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ชือหนังสือ  รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี  ( th RMUTNC)    กลุ่มสาขา  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์   เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   วทิยาศาสตร์และสิงแวดล้อม  งานวชิาการรับใช้สังคม  เจ้าของลิขสิทธ ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์   จํานวนหน้า  หน้า    เผยแพร่ สิงหาคม    ออกแบบโดย  สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย    หมู่  ตาํบลไม้ฝาด อาํเภอสิเกา จังหวดัตรัง     
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ครังท ี   ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์  . ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  1. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รโพยม วรเชฐวราวตัร์ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.อภิรักษ ์สงรักษ ์. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. รองศาสตราจารยด์ร. สุธีลกัษณ์ ไกรสุวรรณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2. รองศาสตราจารยพ์าสินี สุนากร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 3. ดร. โสภา วศิิษฏ์ศกัดิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 4. รองศาสตราจารยด์ร.กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ธนา อนนัตอ์าชา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 6. ดร.สมใจ มะหมีน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 7. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 8. รองศาสตราจารยส์ันติรักษ ์ประเสริฐสุข มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 9. รองศาสตราจารยอ์วิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 10. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.กฤตพร ห้าวเจริญ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 11. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.พิมลมาศ วรรณคนาพล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 12. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.อาชญัญ ์บุญญานนัต ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 13. ดร.พินยั สิริเกียรติกุล มหาวทิยาลยัศิลปากร    ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 5 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ . ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สัญชยั ลงัแทกุ้ล มหาวทิยาลยัทกัษิณ 2. ดร.วรรณภรณ์ บริพนัธ์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 3. ดร.สุธี โงว้ศิริ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 4. รองศาสตราจารยด์ร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 5. ดร.ขวญัฤทยั บุญยะเสนา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 6. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.กนกเนตร เปรมปรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 7. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.นพนภา จุลโลบล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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8. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ปิยพงศ ์พลบัพลึง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 9. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ศรีสมร ผอ่งพุฒิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 10. ดร.ณปภชั สุขนนัทศกัดิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 11. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ธิติมา พลบัพลึง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 12. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สมใจ  บุญหมืนไวย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 13. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.กฤติมา เสาวกูล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 14. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เสาวลกัษณ์  จิตตน์อ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 15. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ทายวุฒิ  โพธิทองแสงอรุณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 16. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.พลานุช  คงคา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 17. ดร.อารีรัตน์  เชือบุญเกิด  โนท มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 18. ดร.กมลทิพย ์ ใหม่ชุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 19. ดร.ภรณี  หลาวทอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 20. ดร.สุรเกียรติ  ปริชาตินนท ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 21. ดร.ชาตยา  นิลพลบั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 22. ดร.ภาคภูมิ  หมีเงิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 23. ดร.พรหมจิรา  เจาลา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 24. ดร.ชุติมา  นาคประสิทธิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 25. ดร.ปฏิมา  ถนิมกาญจน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 26. รองศาสตราจารยด์ร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 27. รองศาสตราจารยด์ร.พนารัตน์ ปานมณี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์28. ดร.ณัฐพชัร์ อารีรัชกุลกานต ์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์29. ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา มหาวทิยาลยับูรพา 30. ดร.อุษณากร ทาวะรมย ์ มหาวทิยาลยับูรพา 31. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.วรรณรพี บานชืนวิจิตร มหาวทิยาลยัหอการคา้  32. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ปริรรต สมนึก มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 33. รองศาสตราจารยด์ร.อาํนวย  แสงโนรี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้ คุณทหารลาดกระบงั ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 6 วทิยาศาสตร์และสิงแวดล้อม . ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิน 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลกัษมี วทิยา 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวนีย ์ชยัเพชร 
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4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุตินุช สุจริต 5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะเกียรติ ทรัพยมี์ 6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อวยพร วงศก์ุล 7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.องัคณา ไสเกือ 8. ดร.วนัทนา สังขชุ์ม 9. ดร.อมรรัตน์ องัอจัฉริยะ 10. ดร.ฐิติกร จนัทร์วุน่ 11. ดร.สุดคนึง ณ ระนอง 12. ดร.สุรศกัดิ ชูทอง 13. ดร.ขวญัตา ตนัติกาํธน 14. ดร.ดุสิตพร ฮกทา 15. ดร.ธเนศ สินธิประจิม . ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จีรพร เพกเกาะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2. ดร. สุเมธ สกุลเสริมสุข มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แจ่มจนัทร์ เพชรศิริ มหาวทิยาลยัทกัษิณ  4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉัตร ผลนาค มหาวทิยาลยัทกัษิณ 5. ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร มหาวทิยาลยัทกัษิณ 6. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี คู่สุขธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชุิดา กลา้เวช มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วษิณุสรรค ์ชาติอารยะวดี มหาวทิยาลยัพะเยา 9. รองศาสตราจารย ์ดร.ณภทัร นอ้ยนาํใส มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมรักษ ์รอดเจริญ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 11. ดร.พนัธ์ุศกัดิ เกิดทองมี มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นฤมล ศกัดิปกรณ์กานต ์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์13. ดร.วชัราภรณ์ ตนัติพนาทิพย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 14. รองศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา วงศธ์นะบูรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พลพฒัน์ รวมเจริญ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาริท เจาะจิต มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 18. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภูวดล บางรักษ ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 19. ดร.ประยงค ์กีรติอุไร มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
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20. ดร.สุธาทิพย ์ชวนะเวสสกุล มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชีวติา สุวรรณชวลิต มหาวทิยาลยัศิลปากร 22. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.องัก์ศิริ ทิพยารมณ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 23. ดร.มูฮาํหมดั นิยมเดชา มหาวทิยาลยัศิลปากร 24. ดร.วนัววิาห์ ตุม้นอ้ย มหาวทิยาลยัศิลปากร 25. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.การุณ ทองประจุแกว้ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  26. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต เชือขาํ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   27. ดร.ชวนพิศ ขาวคง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  28. ดร.สุนารี บณีพงศ ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   29. รองศาสตราจารย ์ดร.สมโภช รติโอฬาร มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสนอ ชยัรัมย ์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 31. ดร.ยทุธนา ตุม้นอ้ย สาํนกังานปรมาณูเพือสันติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 7 งานวชิาการรับใช้สังคม . ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวฒัน์ เจริญจิต 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิรักษ ์สงรักษ ์3. ดร.กีรติ  อินทรวเิศษ 4. ดร.สุดคนึง ณ ระนอง  . ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิงหา ประสิทธิพงศ ์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤติมา เสาวกูล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาวดี   พรหมมา มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 4. ดร.ปัญญา  เลิศไกร มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อมรศกัดิ  สวสัดี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 6. ดร.บรรจง ทองสร้าง  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา       
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คาํนํา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTIC) ระหว่างวนัที -  สิงหาคม  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง เพือเป็นเวทีสําหรับนกัวิจยัในการแลกเปลียนความคิดเห็นและมุมมองในดา้นวิชาการ เทคโนโลยสีร้างสรรค ์รวมถึงการคน้พบนวตักรรมทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึงเป็นองคค์วามรู้ทีมีความสําคญัในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอยา่งยิงในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจทวัภูมิภาคของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล สู่ความมนัคง มงัคงั และยงัยืน  ทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัรู้สึกเป็นเกียรติอยา่งสูงทีไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมในปีนี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัขอขอบคุณทุกท่านทีมีส่วนร่วมเสียสละทงัแรงกายและแรงใจและเวลาอนัมีค่า เพือผลกัดนัให้เกิดการประชุมวิชาการครังนีขึน และหวงัเป็นอย่างยิงว่าพลงัความร่วมมืออย่างต่อเนืองจากการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทงั  แห่ง จะพฒันาเติบโตต่อเนืองไปทุกปี จนกา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัชนันาํของประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTIC) ประกอบไปด้วยปาฐกถาพิเศษ การนําเสนอผลงานวิจยัจากนักวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทงั  แห่ง และนกัวิจยันกัวิชาการสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนาํเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติจาํนวน  ผลงาน  ผลงานวจิยัระดบันานาชาติ  ผลงาน และสิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมจาํนวน   ผลงาน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทงั  แห่ง  รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการ  (Proceeding) ฉบบันีเป็นของกลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์  สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  สาขาวิทยาศาสตร์และสิงแวดลอ้ม และสาขางานวิชาการรับใชส้ังคม ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จาํนวน  บทความ หวงัเป็นอยา่งยงิวา่จะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจ เพอืการนาํไปแลกเปลียนความรู้ทางวชิาการในอนาคต                                        สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั    
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สารจากอธิการบด ี ตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTIC) ระหว่างวนัที -  สิงหาคม  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง นนั ดว้ยการวจิยัเป็นเครืองมือสาํคญัในการศึกษาเรืองใดเรืองหนึงอยา่งละเอียดลึกซึง เพือให้ไดข้อ้มูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม หรือผลงาน ซึงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทงั  แห่ง ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาการวิจยั และระบบส่งเสริมและสนบัสนุนการแสวงหาองค์ความรู้จากการวิจยัในแต่ละศาสตร์เพือพฒันาวิชาการ ให้สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน และในฐานะทีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาทีเนน้ทกัษะความเชียวชาญดา้นเทคโนโลยี และสร้างนวตักรรมเพือชุมชนสังคม ไดมุ้่งพฒันางานวิจยัทีตอบโจทยค์วามตอ้งการในการพฒันาชุมชนทุกระดบัอยา่งต่อเนือง   ดงันนัการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTIC) ประจาํปี  ภายใตห้ัวขอ้ : ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซึงเป็นจุดสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง  แห่ง และภาคีหน่วยงานทีสนับสนุนการวิจัยระดบัประเทศ ประกอบดว้ย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) สาํนกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (สวก.) สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบนัอุดมศึกษาทวัประเทศ ทีจะนาํเสนอผลงานวิจยัอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสังคมไทยใหเ้กิดความเขม้แขง็และยงัยนื  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบคุณหน่วยงานทีให้เกียรติเป็นเจา้ภาพร่วม และขอขอบคุณท่านวิทยากรปาฐกถาพิเศษ ผู ้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู ้ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย คณะกรรมการดาํเนินการจดัประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทงับุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทงั  แห่ง ทีมีส่วนร่วมใหก้ารจดัประชุมวชิาการในครังนี สัมฤทธิผลตามความมุ่งหมายทุกประการ                        ผูช่้วยศาสตราจารยย์งยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   
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NO4-002 การศึกษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพพืนทีอ่านและพืนทีทาํงานภายในห้องสมุดมหาวทิยาลยั กรณีศึกษาศูนยบ์รรณสารและสือการศึกษา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ พทุธิกนัต ์พงศพิ์ชญามาตย ์ 15 
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 กลุ่มสาขา: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    ภาคบรรยาย รหสั ชือเรือง ผูน้าํเสนอ หนา้ที 
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NO5-013 ปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สุกญัญา วงษล์คร  256 
NO5-014 ปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี พิธาน  แสนภกัดี  267 
NO5-015 แนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานเพือเพิมรายได้ภาคครัวเรือนสําหรับเกษตรกรบา้นสองธาร ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดั เชียงใหม ่ ไพรพนัธ์ ธนเลิศโศภิต  279 
NO5-016 สภาวะการตลาดคา้ส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นฏัพร  จิรเจษฎา 290 
NO5-017 ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองใช้ไฟฟ้า เพือสิงแวดลอ้ม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นทยา กมัพลานนท ์ 300 
NO5-019 การเพิมผลิตภาพการผลิตแรงงานผ่านการทํางานแบบสะเต็ม โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศึกษา ชินานาฎ วทิยาประภากร  313 
NO5-020 แนวทางการเพมิขีดความสามารถในการแข่งขนัของนาํพริกเห็ดแครง บา้นนาไม้ไผ ่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สุธิกาญจน์  แกว้คงบุญ    322 
NO5-021 ปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์ผา้ไหมมดัหมี บา้นหัวฝาย จงัหวดัขอนแก่น ทายวฒิุ โพธิทองแสงอรุณ  336 
NO5-022 ดัชนีเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจาก  กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย ธญันนัท ์วรเศรษฐพ์งษ ์ 352 
NO5-024 รูปแบบการจดัองคก์รตามแนวทางชุมชนพึงตนเอง กรณีศึกษาสวนพุทธธรรมจงัหวดัลาํพนู วชิราภรณ์  ภทัโรวาสน์  361 
NO5-025 การประยกุตใ์ชก้ระบวนการลาํดบัชนัเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั พรเพญ็ จนัทรา  371 
NO5-026 การรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น อารีรัตน์ เชือบุญเกิด  โนท  384 
NO5-027 สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ สุมาลี  นามโชติ  400 
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กลุ่มสาขา: วทิยาศาสตร์และสิงแวดล้อม ภาคบรรยาย รหสั ชือเรือง ผูน้าํเสนอ หนา้ที 
NO6-004 เชือจุลินทรียที์มีฤทธิยบัยงัเชือแบคทีเรียก่อโรคดือยา MRSA (Methicillin Resistance Staphylococcus aureus)  จากฟองนาํทะเลดีโมสปองเจีย พชร เพช็รประดบั 623 
NO6-005 คุณค่าทางโภชนาการและสารตา้นอนุมูลอิสระของกระเจียบเขียวอบแหง้ จากชุมชนบา้นม่าหนิกในจงัหวดัภูเก็ต อนิตทยา กงัแฮ 632 
NO6-009 ความหลากหลายของพนัธ์ุไมย้ืนตน้ในพืนทีเขาหินปูน วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จงัหวดัพทัลุง พงศศิ์ลป์ อินทร์แป้น 639 
NO6-011 การจาํแนกช่วงชนัโอกาสนนัทนาการ(ROS) ของแหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงจงัหวดันครศรีธรรมราช สุรศกัดิ  ชูทอง 653 

กลุ่มสาขา: งานวิชาการรับใช้สังคม  ภาคบรรยาย รหสั ชือเรือง ผูน้าํเสนอ หนา้ที 
NO7-001 การขับเคลือนเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมด้วยโมเดลธุรกิจแคนวาส: กรณีศึกษากลุ่มวสิาหกิจชุมชนบางเหนียวดาํ อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต กิตติศกัดิ จิตตเ์กือ      964 
NO7-002 การผลิตซีอิวผสมกากงาในโรงเรียนบา้นโพซอ รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยา 973 
NO7-003 หมู่บา้นพลงังานทางเลือก: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวลเพือเป็นแหล่งพลงังานทางเลือกระดบัครัวเรือนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นุชลี ทิพยม์ณฑา 980 

กลุ่มสาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์ รหสั ชือเรือง ผูน้าํเสนอ หนา้ 
NP4-002 การศึกษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมไทย-ยวน เพือการออกแบบบรรจุภณัฑ ์อาหารพนืเมือง ถนนสายวฒันธรรมไทย-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี มทัธนี  ปราโมทยเ์มือง 63 
NP4-004 แผน่ฉนวนกนัความร้อนจากใบสกัเพอืลดความร้อนใหก้บัอาคาร ศรัณย ู สวา่งเมฆ 78 NP4-005 ผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร ศรัณย ู สวา่งเมฆ 87 NP4-006 ผา้ทอเกาะยอจากการพฒันาเส้นดา้ยยอ้มสีธรรมชาติในทอ้งถิน สิริมา  สัตยาธาร 100 
NP4-007 การออกแบบสภาพแวดลอ้มเพือตอบสนองต่อการใชง้านสําหรับคนพิการและทุพลภาพ กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานคร 

กรณ์พงศ ์ ทองศรี 111 

NP4-009 การออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพือส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสาํหรับเด็กสมาธิสนั ประชม  ทางทอง 120 
NP4-010 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเกา้อีพร้อมพืนทีสําหรับใส่วางชุดอุปกรณ์เพือใชใ้นการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ สาํหรับนกัเรียนพิการทางสายตา ชนัประถมศึกษา โรงเรียนมูลนิธิธรรมิกชน จงัหวดัเพชรบุรี 

โสรัจ  พฤฒิโกมล 130 
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กลุ่มสาขา: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ       ภาคโปสเตอร์ รหสั ชือเรือง ผูน้าํเสนอ หนา้ 
NP5-001 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ดวงสมร พลเยยีม  414 
NP5-002 ระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการ บริหารจดัการ  Balanced Scorecard นุชนาถ ทบัครุฑ  423 
NP5-003 การพฒันาผลการเรียนรู้ เรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสด ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา สุปราณี กาญจนเพญ็  437 
NP5-004 ปัจจยัและอุปสรรคในรายวชิาทีใชร้ะบบอิเลิร์นนิงเติมเตม็การเรียนการสอนของอาจารย ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั พิมพจ์รัส บุญเลิศ  447 
NP5-005 การพฒันามลัติมีเดียแอนิเมชนั  มิติ เรือง แบบจาํลองการวเิคราะห์ระบบในรายวชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) ลดัดาวลัย ์ หวงัเจริญ    455 
NP5-006 การพฒันาระบบบญัชีของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตีย จุไรรัตน์  ทองบุญชู 469 NP5-007 ปัจจยัความสาํเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สนทยา เขมวรัิตน ์ 483 
NP5-008 การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจรับซือสัตวน์าํ: กรณีศึกษาชุมชนบา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เดือนรุ่ง ช่วยเรือง  496 
NP5-009 ผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใตที้มีตอ่ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เปรมภาว ์ดว้งทอง  506 
NP5-010 พฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ อารยา อึงไพบูลยกิ์จ 515 NP5-011 ศึกษาการพฒันายทุธศาสตร์ ไทยแลนด ์4.0 กรณีศึกษา กลุ่มผูป้ระกอบการ  Start up     กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เมธี  จนัทโร  529 
NP5-012 การศึกษาการสร้างความเขม้แขง็ใหก้ลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้ ในจงัหวดัน่าน นงนุช  พรหมวรีะไชย  539 
NP5-013 ความเป็นไปไดท้างการเงินของนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงัขยะอนิทรียแ์บบ  in  ในเชิงพาณิชย ์ วรกร ภูมิวเิศษ  549 
NP5-014 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพนืเมืองโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา นุชษรา พงึวริิยะ  563 
NP5-015 การวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง สุดคนึง ณ ระนอง  575 
NP5-016 การพฒันา Application เพือกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน ศิริรัตน์  ชาํนาญรบ  589 
NP5-017 การศึกษาความพงึพอใจของนกัท่องเทียวทีใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาวในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน กนกรัตน์  ดวงพิกลุ  599 
NP5-018 ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน :  กรณีศึกษาพนืทีตาํบล บ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง อภิรักษ ์ สงรักษ ์ 611 
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กลุ่มสาขา: วทิยาศาสตร์และสิงแวดล้อม       ภาคโปสเตอร์ รหสั ชือเรือง ผูน้าํเสนอ หนา้ 
NP6-001 ศกัยภาพการผลิตเอทานอลชีวภาพจากขยะอินทรียโ์ดยเชือยสีต ์   Saccharomyces cerevisiae TISTR 5084 วชุิดา  กลา้เวช  667 
NP6-002 การผลิตกระถางเพาะชาํตน้ไมจ้ากวสัดุเหลือใชอุ้ตสาหกรรมปาลม์นาํมนั นุชนาฎ  นิลออ 674 
NP6-003 การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง จงัหวดัตรัง นุชนาฎ  นิลออ  687 
NP6-004 การวเิคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบของนาํแร่จากบ่อนาํร้อนเบตงในจงัหวดัยะลาโดยใช้เทคนิคXRF ไมมูน อินตนั  698 
NP6-005 การประเมินค่ากมัมนัตภาพรังสีธรรมชาติในทรายชาดหาดตะโละสมิแล บริเวณจงัหวดัปัตตานี ไมมูน อินตนั  705 
NP6-006 วเิคราะห์ระดบักมัมนัตภาพรังสีในดินตะกอนบริเวณอา่วปัตตานี ไมมูน อินตนั 713 NP6-007 ศกัยภาพปุ๋ ยหมกัจากเปลือกลอนตาลผสม มูลไก่ และขีเลือย ฌานิกา  แซ่แง่ ชูกลิน 720 
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ผลการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ Effect of Using The Head-Mounted Display in The Development of  Three-Dimensional Vir tual Environment.  วลัลภ  ศรีสาํราญ *  Wanlop Srisamran1*  บทคัดย่อ   การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ ) ศึกษากระบวนการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ ) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะฯ และ ) ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะฯ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย ทีผ่านการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงจากการอาสาสมคัร จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ) ชุดอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ ) แบบประเมินความพึงพอใจสาํหรับผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ ) แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้างของผูใ้ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ วิธีการทีใช้ในการศึกษา คือ ให้กลุ่มตวัอย่างออกแบบและพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติโดยใชโ้ปรแกรม Unity 3D ผ่านการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะรุ่น Oculus DK2 โดยมีการใชซ้อฟแวร์จาํลองความจริงเสมือนสามมิติ  องศา เมือเสร็จสิน มีการเก็บขอ้มูลความพึงพอใจและสัมภาษณ์ความคิดเห็นหลงัการใชง้าน ผลการศึกษาพบว่า ) การใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ จาํเป็นตอ้งมีการใช้ซอฟแวร์จาํลองความจริงเสมือนสามมิติ  องศาขึนมา 2) ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยแบ่งออกเป็นสามประเด็น คือ ดา้นการใชง้านอุปกรณ์ ดา้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง และดา้นผลกระทบจากการใชง้านอุปกรณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) ความคิดเห็นของผูใ้ชง้านอปุกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยส่วนใหญ่จะใหค้วามสนใจในการใชง้านอุปกรณ์ แต่มีบางส่วนมีผลกระทบในการใชง้าน เช่น การเวยีนศีรษะ หรืออึดอดัในการใชง้าน ก็จะใหห้ยดุใชง้านทนัที  คาํสําคญั : จอภาพแบบสวมศีรษะ, สภาพแวดลอ้มเสมือนจริง, สามมิติ, ความจริงเสมือน          
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ABSTRACT  The purpose of this study was to (1) study the use of head-mounted display for developing three-dimensional virtual environment (2)  study satisfaction of the users who used head-mounted display for developing three-dimensional virtual environment, and ( 3) study the opinions of the users who head-mounted display for developing three-dimensional virtual environment. The participants were volunteer 39 Undergraduate Students of Multimedia Technology Program who passed of virtual reality technology course. The instruments used in this study are: (1) Set of head-mounted monitor device; (2) Satisfaction evaluation for participants. (3) Semi-structured interviews for participants. The method used in the study is to provide participants design and develop a three-dimensional virtual environment in Unity 3D. Using Oculus DK2’s head-mounted display, 360-degree virtual reality simulation software is used to create a working virtual environment. When finished satisfaction assessment form and semi-structured interview were used.  The study results found that: 1) the used of head-mounted display to develop three-dimensional virtual environment. 360 degree of three-dimensional virtual reality simulation software is required, as software has been designed for use with regular monitors. 2) The users showed satisfaction with the used of the head-mounted monitor to develop a virtual environment of three dimensions. It is divided into three areas is; the used of equipment; development of virtual environments; and the impact of used the device. In general, at the most level. 3) The users showed opinion of head-mounted monitor mostly liked and interested in used the device. But someone have the effect of use such as motion sickness or uncomfortable in use. It will stop use immediately.  Keywords: Head-Mounted Display, HMD, Virtual environment, 3D, Virtual Reality              สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง  จงัหวดั.นครราชสีมา  1 Department of Multimedia Technology Faculty of Fine Art and Industrial Design, Rajamangala University of Technology Isan,  Nai-Muang Sub-district, Muang District, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : wanlop.sr@rmuti.ac.th 
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บทนํา เทคโนโลยคีวามจริงเสมือน (Virtual Reality; VR) เป็นเทคโนโลยีทีจาํลองภาพเสมือนจริงขึนมาหรือจาํลองสภาพทีใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริงในโลก เพือมอบประสบการณ์ทีหลากหลายแก่ผูใ้ชง้าน (Kim et al., 2018) ซึงแนวคิดการใชง้านเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนนี มีมาในหลายทศวรรษทีผ่านมา โดยจะมีการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ เพอืจะมีแสดงผลภาพในรูปแบบสามมิติทีมีการเปลียนแปลงเคลือนไหวไปพร้อมกับการเคลือนทีหรือขยบัตวัของผูที้ใชง้าน นอกจากนีในปัจจุบนัมีการพฒันาอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะใหมี้นาํหนกัเบา และใชง้านทีมีประสิทธิภาพมากขึน โดยการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับคอมพิวเตอร์ (Human–Computer Interaction; HCI) จะเป็นการโตต้อบการใช้งานบนสภาพแวดลอ้มเสมือจริงกบัผูใ้ชง้าน  (Lv, Li, & Li, 2017) ในช่วงหลายปีทีผา่นมาศูนยว์ิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมหลายแห่งในโลก ไดพ้ยายามทีจะพฒันาระบบความจริงเสมือนหรือห้องปฏิบติัการทีจะพฒันาให้ประสิทธิภาพการใชง้านและประสบการณ์การใชง้านสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงทีใหค้วามรู้สึกสมจริงทีสุด (Mazikowski, 2018)  อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ (Virtual Reality Headset; VRH) มีการเริมพฒันาโดยนกัวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริกา ชือว่า อีวานซันเดอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1965 มีการใชชื้ออุปกรณ์นีว่า  “Ultimate Display” ซึงเป็นจอภาพแบบสวมศีรษะทีเชือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ในรูปแบบดิจิทลั ซึงเป็นรูปแบบทีไม่เคยมีมาก่อนในการนาํเสนอภาพ (Sutherland, ) จากนนัมีการร่วมทุนในการวิจยัจากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดและสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และมีการเผยแพร่อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในปี ค.ศ. 1968 มีการใหชื้ออุปกรณ์นีวา่ “Sword of Damocles”  เป็นอุปกรณ์ทีมีส่วนประกอบทีสาํคญัหกส่วนด้วยกัน คือ การจอภาพรังสีแคโทดสองชิน คีมเมตริก ชุดกาํเนิดภาพเวกเตอร์ ทียึดกับศีรษะ เซนเซอร์จับการเคลือนไหวของศีรษะ และคอมพวิเตอร์(Harrington et al., 2018)  สภ าพ แ ว ด ล้อ ม เ ส มือ นจริ งส ามมิติ  (three-dimensional Virtual Environment) Perhakaran et al. (2016) เ ป็ นสภาพแวดลอ้มทีจาํลองขึนมาดว้ยคอมพิวเตอร์ ทีประกอบไปดว้ยวตัถุเสมือนในโลกเสมือนจริง ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงและใช้งานสภาพเสมือนจริงนี ไดจ้ากการสวมจอภาพแบบครอบศีรษะ Head Mounted Display (HMD) เป็นการรวมเอาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์เขา้ดว้ยกนั เพือให้ไดรั้บชมภาพและเสียงทีสมบูรณ์ (Moseley, 2016) เพือให้สามารถแสดงภาพได้อย่างสมบูรณ์  ซึงเทคโนโลยีความจริงเสมือนได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ แบบสภาพเสมือนจริงแบบสมบูรณ์ (immersive) โดยผูใ้ชจ้ะรู้สึกตดัขาดจากโลกจริงโดยสมบูรณ์, แบบสภาพเสมือนจริงแบบไม่สมบูรณ์ (non-immersive) ผูใ้ช้ยงัไดส้ัมผสักบัโลกจริงอยู ่ และแบบผสม (hybrid) โดยจากการศึกษา พบว่า สภาพแวดลอ้มเมือนจริงแบบสมบูรณ์จะให้ความรู้สึกสมจริง มากกวา่รูปแบบอืน ทงัยงัมีการเคลือนไหวไปตามร่างกายของผูใ้ชใ้นลกัษณะทนัทีทนัใด ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจศึกษากระบวนการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ ซึงเป็นเทคโนโลยีทีสามารถเอามาพฒันาเป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและพฒันาสือด้วยเทคโนโลยีมลัติมีเดียในรูปแบบอืน ๆ ได ้ วตัถุประสงค์การวิจยั 1. ศึกษากระบวนการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ  2. ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ  3. ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ     
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วธิีดําเนินการวจิัย 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ประชากรไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทีผา่นการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ปีการศึกษา -  จาํนวน  คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทีผ่านการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ปีการศึกษา -  จาํนวน  คน จากการอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการวจิยั 2. เครืองมื อทีใชใ้นการวจิยั เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัในการศึกษาครังนี ประกอบไปดว้ย  1) ชุดอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะรุ่น Oculus DK2    2) ซอฟแวร์สาํหรับออกแบบและพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สาํหรับผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ  ประกอบไปดว้ย ความพึงพอใจ  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใชง้านอุปกรณ์ ด้านการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง และดา้นผลจากการใช้งาน ลกัษณะคาํถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จาํนวน  ขอ้ ตามแนวคิดของลิเคิอร์ท (Likert’s) มี  ระดบั เกณฑก์ารประเมินระดบัความพึงพอใจ ผูว้จิยัใชค้่าเฉลีย (Mean) โดยเทียบค่าเฉลียของคะแนนกบัเกณฑป์ระมาณค่าของลิเคิอร์ทแลว้แปลผล 4) แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้างของผูใ้ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ เพือสอบถามความคิดเห็นจากผลกระทบหลงัการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ 3. ขนัตอนและกระบวนการวจิยั    การวิจยัในครังนีมีขนัตอนการศึกษาทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และกรอบวิจยั เพือมุ่งศึกษาการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ โดยวธีิการทีใชใ้นการศึกษา มีวธีิการ ดงันี ขนัทีหนึง ศึกษาขนัตอนวธีิการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ เพือให้กลุ่มตวัอยา่ง ไดอ้อกแบบและพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติผ่านการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ   ขนัทีสอง รับอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยั จากนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ทีผา่นการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ปีการศึกษา -  เพือทีจะได้นักศึกษาเขา้ร่วมโครงการทีมีประสบการณ์เกียวขอ้งกบัการออกแบบและพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติทีใชห้นา้จอปกติ ขนัทีสาม ให้คาํแนะนาํการใชง้านและทดลองออกแบบและพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติผ่านการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะโดยใชโ้ปรแกรม Unity 3D ผ่านการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะรุ่น Oculus DK  (ตามภาพที )  โดยมีการใชซ้อฟแวร์ Big Screen (ตามภาพที ) ในการจาํลองความจริงเสมือนสามมิติ  องศา เพือสร้างบรรยากาศในการทาํงาน โดยใชเ้วลาออกแบบและพฒันาคนละ  นาที เมือเสร็จสิน มีการเก็บขอ้มูลความพึงพอใจและสมัภาษณ์ความคิดเห็นหลงัการใชง้าน ขนัทีสี สรุปและวิเคราะห์ผลการวิจยั ผูว้ิจยัใชส้ถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ในการสรุปขอ้มูล   
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 ภาพท ี1  การพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงอุปกรณ์         ภาพท ี2 พฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงดว้ย             จอภาพแบบสวมศีรษะ                โปรแกรม Big screen (Lang, 2017)  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย 1. กระบวนการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ จากการศึกษาขอ้มูล สามารถแบ่งการใชง้านในดา้นต่าง ๆ ไดด้งันี      . )  อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ พบว่า ในปัจจุบนัมีจอภาพแบบสวมศีรษะ ทีสามารถใชใ้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ ทีตอ้งเชือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลภาพโดยตรง อยูห่ลายผลิตภณัฑที์เป็นทีนิยม ดงันี        1.1.1) HTC Vive เป็นอุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ ทีถูกออกแบบมาเพือใชใ้นการเล่นเกมโดยเฉพาะ ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง HTC กับ Valve ทีมีการนํามาขายครังแรกเมือ ว ันที 5 เมษายน 2559 เพือสร้างประสบการณ์โลกเสมือนจริง ซึงความละเอียดของหน้าจออยูที่ 1200 x 1080 พิกเซลต่อเลนส์ เฟรมเรตที 90 เฟรมต่อวินาที สามารถมองเห็นพืนทีโดยรอบไดแ้บบ 360 องศา รองรับการเคลือนไหวของร่างกายไดใ้นพืนที 15 ตารางฟุต สามารถมีอุปกรณ์ทีช่วยในการบงัคบัควบคุมและมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงในสือได ้(ตามภาพที ) นอกจากนีไดมี้การต่อยอดอพัเกรดความสามารถในการเพิมประสิทธิภาพการทาํงานโดยมีชือวา่ “HTC Vive Pro” มีการนาํมาขายครังแรก เมือวนัที  เมษายน  ซึงความละเอียดของหนา้จออยูที่ 1400x1600  พิกเซลต่อเลนส์ (รวมสองเลนส์เป็น  x  พกิเซล) เฟรมเรตที 90 เฟรมต่อวนิาที (ตามภาพที )         
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   ภาพท ี3 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ                         ภาพท ี4   อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ                 รุ่น HTC Vive (Martindale, 2018)          รุ่น HTC Vive Pro (Martindale, 2018)       1.1.2) Oculus Rift เป็นอุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ ทีพฒันาขึนมาโดยบริษทั Oculus บริษทัผลิตแวน่สามมิติในเครือ Facebook ทีมีการนาํมาขายครังแรกเมือ วนัที 28 มีนาคม 2559 โดยมีการมาพร้อมกบัตวัคอนโทรลเลอร์แบบใหม่ Oculus Touch และ จอยไร้สายของ Xbox ซึงความละเอียดของหนา้จออยูที่ 1200 x 1080 พิกเซลต่อเลนส์ เฟรมเรตที 90 เฟรมต่อวินาที สามารถมองเห็นพืนทีโดยรอบได้แบบ 360 องศา   มาพร้อมชุดหูฟัง ในระบบเสียง 3 มิติ รองรับการเคลือนไหวของร่างกายไดใ้นพืนที 5 ตารางฟุต (ตามภาพที 5) นอกจากนีมีรุ่นทีเป็นรุ่นนกัพฒันา Oculus DK2 ทีมีการนาํมาขายครังแรกเมือ วนัที 24 กรกฎาคม 255  ซึงความละเอียดของหนา้จออยูที่  x1080 พิกเซลต่อเลนส์ เฟรมเรตที 75 เฟรมต่อวนิาที (ตามภาพที 6) 

 ภาพท ี5 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ        ภาพท ี5 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ                      รุ่น Oculus Rift (Oculus, 2017)    รุ่น Oculus DK2 (Kumparak, 2014)       1.1.3) Windows Mixed Reality เป็นอุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ ทีพฒันาขึนมาโดยบริษทั หลายบริษทัตามตาวตัถุดิบอุปกรณ์ทีแตกต่างกนัไป คือ Samsung, ASUS, Lenovo, HP, Acer และ Dell ในเครือของบริษทั Microsoft  ทีจะรองรับกบัระบบปฏิบติัการ Windows 10 หรือใหม่กวา่ ซึงประสิทธิภาพการใชง้านขึนอยูก่บัทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น  ส่วนคือ Windows Mixed Reality และ Windows Mixed Reality Ultra ซึงความละเอียดของหนา้จออยูที่ 1440 x 1440 พิกเซลต่อเลนส์  (อุปกรณ์ของบริษทั Samsung ความละเอียดของหนา้จออยู่ที 1440 x 1600 พิกเซลต่อเลนส์) เฟรมเรตที  เฟรมต่อวินาทีใน Windows Mixed Reality และ เฟรมเรตที  เฟรมต่อวินาที Windows Mixed Reality Ultra มีการเปิดตวัครังแรกเมือ เดือนมกราคม  โดยมีการมาพร้อมกบัตวัคอนโทรลเลอร์ สามารถมองเห็นพืนทีโดยรอบได้แบบ 360 องศา (ตามภาพที 7)   
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 ภาพท ี7 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะในเครือของ Windows Mixed Reality (Microsoft, 2018)       . ) ซอฟแวร์ทีใชใ้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ  พบว่า มีซอฟแวร์หลากหลายทีสามารถรองรับการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ซึงมีซอฟแวร์ทีได้รับความนิยมของนกัพฒันาในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ คือ โปรแกรม Unity 3D Game Engine, Unreal Engine, และ  Cry Engine        1.2 .1) Unity 3D Game Engine เ ป็น ซอ ฟ แ ว ร์ที อ อ กแ บบมา เ พือใ ช้ในก า รพัฒนา เ กม  ( Game Engine)                         ทีพฒันาขึนมาโดย Unity Technologies พฒันามาจนถึงเวอร์ชนัล่าสุดที .  (  พฤษภาคม ) ซึงมีความสามารถในการพฒันาเกมไดท้งัในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถทาํงานไดใ้นระบบปฏิบติัการ Windows และ OSX เมือพฒันาแลว้สามารถส่งออกไปยงัอุปกรณ์ต่างๆ    ไดม้ากมาย.  เช่น  Windows,  OS X, Linux Xbox 360,  Xbox One,  Wii U,  New 3DS,  PlayStation 4,  PlayStation Vita,  Windows Phone,  iOS, Android, BlackBerry 10,  Tizen,   Unity Web Player,   Windows Store,   WebGL,   Oculus Rift,   Gear VR, Android TV,   Samsung Smart TV   ซึงสามารถใชง้านร่วมกบัการเรียนโปรแกรมในภาษา C,   C++ , C#.  เป็นหลกั ซอฟแวร์นีสามารถใชง้านไดฟ้รี สาํหรับผูที้ใชง้านส่วนบุคคล ซึงจะมีฟังก์ชนัการใชง้านพนืฐาน นอกจากนียงัมีแบบทีเสียเงินในการเช่าใชซึ้งจะเป็นการเช่าใชร้ายเดือน ราคาจะขึนอยูก่บัแพค็เก็ทและความสามารถเพิมเติมขึนมา (ตามภาพที ) 
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 ภาพท ี8 การใชง้านโปรแกรม Unity สาํหรับการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง (Flynn. S., 2017)         1.2.2) Unreal Engine เป็นซอฟแวร์ทีออกแบบมาเพือใช้ในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง สําหรับเกมและโปรแกรมต่าง ๆ ทีพฒันาโดย Epic Game ถูกนาํมาแสดงครังแรกในปี ค.ศ. 1998   พฒันามาจนถึงเวอร์ชนัล่าสุดที 4.19 (14 มีนาคม ) สามารถใชง้านไดใ้นระบบปฏิบติัการ Windows, OS X, Linux สามารถใชง้านไดฟ้รีสาํหรับการศึกษา เชิงพาณิชย ์สําหรับรายไดข้นัตาํทีกาํหนดและการใชง้านส่วนบุคคล เมือพฒันาแลว้สามารถส่งออกไปยงัอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ม 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 ) 

 ภาพท ี9 การใชง้านโปรแกรม Unreal Engine สาํหรับการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง (cgrecord, 2015) 
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       1.2.3) Cry Engine เป็นซอฟแวร์ทีออกแบบมาเพือใชใ้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง สําหรับเกมทีพัฒนาโดย Crytek ถูกนํามาแสดงครังแรกในปี ค.ศ. 2002   พัฒนามาจนถึงเวอร์ชันล่าสุดที 5.4.0 (21 กันยายน  ) สามารถใชง้านไดใ้นระบบปฏิบติัการ Windows สามารถใชง้านไดฟ้รี เมือพฒันาแลว้สามารถส่งออกไปยงัอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น Microsoft Windows, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, iOS และ Android  

 ภาพท ี10 การใชง้านโปรแกรม Cry Engine สาํหรับการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง (cryengine, 2017)    . ) ซอฟแวร์ทีใชใ้นการจาํลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงเพอืรองรับการใชง้านงานอปุกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ สาํหรบัพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ  พบวา่ มีซอฟแวร์หลากหลายทีสามารถรองรับการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ซึงมีซอฟแวร์ทีไดรั้บความนิยม คือ โปรแกรม Bigscreen   1.3.1) Bigscreen เป็นซอฟแวร์ทีใชใ้นการจาํลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงเพือรองรับการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ ซึงสามารถดูหนงั ทาํงานในคอมพิวเตอร์ไดป้รกติผา่นการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ (ตามภาพที ) เป็นซอฟแวร์ทีถูกพฒันาขึนโดย Bigscreen, Inc. สามารถใช้งานได้ฟรี ทังใน Oculus Store และ Stream ซึงสามารถจดัการภาพต่าง ๆ ปรับขนาดไดต้าทีตอ้งการ สามารถตงักลุ่มสาํหรับพูดคุยติดต่อสือสารกนัไดสู้งสุด  คน รองรับการใช้งาน Oculus Rift, HTC Vive, และ Windows Mixed Reality นอกจากนียงัสามารถปรับเลือกสภาพแวดลอ้มการทาํงานได้ตามทีตอ้งการอีกดว้ย   1.3.2) Virtual Desktop เป็นซอฟแวร์ทีใชใ้นการจาํลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงเพือรองรับการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ ซึงสามารถ ทาํงานในคอมพิวเตอร์ไดต้ามปรกติผ่านการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ (ตามภาพที ) เป็นซอฟแวร์ทีถูกพฒันาขึนโดยนักพฒันาทีชือ Guy Godin รองรับการใช้งาน Oculus Rift, HTC Vive, และ Windows Mixed Reality ซึงสามารถจดัการภาพต่าง ๆ ปรับขนาดไดต้ามทีตอ้งการ สามารถสงัเปิดโปรแกรมแกรมดว้ยเสียง นอกจากนียงัสามารถปรับเลือกหรือสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานไดต้ามทีตอ้งการ   
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 ภาพท ี11 การใชง้านโปรแกรม Virtual Desktop จาํลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง (steam, 2018)   จากการศึกษาขอ้มูลเกียวกับ กระบวนการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิตินนั สามารถสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบทีหลกัของการใชง้านมี  ส่วน คือ ) อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะทีรองรับการเชือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ ) ซอฟแวร์ทีใชใ้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ และ ) ซอฟแวร์ทีใช้ในการจาํลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงเพอืรองรับการใชง้านงานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ  . ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอปุกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ สามารถแปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลไดจ้ากแบบประเมินความพึงพอใจ ซึงสามารถแบ่งออกเป็นแต่ละดา้น ดงันี ตารางท ี  ผลความพึงพอใจในดา้นการใชง้านอปุกรณ์ รายการประเมิน ค่าเฉลีย SD ระดบัความพึงพอใจ 1. ความเร็วและความลืนไหลในการโตต้อบ 4.33 0.62 มีความพึงพอใจมาก . อุปกรณ์และการเชือมต่อ 4.36 0.66 มีความพึงพอใจมาก . ความถูกตอ้งในการบงัคบัและการเลือก 4.23 0.84 มีความพึงพอใจมาก . สามารถนาํไปพฒันาสภาพแวดลอ้ม เสมือนจริงไดจ้ริง 4.38 0.78 มีความพึงพอใจมาก 
. เป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้าน ระดบัความพึงพอใจภาพรวม 4.43 4.34 0.75 - มีความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจมาก  จากตารางที  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นการใชง้านอุปกรณ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (X = 4.34) เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกรายการมีระดบัความพึงพอใจมาก โดยรายการเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้านมีค่าเฉลียมากทีสุด (X = . ) รองลงมา คือ สามารถนาํไปพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงไดจ้ริง (X = . ) อุปกรณ์และการเชือมต่อ (X = . ) ความเร็วและความลืนไหลในการโตต้อบ (X = . )  ความถูกตอ้งในการบงัคบัและการเลือก (X = . )  ตามลาํดบั 
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ตารางท ี  ผลความพึงพอใจในดา้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง รายการประเมิน ค่าเฉลีย SD ระดบัความพึงพอใจ 1. การสร้างและนาํเขา้วตัถุ 4.28 0.64 มีความพงึพอใจมาก . เขา้ถึงเครืองมือพฒันาไดส้ะดวก 4.02 0.81 มีความพึงพอใจมาก . การใชง้านปุ่มจากแป้นพิมพ ์ 4.02 0.77 มีความพึงพอใจมาก . การใชเ้ครืองมือในการทาํงาน 4.07 0.80 มีความพึงพอใจมาก . การปรับเปลียนมุมมองของวตัถุ 4.25 0.78 มีความพึงพอใจมาก . การแสดงผลของสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง ระดบัความพึงพอใจภาพรวม 4.33 4.16 0.86 - มีความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจมาก  จากตารางที  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง ในภาพรวม อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (X = 4.16) เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกรายการมีระดับความพึงพอใจมาก โดยรายการการแสดงผลของสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง มีค่าเฉลียมากทีสุด (X = . ) รองลงมา คือ การสร้างและนาํเขา้วตัถุ(X = 4.28) การปรับเปลียนมุมมองของวตัถุ (X = 4.25) การใชเ้ครืองมือในการทาํงาน (X = 4.07)  เขา้ถึงเครืองมือพฒันาไดส้ะดวก และการใชง้านปุ่มจากแป้นพิมพ ์(X = . )  ตามลาํดบั ตารางท ี  ผลความพึงพอใจในดา้นผลจากการใชง้าน รายการประเมิน ค่าเฉลีย SD ระดบัความพึงพอใจ 1. อาการวงิเวียนศีรษะ 3.58 1.18 มีความพึงพอใจมาก . อาการบาดเจ็บจากการเคลือนไหว 3.30 1.36 มีความพึงพอใจปานกลาง . อาการอึดอดัระหวา่งการใชง้าน 3.43 0.94 มีความพึงพอใจปานกลาง . ความคมชดัของภาพ 3.46 1.25 มีความพึงพอใจปานกลาง . นาํหนกัและความกระชบัของอปุกรณ์ ระดบัความพึงพอใจภาพรวม 3.69 0.94 มีความพึงพอใจมาก 
 จากตารางที  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความความพึงพอใจในดา้นผลจากการใชง้าน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง (X = 3.49) เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีรายการทีมีระดบัความพึงพอใจมากและความพึงพอใจปานกลาง โดยรายการนาํหนักและความกระชบัของอุปกรณ์ มีค่าเฉลียมากทีสุด (X = . ) รองลงมา คือ อาการวิงเวียนศีรษะ (X = . ) ความคมชดัของภาพ (X = . ) อาการอึดอดัระหวา่งการใชง้าน (X = . )  อาการบาดเจ็บจากการเคลือนไหว (X = . )  ตามลาํดบั 3. ความคิดเห็นของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ จากแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้างของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ เพือสอบถามความคิดเห็นจากผลกระทบหลงัการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยมีการแบ่งเป็น  ประเด็น ดงันี 3.1 ดา้นการใชง้านอุปกรณ์ พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างจะรู้สึกชอบทีมีการใชอุ้ปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ เพราะเป็นสิงทีแปลกใหม่ในการพฒันาสือมลัติมีเดีย ซึงจากการเรียนผ่านมาปรกติจะใชเ้พียงจอคอมพิวเตอร์ธรรมดาเท่านนั ซึงการใชไ้ดอุ้ปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะจะทาํให้ไดภ้าพทีกวา้งใหญ่มองเห็นไดช้ดัขึน แต่จะมีขอ้จาํกดัของการใชง้าน คือ การใชง้านแป้นพิมพแ์ละเมา้ส์ จะมองไม่เห็นในจอภาพภายใน ซึงทาํใหใ้ชง้านไดล้าํบาก 
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3.2 ด้านการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง พบว่า การสร้างและนําเขา้วตัถุสามมิติ สามารถสร้างและใช้งา ไดต้ามปกติ และจะเห็นภาพไดช้ดัเจนกวา่จอภาพปรกติเพราะไดเ้ห็นในมุมมองต่าง ๆ ไดง่้าย แต่จะมีขอ้จาํกดัของการใชง้าน คือ การพมิพโ์คด้หรือใชแ้ป้นพิมพท์าํไดค้่อนขา้งลาํบากในการใชง้าน 3.3 ด้านผลจากการใช้งาน พบว่า เมือใช้งานไปนาน ๆ จะรู้สึกหนัก และเวียนศีรษะ เพราะด้วยขนาดของ                         จอภาพทีมีขนาดใหญ่ เวลาจะคลิกหรือใชค้าํสงัต่าง ๆ จะตอ้งไปหนัหนา้ไปทางนนัดว้ย ตอ้งเงยหนา้กม้หนา้อยูเ่ป็นเวลานาน และเลนส์ของตวัอุปกรณ์ไม่สอดคลอ้งกบัผูใ้ชที้มีปัญหาดา้นสายตาทีแตกต่างกนั  สรุปผลการวจิัย ผลการศึกษาพบวา่ ) การใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ จาํเป็นตอ้งมีการใชซ้อฟแวร์จาํลองความจริงเสมือนสามมิติ  องศาขึนมา เพราะซอฟแวร์ในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติไดถู้กแบบมาให้ใชก้บัจอภาพปกติในขณะทีจอภาพแบบสวมศีรษะทาํให้สามารถหันมองไดทุ้กทิศทาง  และการจาํลองความจริงเสมือนสามมิติ  องศาขึนมา ทาํให้สามารถเลือกหรือสร้างสภาพแวดลอ้มของการทาํงานในรูปแบบใหม่ๆ เขา้มาไดอี้กดว้ย 2) ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ โดยแบ่งออกเป็นสามประเด็น คือ ดา้นการใชง้านอุปกรณ์ ดา้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง และดา้นผลกระทบจากการใชง้านอุปกรณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยทางดา้นผลกระทบจากการใชง้านอุปกรณ์ จะไดค้ะแนนความพึงพอใจน้อยทีสุด ซึงส่วนนีอาจจะขึนอยู่กบัคุณสมบตัิของวตัถุของอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ และประสิทธิภาพของคอมพวิเตอร์ 3) ความคิดเห็นของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยส่วนใหญ่จะชอบและใหค้วามสนใจในการใชง้านอุปกรณ์ แต่มีบางส่วนจะมีผลกระทบในการใชง้าน อาทิ เช่น การเวียนศีรษะ หรืออึดอดัในการใชง้าน ก็จะให้หยดุใชง้านทนัที   กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีเป็นส่วนหนึงของโครงการวิจยัเรือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง  องศา ท่องเทียวชมเมืองนครราชสีมา โดยการควบคุมการเคลือนไหวจากจกัรยานออกกาํลงักายอยูก่บัที” ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน งบประมาณประจาํปี 2561  เอกสารอ้างองิ CGrecord. 2015. Creating Cave Entrance Scene in Unreal Engine 4 Retrived from: http://tutorials.cgrecord. net/2015/04/creating-cave-entrance-scene-in-unreal.html Cryengine. 2017. Getting Started - Launcher Install. Retrived from: https://www.cryengine.com Flynn. S. 2017. XR on iOS and macOS. Retrived from: https://blogs.unity3d.com/2017/06/05/xr-on-ios Harrington, C. M., Kavanagh, D. O., Quinlan, J. F., Ryan, D., Dicker, P., O'Keeffe, D., and Tierney, S. (2018). Development and evaluation of a trauma decision-making simulator in Oculus virtual reality. The American Journal of Surgery, 215(1), 42-47. doi:https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2017.02.011 
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Kim, H. K., Park, J., Choi, Y., & Choe, M. (2018). Virtual reality sickness questionnaire (VRSQ): Motion sickness measurement index in a virtual reality environment. Applied Ergonomics, 69, 66-73. doi:https://doi.org/10.1016/j.apergo.2017.12.016 Kumparak. G. 2014. A Brief History Of Oculus Retrived from: https://techcrunch.com/2014/03/26/a-brief-history-of-oculus/ Lang, B 2017 ‘Bigscreen’ Social VR Desktop App Raises $3 Million Seed Investment Led VC Firm Andreessen Horowitz Retrived from: https://www.roadtovr.com/bigscreen-social-vr-desktop-app-raises-3-million-seed-investment-led-vc-firm-andreessen-horowitz/ Lv, Z., Li, X., and Li, W. 2017. Virtual reality geographical interactive scene semantics research for immersive geography learning. Neurocomputing, 254, 71-78. doi:https://doi.org/10.1016/j.neucom.2016.07.078 Martindale. J. (2018) VIRTUAL REALITY; HTC Vive vs. Vive Pro. Retrived from: https://www.digitaltrends.com/virtual-reality/htc-vive-vs-htc-vive-pro/ Mazikowski, A. (2018). Analysis of luminance distr ibution uniformity in CAVE-type virtual reality systems. Opto-Electronics Review, 26(2), 116-121. doi:https://doi.org/10.1016/j.opelre.2018.02.005 Microsoft. 2018. Immerse yourself in a new reality Retrived from: https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-mixed-reality Moseley, R. 2016. Immersive Brain Entrainment in Virtual Worlds: Actualizing Meditative States. In L. Chen, S. Kapoor, & R. Bhatia (Eds.), Emerging Trends and Advanced Technologies for Computational Intelligence: Extended and Selected Results from the Science and Information Conference 2015 (pp. 315-346). Cham: Springer International Publishing. Oculus. (2017). Oculus Rift. Retrived from: https://www.oculus.com/rift/ Perhakaran, G., Yusof, A. M., Rusli, M. E., Yusoff, M. Z. M., Mahalil, I., and Zainuddin, A. R. R. (2 0 1 6) .  A Study of Meditation Effectiveness for Virtual Reality Based Stress Therapy Using EEG Measurement and Questionnaire Approaches. In Y.-W. Chen, C. Torro, S. Tanaka, J. R. Howlett, & L. C. Jain (Eds.), Innovation in Medicine and Healthcare 2015 (pp. 365-373). Cham: Springer International Publishing. Steam. (2018). Virtual Desktop. Retrived from: https://store.steampowered.com/app/382110/Virtual_Desktop Sutherland, I.E., (1968).  A head-mounted three dimensional display. In: Proceedings of the December 9-11, 1968, Fall Joint Computer Conference, Part I, pp. 757–764        
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การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพืนทอ่ีานและพืนททีาํงานภายในห้องสมุดมหาวทิยาลัย กรณีศึกษา ศูนย์บรรณสารและสือการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Physical environment of study and work area in the University Library :  A case study of Walailak University Library  พทุธิกนัต ์พงศพิ์ชญามาตย1์*  Puttigun Pongpidjayamaad1*   บทคัดย่อ   มหาวทิยาลยัในประเทศไทยปัจจุบนั มียทุธศาสตร์ใหค้วามสาํคญัดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้เพือเพิมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร ดังนันการให้ความสําคัญในด้านการพัฒนาห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีความสําคญัต่อกรอบยุทธศาสตร์ดงักล่าว บทความนีมีวตัถุประสงค์เพือสํารวจลักษณะทางพฤติกรรมของนกัศึกษาในการใชง้านพืนทีนงัอ่านและพืนทีทาํงานของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั จากการสาํรวจนกัศึกษา  ราย เชือมโยงกบัทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมทีเกียวขอ้งกบัการออกแบบทางกายภาพของหอ้งสมุด โดยประเมินจากรูปแบบลกัษณะรวมถึงความตอ้งการทางกายภาพทีเหมาะสมกับนักศึกษา ซึงจากผลสํารวจพบว่า พืนทีอ่านหนังสือและพืนทีทาํงานภายในห้องสมุด รูปแบบและลกัษณะทางกายภาพจาํเป็นตอ้งส่งเสริมใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งต่อเนืองต่อผูใ้ช ้โดยประเด็นเรืองเสียงรบกวนในขณะใช้พนืที มีผลกระทบมากทีสุด โดยรูปแบบพนืทีอ่านและทาํงานแบบเดียว(Study Carrel) เสียงรบกวนควรนอ้ยทีสุด ซึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพืนทีอ่านและทาํงานแบบหมู่คณะ(Collaborative study) ส่วนประเด็นรองลงมา คือ กายภาพพืนทีตอ้งอาํนวยความสะดวกต่อพฤติกรรมการใชง้าน โดยพนืทีอ่านและทาํงานแบบเดียว(Study Carrel) มีศกัยภาพพนืทีในทิศทางเป็นพนืทีส่วนตวั ควรมีการส่งเสริมใหย้ดืหยุน่และปฏิสมัพนัธ์ ดว้ยระยะความสูงของฉากกนัหรือการปรับเปลียนวสัดุใหดู้โปร่ง นอกจากนีกายภาพในพืนทีตอ้งรองรับอุปกรณ์การทาํงานของนกัศึกษา     คาํสําคญั : หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั, สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ,พนืทีอ่านและพืนทีทาํงาน      สาขา สถาปัตยกรรม สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  .มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์ ตาํบล ไทยบุรี อาํเภอ ท่าศาลา จงัหวดั นครศรีธรรมราช  1 School of Architecture and Design Walailak University, Thaiburi, Thasala District , Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :  bojotun@hotmail.com
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ABSTRACT   This article is intended to explore the behavior/ function of the reading area and the workspace in the university library from 100 students then linked to architectural theory related to the the physical design of the library by evaluating the requirements, the physical characteristics of the reading area and the appropriate workspace for students.  Discovering the reading area and work area in the library in- term of physical characteristics need to be continuously available to users regardless a noise issues.  Whether it's a single workspace format ( Study Carrel)  that requires most quiet sound.  A group reading and working areas require control measure of noise or audio sources.  The secondary issue is the physical area that facilitates behavior by a single workspace ( Study Carrel)  whose provide a potential area and support the public-private space.  These factors should be flexible, with the height of the noise barrier or acoustic materials used.  In addition, and ultimately physical space must be supported the student's work requirement.   Keyword: University Library, physical environment  , reading area , workspace  
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บทนํา แนวโนม้ของภาพรวมพืนทีของห้องสมุดมกันิยมเนน้ความเปิดโล่งมากกวา่การแบ่งซอยเป็นส่วนยอ่ยแบบชดัเจน แต่พืนทีเปิดโล่งของห้องสมุดเองมกัจะใช้กาํแพงชนัวางหนังสือ เป็นองค์ประกอบทีกนัขอบเขตระหว่างพืนทีย่อยดว้ยเช่นกนั พืนทีเปิดโล่งในหอ้งสมุดเองก็เอือให้เกิดการเรียนรู้ ดว้ยการสนทนาระหวา่งบุคคลซึงกนัและกนั ดงันิยามพืนทีเพือการเรียนรู้ 4 ประเภท ตามนิยามของ เลส วตัสัน คือ 1.พืนทีเพือการเรียนรู้ในชุมชนซึงมีชีวิตชีวาและสร้างการมีส่วนร่วม 2.พนืทีเพือการเรียนรู้ซึงการพงึพาและปฏิสมัพนัธ์สาํหรับการสืบคน้ส่วนบุคคลและการทาํงานแบบกลุ่ม 3.พนืทีเพือการเรียนรู้ซึงไม่ใคร่มีชีวิตชีวาและเงียบ 4.พืนทีเพือการเรียนรู้สําหรับการใคร่ครวญและดาํดิงในห้วงความคิด(Les Watson ,2017 ) หอ้งสมุดยคุใหม่เองตอ้งมีความสมดุลของพนืทีสนองความตอ้งการของชุมชนทีมาใชบ้ริการ  ส่วนใหญ่ในประเทศไทยชุมชนทีมาใช้บริการห้องสมุดเป็นกิจวตัร คือ ชุมชนมหาวิทยาลัย โดยห้องสมุดมหาวิทยาลยัเป็นส่วนหนึงของรูปแบบทางวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัในหลายที วฒันธรรมทีวา่ คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัมาศึกษาคน้ควา้ในช่วงเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ทาํรายงาน ประชุมโครงการ ติวสอบ ในพืนทีทีได้จดัสรรในห้องสมุดมหาวิทยาลยั ประเด็นความสําคญัอยูที่ว่า การออกแบบพืนทีเพือการเรียนรู้ให้สมดุลสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยเฉพาะพืนทีเพือการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นการอ่าน(คน้ควา้)และทาํงานทงัแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ซึงเป็นวฒันธรรมการใชพื้นทีในห้องสมุดมหาวิทยาลยั ดงันนัการศึกษานีจึงตอ้งการวิเคราะห์สํารวจ พฤติกรรมการใชง้านจริงทีเกิดขึนในห้องสมุดมหาวทิยาลยัรวมถึงทรรศนะของผูใ้ชง้านทีเป็นนกัศึกษาทีใชง้านในห้องสมุด เพอืเป็นประโยชน์สาํหรับการออกแบบพนืทีเพือการเรียนรู้ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ทีตอบสนองต่อพฤติกรรมการใชง้านของนกัศึกษา  วธิีดําเนินการวิจัย วตัถุประสงคก์ารวจิยัชินนีเพือศึกษาสาํรวจลกัษณะทางพฤติกรรมของนกัศึกษาในการใชง้านพนืทีนงัอ่านและพืนทีทาํงานของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั ปัญหาและขอ้จาํกดัในการใชง้านในพืนที เชือมโยงกบัทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมทีเกียวขอ้งกบัการออกแบบทางกายภาพของห้องสมุด โดยประเมินจากรูปแบบลกัษณะทางกายภาพรวมถึงความตอ้งการทางกายภาพทีเหมาะสมกบันกัศึกษา  กรอบแนวคิดการวิจยั ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดการใชส้ภาพแวดลอ้มอยา่งมีประสบความสาํเร็จตอ้งพจิารณาสภาพแวดลอ้มแบบองคร์วม ซึงไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มกายภาพทีเหมาะสม ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน (นโนบาย) และเพอืเนน้การศึกษาพนืทีเพือการเรียนรู้ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะ พนืทีอ่านและทาํงาน จึงไดท้าํแบบประเมินไว ้2 แบบ คือ แบบการประเมินรูปแบบและลกัษณะสภาพแวดลอ้มการใชง้านพนืทีอ่านและทาํงานของหอ้งสมุดวทิยาลยั ซึงผูว้จิยัเป็นผูป้ระเมิน และ แบบสอบถามพฤติกรรมสภาพแวดลอ้มทางกายภาพพืนทีอ่านและทาํงานภายในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั โดยผูเ้ป็นนกัศึกษา จาํนวน 100 คน ซึงไดใ้ชง้านในพนืทีกรณีศึกษา โดยแบบประเมินและแบบสอบถามนนัมีการพฒันาประเด็นหวัขอ้การประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมในเรืองประเด็นการออกแบบพนืทีในหอ้งสมุดดงันี  1. แนวทางการออกแบบหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัควรมุ่งเนน้การปฏิสัมพนัธ์ เพอืใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งบุคคล (พงษ ์ผาวจิิตร, 2012) . ปรับปรุงรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมต่อพฤติกรรมในแต่ละพนืทีอ่านหนงัสือและพนืทีทาํงาน ในหอ้งสมุดยคุใหม่ (Ailson J. Head, 2016) . สามารถรองรับอุปกรณ์การทาํงานและอินเตอร์เน็ตไร้สายเพือประสิทธิภาพในการทาํงานของผูใ้ชใ้นหอ้งสมุดในปัจจุบนั (Martha C. Adamson and P.Bunnett, 2002) 
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. ไม่ควรจัดวางตาํแหน่งพืนทีอ่านและทาํงาน ในบริเวณทีเป็นมุมจนเกินไป เพราะส่งผลต่อให้เป็นความเป็นส่วนมากเกินไป เขา้ถึงยากต่อการดูแลของเจา้หนา้ทีหอ้งสมุด (Martha C. Adamson and P.Bunnett, 2002) . ตาํแหน่งเตา้รับเตา้เสียบไฟเพอืรองรับอุปกรณ์การทาํงานของผูใ้ชใ้นห้องสมุดมหาวทิยาลยั (Les Watson, 2016) . การออกแบบพืนทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย จาํเป็นตอ้งเลือกวสัดุทีเหมาะสม เสียงทีไม่พึงประสงค์ เช่นการขยบัโต๊ะเก้าอี หรือ การขยบัของผูใ้ชง้าน สามารถเป็นเสียงรบกวนผูใ้ชง้านอืนได ้(Jessica Lange, Andrea Miller-Nesbitt and Sarah Severson, 2016) . รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และผนงักนั (Partition) สามารถเป็นสิงทีลดทอนเสียงรบกวนได ้โดยอาจจะมีการปรับเปลียนโต๊ะและทีนงั เป็นรูปแบบลอ้เลือนแทนการยก และรวมถึงวสัดุปูผิวพนืตอ้งเป็นวสัดุทีเก็บเสียงไดดี้ (Les Watson ,2016)  วธิีดําเนินการวจิัย 
งานวจิยันีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพประเภทการวจิยัเชิงสาํรวจ  ใชวิ้ธีการสมัภาษณ์ สงัเกตการณ์ สาํรวจ โดยการศึกษาจากพนืทีอ่านและทาํงานในศูนยบ์รรณสาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ขนัตอนและวธีิการศึกษาตามลาํดบัดงันี  .ศึกษาทบทวนหลกัการ แนวคิดเกียวกบัการออกแบบทีเกียวขอ้งกบัการออกแบบกายภาพพนืทีในหอ้งสมุด . พัฒนาแบบสํารวจรูปแบบพฤติกรรมการใช้พืนทีทางกายภาพภายในพืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวทิยาลยัและแบบสอบถามในการสมัภาษณ์ของผูใ้ชง้าน  .คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งพืนทีศึกษาและประชากรตวัอยา่ง . สํารวจรูปแบบพฤติกรรมการใชพื้นทีกายภาพในพืนทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวิทยาลยั ดว้ยการสังเกต และสมัภาษณ์ผูใ้ชง้าน ซึงเป็นนกัศึกษา . วิเคราะห์และประมวลผลการสาํรวจเพือแสดงให้เห็นถึงปัจจยัของกายภาพพืนทีในปัจจุบนัทีส่งผลต่อพฤติกรรมเกิดขึน พิจารณาความสัมพนัธ์ของการใชพื้นทีกบัความตอ้งการทีจาํเป็นของนกัศึกษา และเสนอแนะนยัยะสาํคญัของกายภาพพนืทีสาํหรับอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั ทีเหมาะสมกบันกัศึกษา พืนทศีึกษาและประชากรตัวอย่าง 
เพือศึกษาพฤติกรรมการใชง้านพืนทีนงัอ่านและทาํงานในหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั การเลือกตวัอยา่งพืนทีศึกษาใชว้ธีิแบบเจาะจง  โดยเกณฑพิ์จารณาปัจจยั คือ ศูนยบ์รรณสาร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  เทียบเท่าห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลยั เป็นพืนทีคน้ควา้ขอ้มูลสาํหรับนกัศึกษาและคณาจารย ์มีพืนทีสาํหรับอ่านหนงัสือและทาํงานในแต่ละชนัของศูนยบ์รรณสาร ซึงรูปแบบกายภาพพนืทีของพนือ่านและทาํงานมีความหลากหลาย         
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โดยผูว้จิยัไดท้าํการประเมินจากพนืทีนงัและทาํงานภายในศูนยบ์รรณสาร ทงัหมด 8 บริเวณ ประกอบดว้ย  ตารางท ี  ตารางแสดงพนืทีศึกษาที 8 บริเวณและคาํอธิบาย พนืทีศึกษา รายละเอียดพืนทีศึกษา 

 

1. ทนีังอ่านและทาํงานแบบหมู่คณะ (ชัน 1)  อยูบ่ริเวณโถงกลางใกลก้บับนัไดทางขึนชนั 2 รูปแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นโตะ๊ไมสี้เหลียมผืนผา้ รองรับผูใ้ชง้าน 6-8 คน โดยทีนงัมีนาํหนกัเบา สามารถปรับเปลียนตาํแหน่งได ้

 

2. ทนีังอ่านและทาํงานแบบหมู่คณะ โต๊ะทรงกลม 2 ทนีงั (ชัน 1)  โตะ๊ทรงกลม 2 ทีนงั (ชนั 1) อยูใ่นบริเวณหนงัสือวารสารต่างประเทศ รูปแบบเฟอร์นิเจอร์นาํหนกัเบาทงัโตะ๊และทีนงั แต่มีขนาดเล็กกวา่แบบอืน รองรับได ้2 คน 

 

3. ทนีังอ่านและทาํงานแบบเดยีว ลักษณะโซฟาเตยี (ชันท ี1)  อยูใ่นบริเวณโถงทางเดิน รูปแบบเป็นโตะ๊และทีนงัแบบชุดโตะ๊และโซฟาของหอ้งนงัเล่น ทีนงัสามารถปรับเปลียนตาํแหน่งได ้นาํหนกัเบา 

 

4. ทนีังอ่านและทาํงานแบบหมู่คณะ ส่วนค้นคว้าตาํราวชิาการ (ชันท ี2) อยู่ในโถงริมหนา้ต่างในส่วนคน้ควา้ตาํราทางวชิาการ รูปแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นโตะ๊ไมสี้เหลียมผนืผา้ รองรับผูใ้ชง้าน 6-8 คน โดยทีนงัมีนาํหนกัเบา สามารถปรับเปลียนตาํแหน่งได ้ 
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5. ทนีังอ่านและทาํงานแบบเดยีวส่วนค้นคว้าตาํราทางวชิาการ (ชันท ี2)   อยูต่าํแหน่งโถงกลางในพนืทีคน้ควา้ตาํราทางวชิาการ เป็นลกัษณะ Study Carrels หนัหลงัใหก้บัโถงกลาง ไม่สามารถขยบัปรับเปลียนตาํแหน่งได ้

 

6. ทนีังอ่านและทาํงานแบบหมู่คณะ โถงกลาง (ชันท ี2)  อยูใ่นตาํแหน่งโถงกลางใกลก้บับนัไดทางขึนชนั 3 เป็นลกัษณะโตะ๊พบัเตีย(โตะ๊ญีปุ่น) ไม่มีเกา้อนีงั  รองรับผูใ้ชง้าน 3-4 คน 

 

7 .ทนีังอ่านและทาํงานแบบหมู่คณะ ส่วนค้นคว้าตาํราทางวชิาการ (ชันท3ี)  อยูใ่นตาํแหน่งโถงส่วนคน้ควา้ตาํราทางวชิาการริมหนา้ต่างโถงดา้นใน รูปแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นโตะ๊ไม้สีเหลียมผืนผา้ รองรับผูใ้ชง้าน 6-8 คน โดยทีนงัมีนาํหนกัเบา สามารถปรับเปลียนตาํแหน่งได ้

 

8. ทนีังอ่านและทาํงานแบบเดยีว ส่วนค้นคว้าตาํราทางวชิาการ (ชัน3)  อยูต่าํแหน่งริมผนงัในพนืทีคน้ควา้ตาํราทางวชิาการ เป็นลกัษณะ Study Carrels หนัหลงัใหก้บัโถงกลาง ไม่สามารถขยับปรับเปลียนตาํแหน่งได ้
ประชากรตวัอย่าง การศึกษาประชากรตวัอยา่งมีกลุ่มเป้าหมายดงันี กลุ่มนักศึกษา เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพืนทีอ่านและพืนทีทาํงานของนักศึกษาในช่วงเวลานอกห้องเรียน สอบกลางภาคและปลายภาค และศึกษาความตอ้งการ ปัญหาและขอ้จาํกดัของกายภาพพนืทีกรณีศึกษา การเก็บขอ้มูลโดยการสังเกตพฤติกรรมการใชง้าน และการสมัภาษณ์นกัศึกษา ทีมาใชง้านในพนืที การสังเกตและเก็บขอ้มูลพฤติกรรมการใช้งาน ใชเ้วลาทงั 10 วนั คือ วนัธรรมดา 6  วนัและวนัหยุดราชการ 4 วนั  แบ่งเป็นช่วงเวลาเป็น 2 ช่วง คือ 13.00-16.30 น. ในช่วงวนัธรรมดา ซึงช่วงเวลาดงักล่าวเป็นหลงัจากการเรียนการสอนในช่วง
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เชา้และ 10.00-16.00 น. ในช่วงวนัหยดุราชการ สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการใชง้านพืนทีในแต่ละช่วงเวลา โดยจาํแนกเป็นพนืทีในแต่แบบ   ผลและวจิารณ์ผล ตารางที 2  แบบสอบถามพฤติกรรมสภาพแวดลอ้มทางกายภาพพืนทีอ่านและ พืนทีทาํงานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลยั   (รูปแบบพนืทีอ่านและพืนทีทาํงานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั) ประเด็น ค่าเฉลีย (Mean) มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ความแปรปรวน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
.รูปแบบพนืทีอ่านและพืนทีทาํงานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 

. ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน มีพนืทีอ่านและทาํงานทีหลากหลายแบบ 3.26 3 3 0.83 0.91 

. ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน มีพนืทีอ่านและทาํงานแบบเดียว(Study Carrel)และพนืทีทาํงานแบบหมู่คณะ(collaborate) 
3.24 3 4 0.80 0.89 

1.3ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน พนืทีมีความยดืหยุน่การปรับเปลียนพนืทีหรือไม่ (ขยบัโตะ๊ เกา้อี เมือตอ้งการปรับเปลียนรูปแบบกิจกรรม) 
2.94 3 2 0.83 0.91 

. ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของพืนทีอ่านและทาํงาน มีความเหมาะสมในรูปแบบการทาํงานของท่าน 
3.05 3 3 0.64 0.80 

. ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ (เหมาะสมทีจะคุยงาน ติวหนงัสือ หรือ ประชุมแบบกลุ่ม -  คนขึนไป) 
3.13 3 3 0.97 0.99 

. ในหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัของท่าน รูปแบบพนืทีเนน้ความเป็นส่วนตวัในพืนทีอ่านและทาํงาน 
3.22 3 4 0.68 0.82 

. ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน มีการออกแบบใหใ้ชพื้นทีไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 3.15 3 3 0.62 0.79 

. ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน ในช่วงเวลาสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาค มีพนืทีใชง้านพนืทีเพียงพอ 
2.98 3 3 0.63 0.79 

. หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน สามารถนาํอาหารและเครืองดืมเขา้มาได ้เพอืส่งเสริมการปฏิสมัพนัธ์และการใชง้านในห้องสมุด 
2.49 2 2 0.99 0.99 
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. หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน สามารถทาํกิจกรรมอืน นอกเหนือจากการอ่านและการทาํงานเชิงวชิาการ 
3.01 3 3 0.66 0.81 

 ตารางที 3 แบบสอบถามพฤติกรรมสภาพแวดลอ้มทางกายภาพพืนทีอ่านและ พืนทีทาํงานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย  (ปัจจยัในการเลือกใชพื้นทีอ่านและทาํงานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั) ประเด็น ค่าเฉลีย (Mean) มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ความแปรปรวน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
.ปัจจยัในการเลือกใชพื้นทีอ่านและพนืทีทาํงานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 

2.1 การตกแต่งผนงัและพนืดว้ยสีสนัทีสวยงามส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชพื้นทีอ่านและพนืทีทาํงานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพนืทีเดียวและพนืทีแบบหมูค่ณะ) 
3.44 3 3 0.51 0.72 

2.2 ธรรมชาติภายนอกหรือมุมมองทีสามารถเห็นธรรมชาติภายนอก ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้งานในพนืทีอ่านและพืนทีทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพนืทีเดียวและพืนทีแบบหมู่คณะ) 

3.52 4 4 0.70 0.83 

2.3 ดา้นเสียงรบกวน (เสียงพดูคุย เสียงเดิน เสียงทาํของตก) มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชพ้นืทีอ่านและพนืทีทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพนืทีเดียวและพนืทีแบบหมูค่ณะ) 
3.39 3.5 4 1.03 1.01 

2.4 ดา้นไฟฟ้าส่องสวา่ง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชง้านพนืทีอ่านและพนืทีทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพนืทีเดียวและพืนทีแบบหมู่คณะ) 
3.32 3.5 4 1.03 1.01 

2.5 ดา้นอณุหภูมิและการถ่ายเทอากาศ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชง้านพนืทีอ่านและพนืทีทาํงานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพนืทีเดียวและพนืทีแบบหมูค่ณะ) 
3.34 3 3 0.97 0.97 

2.6 ดา้นการสือสารโดยเฉพาะInternet ไร้สายในพนืที ทีเสถียร มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชง้านพนืทีอ่านและพืนทีทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพนืทีเดียวและพนืทีแบบหมู่คณะ) 
3.14 3 2 1.13 1.06 
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2.7 ดา้นสิงสนบัสนุนอืน เช่น การอนุญาติใหน้าํอาหารและเครืองดืม เสียงเพลงเบาๆทีใหพื้นทีไม่เงียบเกินไป มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชง้านพนืทีอ่านและพืนทีทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะในพนืทีเดียวและพนืทีแบบหมูค่ณะ) 

2.91 3 2 1.09 1.05 

2.8 ดา้นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ทีหลากหลาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชง้านพนืทีอ่านและพนืทีทาํงานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพนืทีเดียวและพนืทีแบบหมูค่ณะ) 
3.16 3 3 0.75 0.87 

2.9 ขนาดพนืทีในโตะ๊ทาํงาน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชง้านพนืทีอ่านและพนืทีทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพนืทีเดียวและพืนทีแบบหมู่คณะ) 
3.22 3 3 0.94 0.97 

2.10 ความสูงของฉากกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชง้านพนืทีอ่านและพนืทีทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพนืทีเดียว) 
3.27 3 4 0.92 0.96 

 ตารางที 4 แบบสอบถามพฤติกรรมสภาพแวดลอ้มทางกายภาพพืนทีอ่านและ พืนทีทาํงานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย  (ทศันะและความพึงพอใจในพืนทีอ่านและทาํงานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั) ประเด็น ค่าเฉลีย (Mean) มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ความแปรปรวน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
.ทศันะและความพึงพอใจในพนืทีอ่านและพืนทีทาํงานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของผูส้มัภาษณ์ในปัจจุบนั . ภาพรวมหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน คุณมีความพงึพอใจระดบัไหน 3.48 3 3 0.57 0.76 

. สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน เมือมีการใชง้านคุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 3.34 3 3 0.53 0.73 

. ภาพรวมของพนืทีอ่านและทาํงานแบบเดียว(Study Carrel)และพนืทีทาํงานแบบหมู่คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 
3.10 3 3 0.75 0.87 

.  รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของพืนทีอ่านและทาํงานแบบเดียว(Study Carrel)และพนืทีทาํงานแบบหมู่คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 
3.05 3 3 0.80 0.89 

3.5 ในดา้นการควบคุมเสียงรบกวนในพนืทีอ่านและทาํงานแบบเดียว (Study Carrel) และพนืทีทาํงาน 3.22 3 3 0.92 0.96 
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แบบหมู่คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 3.6 ในดา้นแสงส่องสวา่ง ในพนืทีอ่านและทาํงานแบบเดียว (Study Carrel) และพืนทีทาํงานแบบหมู่คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 
3.15 3 4 0.77 0.88 

3.7 ในดา้นการถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิ ในพนืทีอ่านและทาํงานแบบเดียว (Study Carrel) และพืนทีทาํงานแบบหมู่คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 
3.03 3 3 0.66 0.81 

3.8 ในพืนทีอ่านและทาํงานแบบเดียว (Study Carrel) มีความเป็นพนืทีส่วนตวัไม่ถูกรอบกวนจากปัจจยัภายนอก คุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 
2.95 3 3 0.61 0.78 

3.9 ในพืนทีทาํงานแบบหมู่คณะ(collaborate) ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ (พดูคุยปรึกษางาน ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ) คุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 
2.80 3 2 0.69 0.83 

3.10 ภาพรวมพนืทีอ่านและทาํงานแบบเดียว (Study Carrel)และพนืทีทาํงานแบบหมูค่ณะ(collaborate) ของหอ้งสมุดของท่าน สามารถทาํงานชินหนึงๆได้อยา่งต่อเนือง 
2.86 3 2 0.85 0.92 

 

 ภาพท ี1  แผนภูมิร้อยละของนกัศึกษาแต่ละสาํนกัวิชาในมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ทีทาํแบบสาํรวจ  ในด้านข้อมูลลักษณะทางสถาปัตยกรรมทมีีผลต่อการตดัสินใจในการใช้พืนท ี พบวา่ หอ้งสมุดมีการจดัวางรูปแบบพนืทีอ่านและพนืทีทาํงานแบบเดียวรวมถึงพืนทีอ่านและพนืทีทาํงานแบบหมู่คณะ โดยมีการกระจายตวัของรูปแบบทงัสองในพืนทีห้องสมุดมหาวิทยาลยั นักศึกษาให้ระดับความเหมาะสมในระดบั

นกัศึกษาแต่ละสาํนกัวิชาของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ทีไดท้าํการสาํรวจ จาํนวน 100 คน

วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 9% แพทยศ์าสตร์ 14% สหเวชศาสตร์ 16% พยาบาลศาสตร์ 9%
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 1% เภสชัศาสตร์ 12% เทคโนโลยีการเกษตร 4% ศิลปศาสตร์ 12%
วิทยาศาสตร์เชิงคาํนวณ 2% การจดัการ 8% นิเทศศาสตร์ 3% สาธารณสุขศาสตร์
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ค่าเฉลีย 3.24 และ 3.26 นอกจากนีนกัศึกษายงัใหท้รรศนะวา่ศูนยบ์รรณสารมีการใหค้วามสาํคญัในเรืองความเป็นส่วนตวัในพืนทีอ่านและทาํงานในระดบัค่าเฉลีย 3.22 แต่ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมทีมีผลต่อการใชพื้นทีทีนกัศึกษาใหก้ารประเมินทีตาํนนั ประกอบดว้ยดา้นการรองรับพืนทีนงัและทาํงานทีเพียงพอในช่วงเวลาสอบกลางภาคหรือปลายภาค และการส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์ในการทาํงานดว้ยการสามารถนาํอาหารทานเล่นหรือเครืองดืมเขา้มารับประทานได ้นกัศึกษามีการประเมินในระดบัค่าเฉลีย 2.98 และ 2.49 รวมถึง การยืดหยุน่ในการใชง้านในพืนที เช่น สามารถขยบัโต๊ะหรือทีนงั เพือปรับเปลียนอิริยาบถหรือรูปแบบกิจกรรมเชิงวชิาการ ซึงการประเมินอยูใ่นระดบัค่าเฉลีย 2.94  ปัจจยัในการเลือกใช้พืนทอ่ีานและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลัย  พบวา่ การส่งเสริมให้พืนทีอ่านและพืนทีทาํงานสามารถเห็นมุมมองธรรมชาติภายนอกและการตกแต่งผนังด้วยสีสนัทีสวยงาม เป็นปัจจยัในการเลือกใชพ้นืทีอ่านและพืนทีทาํงานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั นกัศึกษามีการประเมินในระดบัค่าเฉลีย 3.52 และ 3.44 รวมถึงประเด็นพนืทีมีการป้องกนัหรือลดความเสียงทีเกิดเสียงรบกวน(เสียงพดูคุย เสียงเดิน เสียงทาํของตก) มีการประเมินเฉลียในระดบั 3.39  ทศันะและความพงึพอใจในพืนทอ่ีานและพืนทใีนห้องสมุดมหาวทิยาลัย  พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจกบัการควบคุมเสียงรบกวนในพืนทีอ่านและทาํงานในศูนยบ์รรณสาร โดยให้การประเมินเฉลียในระดบั 3.22 แต่มีประเด็นสําคญัทีจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงเนืองจากนักศึกษามีการประเมินทีตาํ อาทิเช่น การออกแบบพนืทีทีส่งเสริมการปฏิสมัพนัธ์ (พนืทีสามารถพดูคุยปรึกษา ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ) และ การออกแบบพืนทีกระตุน้ให้สามารถทาํงานไดอ้ย่างต่อเนือง (ไม่ถูกรบกวน หรือ มีสมาธิในการทาํงาน หรือ กระตุน้ในการทาํงาน) โดยนกัศึกษามีการประเมินเฉลียในระดบั 2.80 และ 2.86 ส่วนการประเมินรูปแบบและลักษณะสภาพแวดล้อมการใช้งานพืนทีอ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั กรณีศึกษา ศูนยบ์รรณสาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ผูว้จิยัไดน้าํเสนอเป็นแผนภมิูดงันี 
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี2 แผนภมิูแสดงระดบัการประเมินของผูว้จิยัตามเกณฑที์จาํแนก ในพืนทีศึกษาทงั 8(1)   

0 1 2 3 4 5 6

6.2พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั  รูปแบบเฟอร์นิเจอร์เหมาะสม… 
6.1พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั  ขอบเขตการใช้งานที… 

5.3พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั  อยูใ่นสภาพทีพร้อมใช้งาน
5.2พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั  เฟอร์นิเจอร์ในพนืทีทํางานม…ี 
5.1พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั  วสัดพืุนผิวของโต๊ะและทีนงัที… 
4.3พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั  เมอืทํางานสกัระยะ จะเกิด… 
4.2พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั เมอืใช้งานกลินอบั อบอ้าว
4.1พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั ไมร้่อนหรือหนาวจนเกินไป
3.3พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั มีพนกังานดแูลความสะอาด… 
3.2พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั มีความสะอาดน่าใช้งาน

3.1พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั อยูใ่นสภาพชํารุดทรุดโทรม
2.3พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั รูปแบบการใช้งานเกิดความ… 
2.2พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั อยูใ่นสภาพทีสมบรูณ์เหมาะ… 
2.1พนืทีอ่านและทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั พืนทีผิวสมัผสัสามารถเกิด… 

1.3ภาพรวมพนืทีอ่านและพนืทีทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั จดัสรรความต้องการ… 
1.2พนืทีอ่านและพนืทีทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั จดัสรรพนืทีได้เหมาะสมกบั… 

1.1พนืทีอ่านและพนืทีทํางานในห้องสมดุมหาวิทยาลยั มีสิงจําเป็นรองรับต่อผู้ ใช้งาน

ทีนงัอ่านและทํางานแบบหมูค่ณะ สว่นค้นคว้าตําราวิชาการ (ชนัที 2)ทีนงัอ่านและทํางานแบบเดียว ลกัษณะโซฟาเตีย (ชนัที 1)ทีนงัอ่านและทํางานแบบหมูค่ณะ โต๊ะทรงกลม 2 ทีนงั (ชนั1) ทีนงัอ่านและทํางานแบบหมูค่ณะ (ชนั1)
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี3 แผนภมิูแสดงระดบัการประเมินของผูว้จิยัตามเกณฑที์จาํแนก ในพืนทีศึกษาทงั 8(2)    

0 1 2 3 4 5 6

6.2พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  รูปแบบเฟอร์นิเจอร์เหมาะสมกบัสรีระ

6.1พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  ขอบเขตการใชง้านทีพอเหมาะกบัผูใ้ชง้าน
5.3พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  อยูใ่นสภาพทพีร้อมใชง้าน
5.2พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  เฟอร์นิเจอร์ในพืนทีทาํงานมีความแขง็แรง
5.1พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  วสัดุพืนผวิของโตะ๊และทีนงัทีความทนทาน
4.3พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  เมือทาํงานสักระยะ จะเกิดอาการไม่สบายตอ่ผูใ้ช้

4.2พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั เมือใชง้านกลินอบั อบอา้ว
4.1พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
3.3พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั มีพนกังานดูแลความสะอาดเป็นอยา่งดีในแต่ละ… 
3.2พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั มีความสะอาดน่าใชง้าน
3.1พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั อยูใ่นสภาพชาํรุดทรุดโทรม

2.3พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั รูปแบบการใชง้านเกิดความเสียงอนัตราย
2.2พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั อยูใ่นสภาพทสีมบูรณเ์หมาะกบัการใชง้าน
2.1พนืทีอ่านและทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั พนืทีผวิสัมผสัสามารถเกิดอนัตราย

1.3ภาพรวมพนืทีอ่านและพนืทีทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั จดัสรรความตอ้งการพนืฐานตอ่… 
1.2พนืทีอ่านและพนืทีทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั จดัสรรพนืทีไดเ้หมาะสมกบัผูใ้ชง้าน

1.1พนืทีอ่านและพนืทีทาํงานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั มีสิงจาํเป็นรองรับต่อผูใ้ชง้าน

ทีนงัอ่านและทํางานแบบเดียว สว่นค้นคว้าตําราทางวิชาการ (ชนั3) ทีนงัอ่านและทํางานแบบหมูค่ณะ สว่นค้นคว้าตําราทางวิชาการ(ชนัที3)ทีนงัอ่านและทํางานแบบหมูค่ณะ โถงกลาง (ชนัที 2) ทีนงัอ่านและทํางานแบบเดียว สว่นค้นคว้าตําราทางวิชาการ (ชนัที 2)
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี4 แผนภมิูแสดงระดบัการประเมินของผูว้จิยัตามเกณฑที์จาํแนก ในพืนทีศึกษาทงั 8(3)   
0 1 2 3 4 5 6

12.3พนืทีสามารถปรับเปลียนพืนทีให้ใชส้าํหรับกิจกรรมอืนนอกจาก การอ่านหรือการทาํงาน
12.2พนืทีสะดวกต่อปรับอิริยาบถหรือพฤติกรรมการใชง้าน

12.1พนืทีสามารถปรับเปลียนพืนทีใชง้านได้หลากหลาย
11.3ตาํแหน่งการจดัวางพนืทีทาํงานแบบเดียวและแบบหมู่คณะ มีความเหมาะสม
 11.2พนืทีทาํงานแบบหมู่คณะมีการออกแบบตรงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

11.1 การออกแบบพืนทีทาํงานแบบเดียว มีการออกแบบไดต้รงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน
10.3พนืทีมีการออกแบบตาํแหน่งรองรับปลกัและสายไฟสาํหรับอุปกรณก์ารทาํงานของผูใ้ช้
10.2พนืทีมีสายไฟสาํหรับอุปกรณก์ารทาํงานของผูใ้ชเ้พียงพอ

10.1พนืทีมีปลกัรองรับสาํหรับอุปกรณก์ารทาํงานของผูใ้ชเ้พียงพอ
9.3พนืทีมีการออกแบบทีนงัทีมีการใชว้สัดุทมีีความหลากหลาย
9.2พนืทีมีการออกแบบทีนงัรูปแบบทมีีความหลากหลาย

 9.1พนืทีมีการออกแบบทีนงัทีมีความสูง หลากหลาย 
8.3พนืทีมีระดบัแสงสวา่งสาํหรับการใชง้านทีเหมาะสม

8.2พนืทีมีระดบัแสงธรรมประดิษฐที์เหมาะสม
8.1พนืทีมีระดบัแสงธรรมชาติทีเหมาะสม

7.3พนืทีมีเสียงรบกวนมีผลต่อความเป็นส่วนตวั
7.2พนืทีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์
7.1พนืทีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริมให้เกิดความเป็นส่วนตวั

6.3พนืทีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์มีความสะดวกต่อการปรับเปลียนอิริยาบถ

ทีนงัอ่านและทํางานแบบหมูค่ณะ สว่นค้นคว้าตําราวิชาการ (ชนัที 2)ทีนงัอ่านและทํางานแบบเดียว ลกัษณะโซฟาเตีย (ชนัที 1)ทีนงัอ่านและทํางานแบบหมูค่ณะ โต๊ะทรงกลม 2 ทีนงั (ชนั1) ทีนงัอ่านและทํางานแบบหมูค่ณะ (ชนั1)
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี5 แผนภมิูแสดงระดบัการประเมินของผูวิ้จยัตามเกณฑที์จาํแนก ในพืนทีศึกษาทงั 8(4)    โดยภาพรวมผูว้จิยัพบวา่ ผลการประเมินรูปแบบและลกัษณะสภาพการใชง้านทีเกิดขึนแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 

0 1 2 3 4 5

12.3พนืทีสามารถปรับเปลียนพืนทีให้ใชส้าํหรับกิจกรรมอืนนอกจาก การอ่านหรือการทาํงาน
12.2พนืทีสะดวกต่อปรับอิริยาบถหรือพฤติกรรมการใชง้าน

12.1พนืทีสามารถปรับเปลียนพืนทีใชง้านได้หลากหลาย
11.3ตาํแหน่งการจดัวางพนืทีทาํงานแบบเดียวและแบบหมู่คณะ มีความเหมาะสม
 11.2พนืทีทาํงานแบบหมู่คณะมีการออกแบบตรงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

11.1 การออกแบบพืนทีทาํงานแบบเดียว มีการออกแบบไดต้รงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน
10.3พนืทีมีการออกแบบตาํแหน่งรองรับปลกัและสายไฟสาํหรับอุปกรณก์ารทาํงานของผูใ้ช้
10.2พนืทีมีสายไฟสาํหรับอุปกรณก์ารทาํงานของผูใ้ชเ้พียงพอ

10.1พนืทีมีปลกัรองรับสาํหรับอุปกรณก์ารทาํงานของผูใ้ชเ้พียงพอ
9.3พนืทีมีการออกแบบทีนงัทีมีการใชว้สัดุทมีีความหลากหลาย
9.2พนืทีมีการออกแบบทีนงัรูปแบบทมีีความหลากหลาย

 9.1พนืทีมีการออกแบบทีนงัทีมีความสูง หลากหลาย 
8.3พนืทีมีระดบัแสงสวา่งสาํหรับการใชง้านทีเหมาะสม

8.2พนืทีมีระดบัแสงธรรมประดิษฐที์เหมาะสม
8.1พนืทีมีระดบัแสงธรรมชาติทีเหมาะสม

7.3พนืทีมีเสียงรบกวนมีผลต่อความเป็นส่วนตวั
7.2พนืทีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์
7.1พนืทีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริมให้เกิดความเป็นส่วนตวั

6.3พนืทีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์มีความสะดวกต่อการปรับเปลียนอิริยาบถ

ทีนงัอ่านและทํางานแบบเดียว สว่นค้นคว้าตําราทางวิชาการ (ชนั3) ทีนงัอ่านและทํางานแบบหมูค่ณะ สว่นค้นคว้าตําราทางวิชาการ(ชนัที3) ทีนงัอ่านและทํางานแบบหมูค่ณะ โถงกลาง (ชนัที 2) ทีนงัอ่านและทํางานแบบเดียว สว่นค้นคว้าตําราทางวิชาการ (ชนัที 2)
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ผลการประเมินรูปแบบและลกัษณะสภาพการใชง้านทีเหมาะสม(มากกวา่ ร้อยละ 80) พบวา่ ในพนืทีใชง้านมีความแข็งแรงทนทานต่อพฤติกรรมการใชอ้ยูที่ร้อยละ 95.83 พืนทีใชง้านมีความสะดวกสบายต่อผูใ้ชอ้ยูที่ร้อยละ 91.67 พืนทีใช้งานมีแสงสวา่งทีเพียงพอทงัแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์อยูที่ร้อยละ83.33 และห้องสมุดมหาวิทยาลยั มีการบาํรุงรักษาพืนทีอ่านและทาํงานอยา่งเหมาะสมอยูที่ร้อยละ 100 ภาพรวมจากการประเมิน นาํหนกัของเฟอร์นิเจอร์และการเคลือนยา้ยทีลาํบาก ส่งผลดา้นการประเมินดา้นความแขง็แรงทนทาน รวมถึงศูนยบ์รรณมีการปรับอากาศทีดี ส่งผลการประเมินดา้นความสะดวกสบาย ทางกลบักนัผลการประเมินรูปแบบและลกัษณะสภาพการใช้งานทีตอ้งปรับปรุง(ตาํกว่าร้อยละ60) พบว่า. การออกแบบทีรองรับต่อปลกัและสายไฟสาํหรับอุปกรณ์การทาํงานอยูที่ร้อยละ33.33 การออกแบบทีมีทีนงัมีความหลากหลายอยู่ทีร้อยละ 54.17 การออกแบบทีสามารถยืดหยุ่นในการใช้งานในพืนทีร้อยละ58.33 ภาพรวมจากการประเมินมองว่า อุปกรณ์การทาํงานของนกัศึกษาซึงส่วนใหญ่เป็นเครืองใชไ้ฟฟ้า ตาํแหน่งของปลกัไฟในพืนทีอ่านและทาํงานซึงมีจาํนวนมาก แต่กลบัไม่ตรงกบัตาํแหน่งของพืนทีอ่านและทาํงาน ส่งผลใหน้กัศึกษาจาํเป็นตอ้งใชป้ลกัพ่วง เช่นกนัวสัดุส่วนใหญ่ในศูนยบ์รรณสารค่อนขา้งเคลือนยา้ยลาํบากด้วยสาเหตุจากนาํหนกัของเฟอร์นิเจอร์และการจดัวางเป็นลกัษณะเป็นแถวเรียงใกล้ๆ กนั(คลา้ยโรงอาหาร) ส่งผลต่อการประเมินดา้นการยดืหยุ่นการใชง้านในพืนที นอกจากนีระยะการจดัวางในรูปแบบแถวใกล้ๆ กนั   สรุปผลการวจิัย               ข้อสรุปจากการทําแบบสํารวจพฤติกรรมสถาพแวดล้อมทางกายภาพและประเมินรูปแบบและลักษณะสภาพแวดลอ้มการใช ้พบวา่ ศูนยบ์รรณสารและสือการศึกษา มีความสาํคญัในดา้นความสะดวกสบายในพืนทีนงัอ่านและทาํงาน ทนทานต่อการใชง้านของผูใ้ช ้มีความสะอาดและน่าใชง้านอยูเ่สมอ ซึงเป็นสิงสาํคญัสาํหรับหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั แต่ในทางกลบักบัประเด็นบางอย่างตอ้งมีการปรับปรุง เช่น ตาํแหน่งของปลกัไฟเพือรองรับต่ออุปกรณ์การทาํงานของนกัศึกษา รองรับพนืทีใชง้านในช่วงเวลาสอบดว้ยการปรับเปลียนรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ให้กะทดัรัดไม่ใหเ้สียพนืทีใชง้านและสามารถยดืหยุน่การใชง้านได ้รวมถึงเสียงในขณะการทาํงาน ซึงผูว้จิยัมองวา่รูปแบบเฟอร์นิเจอร์แบบหมู่คณะ ควรจะอยูใ่นโซนทีใชเ้สียงได ้ซึงปัจจุบนัรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ดงักล่าวมีจาํนวนมาก แต่ไปอยูใ่นพนืทีควบคุมเสียง ส่งผลต่อความนิยมการใชง้านของผูใ้ช ้การพิจารณาสิงแวดลอ้มสําหรับการศึกษาทาํงานในห้องสมุดมหาวิทยาลยั ซึงผูใ้ชง้านมีความตอ้งการทีหลากหลายและแตกต่าง มุมมองประเด็นหลกัในการพจิารณาทีมกัหนีไม่พน้ เช่น การรองรับในสิงอาํนวยความสะดวกทงัตวัผูใ้ชง้านหรือตวัอุปกรณ์สําหรับการทาํงาน ซึงจาํเป็นตอ้งส่งเสริมให้ทาํงานไดอ้ยา่งต่อเนือง พืนทีมีการมุ่งเน้นปฏิสัมพนัธ์และปรับเปลียนรูปแบบการทาํงานได ้และสิงสุดทา้ยทีเป็นประเด็นสาํคญัลาํดบัตน้ๆหนีไม่พน้เสียงรบกวนจากภายใน-นอกพืนที เพราะในประเด็นคุณภาพพืนทีโดยเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลยัซึงเป็นพืนทีทีเด่นในเรืองคุณสมบัติทีเงียบ การวางแผนการออกแบบห้องสมุดทีเน้นในเรืองการควบคุมเสียงหรือพืนทีศึกษาส่วนบุคคลมาก ห้องสมุดอาจจะขาดความน่าสนใจหรือสภาพแวดลอ้มส่งเสริมความกระตือรือร้นต่อการศึกษาเรียนรู้ ซึงในอนาคตความหลากหลายในคุณภาพพนืทีในหอ้งสมุดน่าจะมีรูปแบบทีมากขึน  กิตติกรรมประกาศ นกัวิจยัขอขอบคุณ เจา้ของเอกสาร บทความ ทฤษฎีและงานวจิยั ตลอดจนสาํนกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และ นกัศึกษาในรายวชิา arc59-151 วชิาพฤติกรรมมมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม ทีเป็นส่วน
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หนึงในจุดเริมตน้การเขียนบทความชินนี รวมถึงความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นอยา่งดีในการสาํรวจและสัมภาษณ์จากนกัศึกษาแต่ละสาํนกัวชิา ในมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  เอกสารอ้างองิ พงษ ์ผาวจิิตร. . อนาคตห้องสมุด?. Eworld ฉบบัเดือน พฤศจิกายน 2012.กรุงเทพฯ Watson, L.  2016.  Better  Library and Learning Space :  Trend and Ideas. TK Forum 2017. Available Source:  http://tkforum.tkpark.or.th/wp-content/uploads/2017/01/full_paper_LesWatson.pdf, January 25, 2018 Head, J.2016.  Planning and Designing Academic Library Learning Spaces:  Expert Perspectives of Architects, Librarians,  and Library Consultants. SSRN . Available Source: pil_libspace_report_12_6_16 , January 25, 2018 Adamson, Martha C. and Bunnett, Brian P. 2002. Planning library spaces to encourage collaboration. NCBI. Available  Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar ticles/PMC128960/ , November 4,2017 Lange, Jessica. Nesbitt, Miller.  and.  Severson,Sarah.  2016.  Reducing noise in the academic libr ar y:  the  effectiveness of installing noise meter s . Emeraldinsight .  Available Source:  https://www. emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/LHT-04-2015-0034 , November  8,2017 
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นวตักรรมสิงทอและสีย้อมจากดาหลาสู่การออกแบบ ผลิตภัณฑ์แฟชันไลฟ์สไตล์ Inovative Textiles and Dyes from Etlingera Elatiorto Fashion Lifestyle.  นวทัตกร อุมาศิลป์1* พดัชา อุทิศวรรณกลุ1 Nawatthakorn Umasin1* Patcha Utiswannakul1 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาแนวทางการเพิมมูลค่าขยะทางการเกษตรโดยการพฒันาเส้นใยจากตน้ดาหลา  และศึกษากระบวนการสกดัสีจากดอกดาหลา และการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชนัไลฟ์สไตลที์เหมาะสมกบัเส้นใยดาหลา โดยการประเมินผลความเหมาะสมของเส้นใย รูปแบบผลิตภณัฑ์จากกลุ่มผูเ้ชียวชาญทางดา้นสิงทอ ทางดา้นการออกแบบ นกัออกแบบ กลุ่มประกอบ และกลุ่มเป้าหมาย โดยใชเ้ครืองมือแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์  ผลการศึกษาพบว่า การพฒันาเส้นใยดาหลาเป็นการใชส่้วนลาํตน้ทีเหลือทิงหลงัจากการตดัดอกดาหลาไปขาย             ลาํตน้มีเส้นใยเหมาะสมกวา่ส่วนอืน ซึงลาํตน้จะนาํเขา้เครืองนวดเพอืใหมี้ความยดืหยุน่และมีความนุ่ม หลงัจากนนันาํไปเขา้เครืองตีใย และนาํใยทีไดไ้ปเขา้เครืองตีเกลียวเส้นดา้ยในระบบอุตสาหกรรม ซึงเส้นดา้ยทีตีเกลียวจะมีส่วนผสมระหวา่งใยดาหลาร้อยละ และใยฝ้ายร้อยละ 8 เพราะใยฝ้ายเป็นตวัผสานเกลียว ซึงจะทาํใหเ้ส้นดา้ยเหมาะแก่การนาํไปทอผา้เพอืทาํผลิตภณัฑ์  ในส่วนกลีบดอกมีการสกัดสียอ้มเพือยอ้มเส้นดา้ยดาหลาและเส้นไหมไทย โดยนาํกลีบดอกมาปันกบันาํ ในอตัราส่วนกลีบดอก  กิโลกรัม : นาํ   ลิตร กรองดว้ยผา้ขาว ไดน้าํสีแลว้นาํไปตม้เพือยอ้มร้อน นาํเส้นดา้ยดาหลาและเส้นไหม ยอ้มเป็นเวลา 1 ชวัโมง ขณะนาํเดือดใส่สารสม้  กรัม เพอืใหติ้ดสีและมีสีทีสด เสร็จแลว้นาํเสน้ดา้ยมาลา้งนาํสะอาด และแช่ในนาํผสมสารสม้ อตัราส่วน 3 ลิตร:  กรัม เพอืคงสีทียอ้มไว ้ คาํสําคญั : นวตักรรมสิงทอ, สียอ้ม, ดาหลา, การออกแบบผลิตภณัฑ,์ แฟชนัไลฟ์สไตล ์
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ABSTRACT    The objectives of this study were: 1) to explore ways of adding value to agricultural waste by developing the Torch Ginger fiber, 2) to examine the process of color extraction from the Torch Ginger flower, and 3) to develop a fashion-lifestyle product model that suits the Torch Ginger textile. The study was based on the information obtained from questionnaires and interviews, by evaluating the suitability of the fiber, a product model from textile experts, the design, the designer, the assembly group, and the target group of consumers.   The results indicated that the stem which remained after cutting off flowers for distribution to the market was used in the development of the Torch Ginger textile. The stem was more suitable than other parts. The stem was transferred to a massage machine to make it flexible and soft. After that, it was put into the fiberglass and the fiber was taken into an industrial yarn-twist machine. The twisted yarns were a mixture of Torch Ginger 15 percentand cotton wool 85 percent. This is because cotton is a screw thread, which makes the yarn suitable for weaving to make products. Dye was extracted from the petals to dye the Torch Ginger yarn and the Thai silk yarn. The petals were spun with water in a ratio of 1 kg of petals: 3 liters of water, and filtered through white cloth. This resulted in colored water which was then brought to the boil for hot dyeing. The Torch Ginger and silk threads were dyed for 1 hour by boiling with 200 g of an alum solution to keep the color fresh. Then, the yarn was washed with clear water and soaked in 3 liters of water with 200g of alum solution to preserve the dye.  Keywords: Textile innovation, Dye Color, Torch Ginger, product design, fashion lifestyle           1นกัศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  10330  1 PhD Student, Department of Creative Arts, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, Wongmai, Patumwant, Province  10330, Thailand  *ผู ้นิพนธ์ประสานงานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : นายนวทัตกร  อุมาศิลป์ 099-9891942,             E-mail :nawatthakorn@gmail.com   
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บทนํา จากแนวโน้มทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลทีให้ความสนใจเกียวกับการพฒันางานวิจยัทีส่งเสริมการขบัเคลือนของเศรษฐกิจทีสอดคลอ้งกับสถานการณ์ของประเทศโดยใชป้รัชญาตามพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมทงัยุทธศาสตร์การวิจยัในภูมิภาค และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - ) มีการใชอ้งคค์วามรู้และความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาเชิงธุรกิจรวมถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์พืนถินสู่การผลิตและสร้างผลิตภณัฑ์ทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ชุมชนและการมีมูลค่าสูง เพือเป็นแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ พฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการอย่างมีธรรมาภิบาล มีการนาํเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช ้รวมถึงการนาํมาใชใ้นทางการเกษตร โดยทีประเทศไทยนนัไดชื้อวา่เป็นประเทศทางดา้นการเกษตรกรรม และมีความผูกพนักบัวิถีชีวิตของคนไทยมาอยา่งยาวนาน ซึงผลของการเกษตรนีเองทาํให้เกิดภาวะขยะทางการเกษตรและสิงของเหลือใชโ้ดยทีบางส่วนยงัสามารถนาํไปพฒันาและเพมิมูลค่าขยะเหล่านีได ้เพอืใหเ้กิดความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากรมากทีสุด  อุตสาหกรรมสิงทอในปัจจุบนัไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาสิงทอ โดยเฉพาะเส้นใยจากวสัดุทางธรรมชาติ และการพฒันาเส้นใยจากผลผลิตทางการเกษตรและขยะเหลือใชจ้ากการเกษตร เป็นการพฒันาเพือเพิมมูลค่าและการสร้างโอกาสใหม่ตามแนวทางของทฤษฎีของการนําของเหลือใช้กลบัมาสร้างประโยชน์ใหม่ “Upcycling” และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คุม้ค่า ลดจาํนวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมใหเ้กิดแนวคิดการออกแบบเพือความยงัยืน “Sustainable Design” (สุวทิย ์วงศรุ์จิราวาณิชย,์ , น ) หนึงในงานวิจยัทางดา้นวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรและมีการนาํมาพฒันาสู่อุตสาหกรรมสิงทออีกหนึงผลงาน คือการพฒันาเสน้ใยดาหลา อนัเนืองมาจากดาหลาเป็นพืชทีพบและมีความผกูพนัธุ์ดา้นวิถีของคนในจงัหวดันราธิวาส ยะลา ปัตตานี ซึงดาหลาเป็นพืชตดัดอกทีในนิยมใชป้ระกอบอาหารและตกแต่งเพือความสวยงามแต่ทงันี พบว่า ส่วนของลาํตน้ดาหลารวมถึงก้านดอก และใบ ซึงเป็นวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เกษตรกรจะทิงไวใ้นแปลงและไม่ได้นาํไปใชป้ระโยชน์หลงัจากตดัดอกจาํหน่าย(ดาริกา ดาวจนัอดั และคณะ, )ผูว้ิจยัตอ้งการหาแนวทางการสกดัเสน้ใยจากส่วนของลาํตน้รวมถึงใบและกา้นดอกของดาหลา เพอืเป็นการเพิมมูลค่าขยะทางการเกษตร อีกทงัหาแนวทางการสกดัสียอ้มจากส่วนดอก เพือนาํไปยอ้มสีเส้นดา้ยทอต่างๆเช่นไหม ฝ้าย ใยดาหลา เป็นตน้ เพือตอบสนองแนวคิดการออกแบบและพฒันาเพือความยงัยืน“Sustainable Design”และแนวทางการใชทุ้กส่วนอย่างคุม้ค่าจนไม่เหลือตามแนวคิดการขยะเหลือศูนย ์“Zero Waste” โดยเป็นส่วนหนึงของงานวิจยัเรืองนวตักรรมสิงทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชนัไลฟ์สไตล ์
วตัถุประสงค์ของการวจิัย . เพอืพฒันาสิงทอและสียอ้มจากพืชดาหลา  . เพอืพฒันาผลิตภณัฑแ์ฟชนัไลฟ์สไตลจ์ากเสน้ใยดาหลา 
ขอบเขตของการวจิยั 1.ขอบเขตดา้นพนืที   1.1 ศึกษากลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันาหตัถกรรมเสน้ใย 1.2 ศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกตน้ดาหลา จงัหวดั นราธิวาส ยะลา ปัตตานี  1.3 ศึกษากลุ่มประกอบการผา้ทอใยธรรมชาติ    
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2.ขอบเขตดา้นเนือหา   2.1 ศึกษากระบวนผลิตเสน้ใยดาหลาและสิงทอธรรมชาติ   2.2 ศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคและผลิตภณัฑแ์ฟชนัไลฟ์สไตลจ์ากสิงทอธรรมชาติ  2.3 ศึกษาแนวโนม้การออกแบบแฟชนัและสิงทอ 
ทฤษฎ ีสมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของการวจิัย  
 เพือใหก้ารวิจยัไดรั้บคาํตอบขอบเขตทีตอ้งการ จึงจาํเป็นตอ้งใชก้รอบแนวความคิดมาเป็นเครืองมือในการนาํไปสู่การวิเคราะห์  สงัเคราะห์  ซึงประกอบไปดว้ย  .กรอบความคิดในการศึกษาขอ้มูลเกียวกบัขยะทางการเกษตรสู่การพฒันาเพือเป็นเส้นใยสิงทอ เลือกกลุ่มเกษตรกรปลูกตน้ดาหลา เนืองจากดอกถูกนาํไปจาํหน่ายแต่ยงัคงเหลือทิงในส่วน ของลาํตน้และใบ  .กรอบความคิดในการศึกษาทฤษฎีทางดา้นการออกแบบและทฤษฎีทีเหมาะสมสาํหรับ   สิงทอ จากเส้นใยดาหลา   .กรอบความคิดในการศึกษาสีสกดัจากดอกดาหลา เพือเป็นแนวทางในการใชอ้งคป์ระกอบ ทุกส่วนของดาหลา เพือสร้างคอลเลคชนัและเรืองราว ในทิศทางเดียวกนั  .กรอบความคิดในการศึกษาขอ้มูลแนวโนม้แฟชนัสากล ไดแ้ก่ลกัษณะของรูปแบบเสือผา้การตกแต่ง วสัดุ สี เป็นตน้ เพือใหมี้ความทนัสมยัต่อผลิตภณัฑแ์ฟชนัไลฟ์สไตล ์

 วธิีดําเนินการวิจัย การวิจัย เรืองนวตักรรมสิงทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชันไลฟ์สไตล์ เป็นการ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบกบัการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษา คน้ควา้เอกสารและ
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งานวิจยัทีเกียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา บทความ งานวจิยัทางดา้นการเพมิมูลค่าขยะทางการเกษตร  สาํหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชน (Stakeholders) เช่น กลุ่มเกษตรกรปลูกตน้ดาหลา กลุ่มทอผา้ ปราชญ์ชุมชน ชาวบา้น สําหรับเครืองมือทีใชใ้นงานวิจยั ประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept interview) สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรปลูกตน้ดาหลาเพือหาแนวทางการพฒันาและเพิมมูลค่าของเหลือใช้  แบบไม่มี โครงสร้าง (Unstructured interview) รวมถึงการสัมภาษณ์นักวิจัยทางการเกษตรและนกัออกแบบสิงทอ นกั ออกแบบแฟชนัปราชญช์าวบา้นเพอืหาองคค์วามรู้ดา้นรูปแบบสิงทอจากเสน้ใยดาหลาและรูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชนัไลฟ์สไตลที์เหมาะสม 2) ประเด็นคาํถามปลายเปิดทีใชใ้นการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผูที้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) เช่น เกษตรกรปลูกต้นดาหลา กลุ่มประกอบการทอผ้า นักออกแบบและกลุ่มประกอบการ ผลิตภณัฑ์เครืองแต่งกายจากสิงทอเส้นใยธรรมชาติ เพือหาแนวทางของรูปแบบสิงทอเส้นใยจากตน้ดาหลา รูปแบบ ลวดลายสี และรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ซึงกลุ่มตวัอยา่งทีเลือก เช่นกลุ่มเกษตรกรปลูกตน้ดาหลาเลือกกลุ่มเกษตรกรอาํเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส เนืองจากเป็นกลุ่มทีปลูกตน้ดาหลารายใหญ่ในภาคใตก้ลุ่มนกัออกแบบเลือกนกัออกแบบสิงทอจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และผูเ้ชียวชาญทางดา้นสิงทอจากกรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มประกอบการดา้นเครืองแต่งกายเลือกจากกลุ่มประกอบการทีมีรูปแบบและเครืองแต่งกายจากสิงทอจากเส้นใยธรรมชาติ และมีกลุ่มผูบ้ริโภคทีเนน้ผลิตภณัฑที์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มคือ แบรนดคุ์ณแจคKHUNJACK เชียงใหม่  และกลุ่มขุนทองผา้ฝ้าย กระบวนการสกัดและเส้นใยดาหลาเพือปันเป็นเส้นด้ายทอมกีระบวนการดังน ี.ลงพืนทีกลุ่มเกษตรกรปลูกตน้ดาหลาอาํเภอรือเสาะ นาํตน้ดาหลาทีเหลือจากกการตดัดอกจาํหน่ายนาํเขา้เครืองนวดเพือใหเ้สน้ใยมีความนุ่มแลว้นาํเขา้เครืองรีดเพอืตีใหเ้กิดใย   .เมือผา่นกระบวนการรีดแลว้ นาํเสน้ใยทีตีไปตากแดด 2-3 วนัใหแ้หง้สนิท .นําเส้นใยแห้งแยกส่วนทีเป็นใยและผงออกนําส่วนเส้นใยส่งเข้าโรงงานบริษัทไทยนําโชคจํากัด เพือสู่กระบวนการตีเกลียวดว้ยระบบอุตสาหกรรมซึงการตีเกลียวจะใชเ้ส้นฝ้ายผสานเกลียวกบัเส้นใยดาหลา เนืองจากเส้นใยดาหลาเป็นเสน้ใยสนั ทาํใหต้อ้งใชเ้สน้ใยฝ้ายเป็นตวัช่วย ในอตัราส่วน ดาหลา 15% ฝ้าย 85%  .นาํเสน้ดา้ยทีเกิดจากการตีเกลียวมาปันเขา้กระสวยเพอืนาํไปทอเป็นผา้ผนื .ออกแบบลวดลายและออกแบบเนือผา้ใหมี้พืนผิวของเนือผา้ทีหลากหลายและเลือกสีทีเหมาะสม ซึงในทีนีเป็นการยอ้มดว้ยสีดอกดาหลาดอกดาหลาเพอืใหเ้กิดรูปแบบและเรืองราวในทิศทางเดียวกนั และยงัเป็นการใชว้สัดุจากพืชดาหลาไดค้รบทุกส่วนอยา่งคุม้ค่า   

ภาพท ี1 ภาพตน้ดาหลาสด                     ภาพท ี2 ภาพตน้ดาหลาผา่นเครืองนวดและรีดตีใย  
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                        ภาพท ี3 ภาพตน้ดาหลาทีผา่นเครืองนวด  ภาพท ี4 ภาพตน้ดาหลาผา่นเครืองตีใย ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร อุมาศิลป์  

                                            ภาพท ี5 ภ่าพตน้ดาหลาแหง้ รอตีเกลียว               ภาพท ี6 ภาพเสน้ดา้ยดาหลาทีตีเกลียวกบัฝ้าย ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร อุมาศิลป์  กระบวนการสกัดสีมดีงัน ี- นาํกลีบดอกดาหลามาปันกบันาํในอตัราส่วนกลีบดอก 1 กิโลกรัมต่อนาํ3  ลิตร  - กรองดว้ยผา้ขาว ไดน้าํสีแลว้นาํไปตม้เพอืใหสี้แตกตวั - ขณะนาํสีเดือดใส่สารสม้ 200 กรัม เพอืใหติ้ดสีและนาํสีมีสีทีสด - นาํเสน้ดา้ยดาหลาและไหมยอ้มลงไป จุ่มขึนลง เป็นเวลา 1 ชวัโมง - แลว้นาํเส้นดา้ยดาหลาและไหมทียอ้มไปแช่ในนาํสารส้ม  นาที อีกครัง อตัราส่วนนาํ3 ลิตรต่อสารส้ม200กรัม เพอืคงสีทียอ้มไวไ้ม่ใหต้ก - แลว้นําไปล้างนําสะอาดและตากในทีร่มเพือเตรียมเข้าสู่กระบวนการทอผา้ต่อไป ซึงสีจากดอกดาหลาสามารถยอ้มฝ้ายและไหมไดแ้ต่การยอ้มไหมจะดูดซึมสีไดดี้กวา่ฝ้าย - ส่วนกากใยทีเหลือสามารถนาํไปต่อยอดเป็นผลิตภณัฑน์าํพริกดอกดากลาและดาหลากวน อีกทงัยงัสามารถนาํไปทาํกระดาษสาไดอี้กดว้ย ตามแนวทางของทฤษฎี Zero Waste ทีใชทุ้กอยา่งอยา่งคุม้ค่าจนเป็นศูนย ์
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ภาพท ี7 ภาพกลีบดอกดาหลา   ภาพท ี8 ภาพนาํกลีบดอกดาหลาปัน  

 ภาพท ี9 ภาพการกรองนาํสีดอกดาหลาดว้ยผา้ขาว คดัเอานาํสีไวย้อ้ม  

 ภาพท ี10 เสน้ใยดาหลาผสมฝ้ายยอ้มสี ภาพที 10 เสน้ไหมยอ้มสีหลา ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั นวทัตกร อุมาศิลป์    

 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  39 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ผลและวจิารณ์ผล  จากการนําลาํตน้ดาหลาทีเหลือเป็นขยะทางการเกษตรสามารถนาํมาแปรสภาพให้เป็นเส้นใยเพือนาํไปใช้ในอุตสาหกรรมสิงทอ ชินส่วน นาํหนกั ปริมาณเส้นใยทีไดห้ลงั เขา้เครืองนวด/ตีใย/  
ปริมาณเส้นใยหลงั ตากแดดแห้งสนิท ความยาวของเส้นใย 

ใบ  กก.  กก 1 -  ซม. กา้น  กก.  กก 2 -  ซม. ลาํตน้  กก.  กก 5  ขึนไป   อีกทงัในส่วนกลีบดอกดาหลายงัสามารถสกดัเป็นสียอ้มซึงตวัแปรในการเปลียนสีไดแ้ก่ - นาํกรดผลไม ้- สารส้ม - เกลือแกง 

 และส่วนกากทีเหลือจากการสกดัสีสามารถนาํมาเป็นแปรรูปเป็นนาํพริก และกวนเป็นขนม ส่วนผงและกากยงันาํไปทาํเป็นกระดาษในลกัษณะเดียวกบักระดาษสาได ้  
สรุปผลการวจิัย การวจิยัเรือง นวตักรรมสิงทอจากเสน้ใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชนัไลฟ์สไตล ์จากผลการศึกษาสรุปได ้ดงันี  1. ลาํตน้ของตน้ดาหลาสามารถนาํมาพฒันาเพือเพิมมูลค่าใหเ้กิดเป็นเส้นใยจากตน้ดาหลาไดเ้พราะในส่วนของลาํตน้มีเส้นใยมากกว่าส่วนอืนๆโดยการนํามาตีให้เกิดใยและนําใยทีได้ไปตีเกลียวผสมกับเส้นใยฝ้ายด้วยระบบตีเกลียวอุตสาหกรรมทีเรียกวา่ทาํใหเ้กิดเป็นเสน้ใยทางเลือกอีกหนึงชนิด 
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2. ดว้ยคุณสมบติัเป็นเสน้ใยผสมทาํใหต้วัเสน้ดา้ยทีตีเกลียวระหว่างเสน้ใยดาหลาและเสน้ใยฝ้ายเมือนาํมาทอจะทาํใหเ้กิดพนืผิวทีนูนเกิดผิวสัมผสัทีไม่เสมอและทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3. เส้นใยดาหลาเมือนาํมาทอผสมเส้นไหมทาํให้ผา้มีพืนผิว  ลกัษณะในผืนเดียวกนั คือมีความเงาและเรียบทีเกิดจากไหมผสมกบัพนืผิวนูนและมีลกัษณะดา้นไม่เงาทีเกิดจากเส้นใยดาหลา  

 ภาพท ี11 ผา้ทอจากเสน้ใยดาหลาทอผสมเสน้ไหม ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร อุมาศิลป์  4. สีสกดัจากกลีบของดอกดาหลา จากการศึกษาพบว่าตวัสีจากดอกดาหลาสามารถสกดัเป็นสียอ้มไดแ้ละให้สีทีเป็นสีชมพู ซึงจะมีปฏิกิริยา ติดสีบนเส้นไหมไดดี้กว่าเส้นใยดาหลาทีผสมฝ้าย หากมีการผสมสารช่วยติดเช่น เกลือแกง สารสม้ นาํกรดผลไมจ้ะทาํใหสี้มีการเปลียนแปลง  
กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบพระคุณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ทีใหค้วามอนุเคราะห์งบประมาณในการทาํวจิยัเพือประกอบการศึกษาต่อระดบัดุษฎีบณัฑิต เรืองนวตักรรมสิงทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชนั ไลฟ์สไตล์  เอกสารอ้างองิ ดาริกา ดาวจนัอดั อนนัต ์อกัษรศรี นลินี จาริกภากร ธชธัาวนิท ์สะรุโณ สุนนัท ์ถีราวฒุิ ฉตัรชยั กิตติไพศาล วภิาลยั พดุจนัทึก  สุนีย ์สันหมุดและเอมอร  เพชรทอง. การสร้างมูลค่าเพมิให้กับดาหลาเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากลําต้น ดาหลาเพือใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้าในจังหวดันราธิวาส.กรมวชิาการเกษตร.2558   พิทกัษ์ อุปัญญ์ จนัเพ็ญ อุปัญญ์ และธนเดช แป้นโพธิกลาง. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยลูกตาลในเชิงอุตสาหกรรมสิงทอ.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้ากเวปไซต ์http://www.gotoknow.org/blog/pitakupan/408458,  พฤษภาคม  
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สสวท. เส้นใยตะไคร้. (ออนไลน์) เขา้ถึงเวปไซตh์ttp://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid= 0186A900162269A23  0753FECB4B800CB&query=ytjD0s muw+y+1LfC0g,  พฤษภาคม  สาคร  ชลสาคร.  (ออนไลน์ ). การผ ลิต ผืนผ้ าจ ากใย ไผ่ .เข ้า ถึง เวปไซต์ library.dip.go.th/multim6/edoc/18727.pdf,                            พฤษภาคม  สุวทิย ์ วงศรุ์จิราวาณิชย.์ Sustanable Design ดไีซน์...เปลียนโลก. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ, .                            
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ติหมา : การพฒันาและยกระดับภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต้ Timba: Development and upgrade the wisdom container  of the South.  ปรัชญา กฤษณะพนัธ์1* และ สุวติา แกว้อารีลาภ2 Prachya Kritsanaphan1* and  Suvita Keawareelab2  บทคัดย่อ  การวิจยัในครังนี เกิดจากการศึกษาแนวโนม้ในปัจจุบนัทีนิยมนาํเอาวสัดุธรรมชาติมาใส่อาหารและเครืองดืมมากขึน โดยเฉพาะภาชนะภูมิปัญญาภาคใตอ้ยา่งติหมา  ซึงพบปัญหาว่า ติหมาไม่สามารถวางไดแ้ละเมือใส่เครืองดืมจะตอ้งใช้การถือหิว  ไม่สามารถวางบนโตะ๊ได ้ ทาํใหมี้ประโยชน์ใชส้อยทีค่อนขา้งจาํกดั  รวมถึงในปัจจุบนัขาดผูที้ชาํนาญในการสานติหมา ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาติหมาในงานวจิยันี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 1)  ศึกษาองคค์วามรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถินดา้นทาํติหมา หรือคนใตเ้รียกภาชนะนีวา่ " หมาตักนํา"  2)  เพอืแกปั้ญหาการใส่อาหารและเครืองดืมในติหมาใหส้ามารถวางตงัและไม่ลม้  3)  เพอืศึกษาหาแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑติ์หมารูปแบบต่างๆ กรณีศึกษาชุมชนขนาบนาก อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชนและวิธีการศึกษาเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทีเกียวขอ้ง จากการสัมภาษณ์ ทงัผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทล ผูป้ระกอบการธุรกิจทวัร์ท่องเทียว และพูดคุยกบัผูที้มีความสามารถในการจกัสานติหมาในทอ้งถิน พูดคุยแลกเปลียนเรียนรู้ ประสบการณ์ ร่วมกนัวิเคราะห์ รวมกนัพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑ ์รวมถึงสรุปขอ้มูลของโครงการ ผูว้ิจ ัยได้ทาํการทดลองการประยุกต์ใช้วสัดุท้องถินจากตน้จากส่วนต่างๆ ในการนํามาประกอบกับติหมาให้สามารถตงัได ้โดยไดท้าํการทดลองและสร้างชินงานตน้แบบมาหลากหลายวิธี ก่อนนาํมาสร้างเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑติ์หมารูปแบบต่างๆ ดงันี 1) รูปแบบติหมาสาํหรับใส่เครืองดืมทีสามารถวางตงัได ้2) รูปแบบติหมาทีสามารถใส่ทิชชูสาํหรับโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทล 3) รูปแบบติหมาทีใชส้าํหรับวางแกว้นาํได ้ ทงันีจากผลจากการศึกษาวิจยัในครังนี ไดค้น้พบแนวทางในพฒันาและยกระดบัติหมา ภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต ้ใหมี้ความสวยงาม มีประโยชน์ใชส้อยทีหลากหลายมากขึน มีการพฒันาสู่ผลิตภณัฑที์มีความแปลกใหม ่ สามารถสร้างมูลค่าเพมิไดม้ากขึน และทีสาํคญัแกปั้ญหาของผูใ้ช้งานในการนาํติหมาไปใชใ้ส่อาหารและเครืองดืมได้เป็นอย่างดี แถมยงัช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกือบสูญสลายไปกบัการเปลียนแปลงของสงัคมทงัทีเป็นภมิูปัญญาและเอกลกัษณ์ทีดีงามของทอ้งถินภาคใต ้
คาํสําคญั : ติหมา,การพฒันาและยกระดบั,ภูมิปัญญาของชาวใต ้1 สาขาการออกแบบอตุสาหกรรม สาํนกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ตาํบลไทยบุรี อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 80160 1 Department of Industrial Design  Faculty of Architecture and Design, Walailak University, Thai buri, Tha sala, Nakhon Sri Thammarat 80160, Thailand 2 สาขาการออกแบบอตุสาหกรรม สาํนกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ตาํบลไทยบุรี อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 80160 2 Department of Industrial Design  Faculty of Architecture and Design, Walailak University, Thai buri, Tha sala, Nakhon Sri Thammarat 80160, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : k.prachya@gmail.com
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ABSTRACT   This research based on popularizing the use of natural materials for food and beverages,especially the southern wisdom container but the problem was found that timba could not be placed and when it contained food and beverages the user might hold it all the time.The benefits are quite limited. The purpose of this study were 1) to study knowledge and local wisdom in doing timba or the people living south called “Mha-Tak-Nam” 2) to resolve how to contain food and beverage in timba without falling.  And 3)  to study product design and development guidelines of timba of case study: Khanap Nak community, Pak Phanang district, Nakhon Si Thammarat province.  The participatory process of the community and methodology was to collect relevant information from boutique hotel business owner and tourism entrepreneur and talk with local basketry timba practitioners to share knowledge, experience and jointly analyze and develop product prototype as well as summarize project data.  Researchers had applied local materials from various parts of the Nipa palm to combine it on timba for making the timba to be placed. The prototype had been tested and developed in a variety of ways and had been developed to be the most complete. First, it was designed as a guideline for the design and development of the following products: 1) Pattern of timba for containing beverage and being placed 2) Pattern of timba for tissue box for boutique hotel 3) Pattern of timba for placing glass.  The results of this study discovered ways to develop and upgrade timba, wisdom of the South to be beautiful and more useful.  It had developed into a new product that could create more value and most importantly, solve the problem of users in the implementation of timba.  Morover, it also helped to preserve the local wisdom that was almost disappearing with the change of society as well as the wisdom and the beautiful local identity of the South.  Keyword: Timba, Development and upgrade, Wisdom of the South      
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บทนํา        ตน้จากเป็นพืชเศรษฐกิจทีสาํคญัของปากพนงั โดยเฉพาะตาํบลขนาบนาก แต่ปัญหาทีพบในปัจจุบนัคือ ขาดผูสื้บทอด ขาดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถินมายงัชนรุ่นหลัง  ประกอบกับ ชุมชนขนาบนาก ภายใต้แกนนําปราชญ์ชุมชน คือ                       นายสุรินทร์  สุวรรณรัตน์ ไดร่้วมสร้างความเขม้แข็งในแถบลุ่มนาํปากพนงัเพือสืบทอดภมิูปัญญาทอ้งถิน ดว้ยการเสนอการต่อยอดผลิตภณัฑ์จากตน้จาก ทีสามารถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ทีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ใบ ดอก ผล กา้น  เป็นตน้ ทงันีโครงการวิจัยนีได้รับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ในการสนบัสนุนผูว้จิยัให้มีการต่อยอด และนาํมาวจิยัใหท้นัสมยัต่อเหตุการณ์ และเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบนั           หมาตกันาํ หรือ บางทีเรียกวา่ “ติหมา”  เป็นอีกหนึงผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาทอ้งถินภาคใตที้ไดน้าํใบจากมาเป็นวสัดุในการสาน เป็นความรู้ความสามารถของชาวบา้นทีมีการปรับตวัและนาํวสัดุใกลต้วัมาประดิษฐ์ออกมาเป็นนวตักรรมใหม่เพอืใชส้อย ซึงสิงเหล่านีเป็นสิงทีสงัสมมาตงัแต่ปู่ ยา่ตายาย เกิดจากประสบการณ์ หรือการสะสมความรู้ ลองผิด ลองถูก มาหลายยคุหลายสมยั  โดยขนาดของติหมาจะมีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ  เซนติเมตรประโยชน์ใชส้อย ติหมา หรือหมานาํ ภาษามลายูถินเรียก ติมอ ภาษาไทยถินใตเ้รียก ติหมา หมานาํ เป็นภาชนะสาํหรับตกันาํ ทาํหนา้ทีเหมือนถงันาํ และขนันาํ เช่น ตกันาํจากบ่อโดยใชไ้มท้าํเป็นตะขอเกียว หรือใชเ้ชือกผกูโยง ใชต้กันาํอาบ วดินาํในเรือ เป็นตน้  จงัหวดันครศรีธรรมราชมีการใชค้าํว่า “หมา” ในความหมายทีกวา้งออกไป หมายถึง ภาชนะตกันาํ ปัจจุบนัเรียกภาชนะตกันาํทีทาํดว้ยสังกะสี อะลูมิเนียม หรือเหล็กว่า "หมาถัง" หรือ “หมาถัง” ทีทําด้วยพลาสติกก็เรียกว่า "หมาพลาสติก" อันเป็นการรักษาชือเต็มทีขึนตน้ดว้ย “หมา” เอาไว ้ศพัท์คาํวา่ “หมา” หรือ “ติหมา” นี บางท่านวา่มิใช่คาํไทยแท ้แต่เป็นคาํทีมาจากภาษามาลายวูา่ “Timba” ซึงหมายถึง ภาชนะตกันาํทีทาํดว้ยกาบหมาก            ติหมา มีอยู ่  แบบ คือ หมาโผ ้หรือหมาผู ้และหมาเหมียหรือหมาเมีย “หมาเหมีย” ในสมยัก่อนจะใชใ้นการตกันาํออกจากเรือพาย หรือเรือแจว โดยขนัตอนการทาํติหมาจะเหมือนกนัทงัสองแบบ แต่จะแตกต่างตรงมือจบั ถา้เป็น หมาผู ้จะรวบแลว้มดัปลายทงัสองดา้นไขวก้นัใหป้ลายชีขึน ส่วนหมาเหมีย จะรวบปลายมามดัรวมกนัในแนวนอน 

 ภาพท ี1 ตวัอยา่งติหมาทงั  แบบ (ดา้นซา้ย คือหมาผู ้ดา้นขวา คือ หมาเหมีย) รูปภาพจาก หนงัสือ “จาก” พืชมหศัจรรยที์บา้นขนาบนาก (สุรินทร์ 2559)            จากการสัมภาษณ์คุณลุงเจริญ  รักษา  ปราชญช์าวบา้นอาํเภอปากพนงั คลุกคลีกบัการทาํ “ติหมาจาก” มาตงัแต่วยัเยาว ์จึงสามารถทาํ “ติหมาจาก” ไดอ้ยา่งรวดเร็ว   โดยใชเ้วลาในการทาํติหมาจากหนึงชินเพียง  -   นาที  คุณลุงเจริญจึงมีโอกาสไดรั้บเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ไปสาธิตวธีิการทาํติหมาจากอยูบ่่อยครังและทาํเพอืจดัจาํหน่ายในตลาดนาํปากพนงั ราคาอยูที่ชินละ  บาท คุณลุงเจริญบอกวา่ ช่วงปีทีผา่นมามีผูป้ระกอบการจากหลายๆที ทงัร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรมเขา้มาสงัติหมาจากเป็นจาํนวนมาก แต่คุณลุงปฏิเสธ เนืองจากทาํใหไ้ม่ทนั รวมทงัขาดผูช่้วย ไม่ค่อยมีคนสนใจทาํติหมาจาก เนืองจากขาดความชํานาญ หากไม่ชํานาญจะใช้บรรจุของเหลวไม่ได้ และจากการสัมภาษณ์คุณป้าบุญเรือน  เถาสุด  อีกหนึงผูมี้
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ประสบการณ์งานหตัถกรรมพนืบา้นทอ้งถิน อาํเภอปากพนงั  คุณป้าบุญเรือนไดด้ดัแปลงติหมาจากดว้ยความคิดสร้างสรรค์จาก “ติหมาจาก” ขนาดใหญ่ทีใชส้าํหรับตกันาํหรือดดัแปลงเป็นบรรจุภณัฑ ์ ปรับลดขนาดของติหมาจากลง แลว้เคลือบแล็คเกอร์แต่งเติมความงามใส่ห่วงเป็นพวงกุญแจ เป็นโมบายเพิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์ โดยคุณป้าบุญเรือนขายทีตลาดนาํปากพนงั ในราคาชินละ    บาท จากการสอบถามคุณป้าบุญเรือนพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ทีซือติหมาจากในรูปแบบของป้าเรือน ส่วนใหญ่จดัแปลงนาํไปใชต้กแต่ง ประดบัหอ้งมากกวา่นาํไปใชง้านเป็นภาชนะ  สอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์คุณสุจินต ์ไข่ริน ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนจกัสานกา้นจาก นายอดทอง จงัหวดัตรัง ไดพ้ดูถึงแนวโนม้ของการสงัผลิตติหมาจากทีเยอะมากขึน ทางกลุ่มจึงไดร้ะดมชาวบา้นทีตอ้งการสร้างรายไดเ้สริมหลงัจากการทาํสวนยางมาเรียนรู้วิธีการสานติหมาจากและเขา้ร่วมโครงการกับหน่วยงานรัฐในการสร้างเครืองอบจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพือให้ติหมาจากแห้งเร็วและทนัต่อความตอ้งการของตลาดทีปัจจุบนันิยมใชว้สัดุธรรมชาติมาเป็นบรรจุภณัฑแ์ทนพลาสติกทีทาํลายสิงแวดลอ้มกนัมากขึน            ปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่บรรจุภณัฑถื์อเป็นสิงสินเปลือง เพราะบรรจุภณัฑส่์วนใหญ่มีไวเ้พอืจะรอถูกทิง ดว้ยเหตุนีหากเราสามารถลดการใชว้สัดุได ้เพือประหยดัทรัพยากรและพลงังาน อาทิ การออกแบบเพือให้ใชก้ระดาษนอ้ยลง หรือทาํให้บรรจุภณัฑส์ามารถนาํกลบัมาใชซ้าํไดอี้ก รวมถึงการใชว้สัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม เช่น กระดาษรีไซเคิล หรือหมึกพิมพ์จากถัวเหลือง ก็จะสามารถทําให้ทังขนัตอนการผลิตสินค้าและตัวบรรจุลดความสินเปลืองโดยใช่เหตุ เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม และยงัช่วยเสริมภาพลกัษณ์ทีดีทางการตลาดอีกด้วย (นุชจรินทร์ 2561) โดยนับตงัแต่การประยุกต์วสัดุจากธรรมชาติ สู่การมาถึงของระบบอุตสาหกรรม และการพลิกกลบัสู่แนวคิดอนัเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม บรรจุภณัฑไ์ม่เพียงเป็นเครืองมือทีถูกใชใ้นชีวิตประจาํวนัเท่านนั หากยงัเป็นเครืองชีวดัเทคโนโลยี นวตักรรม และงานออกแบบสร้างสรรคที์สอดรับและส่งสะทอ้นวิถีชีวิตของผูค้นแต่ละยุคสมยัอีกดว้ย ในปี 2549 เป็นยคุสมยัทีโลกเริมตืนตวัต่อภาวะโลกร้อน อนัเป็นผลพวงจากลทัธิบริโภคนิยมและการเฟืองฟูถึงขีดสุดของระบบอุตสาหกรรมในรอบหลายทศวรรษทีผ่านมา ดว้ยเหตุผลนีจึงเป็นทีมาของสาํนึกในการใชว้สัดุสาํหรับบรรจุภณัฑที์ส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มนอ้ยทีสุด เช่น การพฒันาบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษชานออ้ยขึนมาทดแทนกล่องโฟมทีไม่อาจยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ การใชว้สัดุธรรมชาติอยา่งกาบหมาก ใบจากมาเป็นภาชนะบรรจุของเหลว หรือถุงพลาสติกผสมสารชีวภาพทีสามารถยอ่ยสลายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในเชิงการออกแบบจะเห็นไดว้า่ ผูป้ระกอบการและนกัออกแบบหลายรายก็เริมใชวิ้ธีการลดสัดส่วนของวตัถุดิบ ประยกุตว์สัดุธรรมชาติในการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พือเป็นการลดตน้ทุนและช่วยรักษาสิงแวดลอ้ม  จากขอ้มูลทีเกียวกบัอตัราเติบโตของบรรจุภณัฑด์า้นต่างๆของตลาดโลก พบวา่บรรจุภณัฑอ์าหารเป็นบรรจุภณัฑที์มีอตัราการเติบโตสูงทีสุด ดงันนัการเปลียนแปลงของบรรจุภณัฑ์อาหารจึงมีมาก โดยมีการนาํนวตักรรมต่างๆ มาประยุกต์ใชก้บับรรจุภณัฑ์อาหารเพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค บรรจุภัณฑ์ทีรักษ์โลกหรือเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม (Eco-friendly packaging) ก็มีแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ในอนาคตจะตอ้งเลือกใชว้สัดุทีสามารถยอ่ยสลายได ้ไม่เกิดมลพิษต่อสิงแวดลอ้ม โดยจะพยายามเลือกใชว้สัดุใหบ้างลงหรือมีนาํหนกันอ้ยลงแต่จะใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยใหมี้สมบติัในการเก็บรักษาดีเท่าเดิม หรือไม่ก็จะใชว้สัดุทีสามารถนาํมารีไซเคิลได ้โดยคุณเสาวนีย ์ปรีชานฤชิตกุล กล่าวถึงในงานวจิยัเรือง “ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้รรจุภณัฑที์ผลิตจากพลาสติกชีวภาพของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี มีความใส่ใจต่อสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไปในปัจจุบนั ปริมาณขยะทีมีมากขึนและอืนๆทวัไป ก็ให้ความสําคญัต่อการเลือกใชบ้รรจุภัณฑ์เพือรักษาสิงแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณจริยา ศรีจรูญ เรือง “การรับรู้การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพือสิงแวดล้อมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบว่า กลุ่มตวัอย่างกว่า 400 คน รับรู้ว่าการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์เพือสิงแวดลอ้มช่วยลดปริมาณขยะ มีความตระหนกัต่อการเลือกใชบ้รรจุภณัฑเ์พอืสิงแวดลอ้มในระดบัมาก            ทงันีจากแนวโนม้การเลือกใชว้สัดุธรรมชาติทีมากขึนสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ปราชญช์าวบา้นดา้นติหมาจาก ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาติหมาจากจากผูที้มีความรู้และประสบการณ์โดยการกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายๆฝ่ายที
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เกียวขอ้ง  โดยการลงพืนทีวิจยัในโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ จาก “ตน้จาก” สู่การสร้างอตัลกัษณ์สินคา้ของทีระลึกชุมชนขนาบนาก  อาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราชและกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์แบบมีส่วนร่วม ทงัสามกลุ่มภาคี ไดแ้ก่ ชุมชน ผูป้ระกอบการท่องเทียวและบริการ และนกัวจิยั โดยบทสรุปจากเวทีพฒันาโจทยก์ารวจิยัในวนัที  กมุภาพนัธ์  ในประเด็นการคน้หาความตอ้งการพฒันา”จาก” ของชุมชนวา่มีประเด็นอะไรบา้งอนัเป็นปัญหาและความตอ้งการในการยกระดบัพืชเศรษฐกิจ สู่การเพมิรายไดข้องชุมชน ดงันนัชุมชน นกัวจิยัและผูป้ระกอบการท่องเทียวและบริการ เห็นพอ้งวา่ ควรร่วมกนัคน้หาความสาํคญัขององคป์ระกอบของตน้จากเพือสร้างมูลค่า และสามารถส่งเสริมการท่องเทียวของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยงิ ขนาบนาก เป็นชุมชนทีมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน และมีความโดดเด่นในพืนทีหลายดา้น ไม่ว่า ดา้นภูมิศาสตร์ ทีมีนิเวศ 3 นาํ ดา้นวฒันธรรม คือวิถีชุมชนทาํนาํตาลจาก ทาํนาขา้ว ซึงลว้นแลว้แต่เป็นสิงทีควรนาํมาออกแบบเพือนาํเสนอผ่านผลิตภณัฑข์องตน้จาก ให้เกิดมูลค่า อนัเป็นของทีระลึกทีมีอตัลกัษณ์ของชุมชน และสร้างความจดจาํของผู ้มาเยือนในพืนที  โดยไดส้รุปกรอบแนวคิดในกระบวนมีส่วนร่วมเพือนาํไปสู่การสรุปปัญหาและความตอ้งการของทงัสามกลุ่มภาคีสู่แนวคิดและแนวทางการแกปั้ญหาต่อไป  สรุปปัญหาและความตอ้งการของทงัสามกลุ่มภาคีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและปัญหาเกียวกับการใชง้านติหมาจากประเด็นปัญหาการใชง้านพบวา่ ปัญหาทีไดจ้ากการสอบถามลูกคา้ ผูใ้ชง้าน ลูกคา้ซือไปแลว้ตงัไม่ได ้บางชินใส่ของเหลวไม่ไดบ้า้ง และเมือใส่เครืองดืมจะตอ้งใชก้ารถือหิวอย่างเดียว  ไม่สามารถวางบนโต๊ะได ้ดงันันทงัสามกลุ่มภาคี จึงเสนอแนวคิดในการพฒันารูปแบบติหมาจากให้สามารถวางตงัใส่ของเหลวไดเ้ป็นลาํดบัแรก  โดยใชว้สัดุทีมีอยูใ่นทอ้งถินของอาํเภอปากพนัง  ผสมผสานอตัลกัษณ์ประจาํท้องถิน คุณค่าของภูมิปัญญา สู่การประยุกต์เพือการใช้งานในการประดบัตกแต่งบ้าน โรงแรมสไตล์บูทีคต่อไป  สอดคลอ้งกับแนวโน้มในปัจจุบนัทีนิยมนาํเอาวสัดุธรรมชาติมาใส่อาหารและเครืองดืมมากขึน  รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถินภาคใต้และเอกลักษณ์ทีดีงามทีเกือบสูญสลายไปกับการเปลียนแปลงของสงัคม วตัถุประสงค์            1.เพอืพฒันาผลิตภณัฑต์ิหมาจาก แกปั้ญหาการใส่อาหารและเครืองดืมในติหมาใหส้ามารถวางตงัและไม่ลม้             2.ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑต์ิหมาจากทีนาํอตัลกัษณ์ทอ้งถินใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในรูปแบบใหม่ ขอบเขตการวจิยั           1. ขอบเขตการศึกษาดา้นกลุ่มตวัอยา่ง               กลุ่มตวัอยา่งทีศึกษาจะคดัเลือกเฉพาะชาวบา้นในชุมชนทีสามารถสานติหมาจากได ้โดยคดัจากชุมชนผูป้ลูกตน้จากและมีความเชียวชาญในการสานติหมาจาก ต. ขนาบนาก  อ.ปากพนงั ใน  10  หมู่บา้น          2. ขอบเขตการศึกษาดา้นพนืที              การศึกษาวิจัยนีศึกษาในพืนทีอํา เภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เนืองจากเป็นอําเภอเดียวในจังหว ัดนครศรีธรรมราชทีมีพนืทีการปลูกจาก โดยมีทงัหมด ,  ไร่ .  งาน ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ           1.ไดผ้ลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ธรรมชาติทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและศักยภาพการผลิตของชุมชนขนาบนาก อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช           2. เพอืเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑธ์รรมชาติจากตน้จาก  วธิีดําเนินการวิจัย การศึกษาครังนีใชว้ธีิการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เอกสาร และศึกษาขอ้มูลภาคสนาม โดยใชว้ิธีการสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มกบัผูรู้้ ผูป้ฏิบตัิ ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการบนัทึกการ
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สัมภาษณ์ดว้ยการบนัทึกเสียงสัมภาษณ์ นาํมาถอดเทป จดักลุ่มขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ Case Record  แลว้จึงบรรยายเชิงพรรณนา และทาํการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑต์ามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั   

 ภาพท ี2 กรอบแนวคิดในการวจิยั              ขนัตอนการวจิยั              1) การสืบคน้และสร้างอตัลกัษณ์วถีิคนทาํจากจากตน้จาก                เป็นขนัตอนศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลของผูที้สามารถจกัสานติหมาจากจากชุมชนตาํบลขนาบนาก และ ชุมชนตาํบลเมืองปากพนงั  โดยพบวา่การริเริมศึกษาคน้ควา้วจิยัในเบืองตน้ทางผูว้จิยัไดท้าํการลงพืนทีสัมภาษณ์พดูคุยกบัผูป้ระสานงานชุมชน ซึงคน้พบผูที้สามารถจกัสานติหมาจากไดจ้าํนวน 8 ราย ไดแ้ก่           1.1) พืนทีหมู่ที  ตาํบลขนาบนาก มีผูที้สามารถจกัสานหมาจาก ไดแ้ก่  คุณป้าสมนึก  คุณป้าวรรณา  คุณป้าสอด และคุณป้าโสภา           1.2) พนืทีหมู่ที  ตาํบลขนาบนาก มีผูที้สามารถจกัสานหมาจาก ไดแ้ก่ คุณยายผวน ขวญัศรีช่วย           1.3) พนืทีหมู่ที  ตาํบลขนาบนาก มีผูที้สามารถจกัสานหมาจาก ไดแ้ก่ คุณป้าลี           1.4) พนืทีตาํบลเมืองปากพนงั  มีผูที้สามารถจกัสานหมาจากไดแ้ก่ นายเจริญ รักษาและนางบุญเรือน เถาสุด             ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์การคดัเลือกปราชญชุ์มชนทีมีศกัยภาพในการทาํติหมาจาก 8 ราย โดยใชก้ารสังเกตศกัยภาพในการผลิต วิถีชีวิตและสัมภาษณ์ความตอ้งการในการพฒันาผลิตภณัฑ์ทีมีอยู่เดิม  โดยเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดังนี 1) ศกัยภาพเชิงการผลิต ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑที์มีอยูเ่ดิม ผลิตภณัฑที์ทาํอยูเ่ดิมจนชาํนาญ เทคนิคกรรมวิธีการผลิตทีมีความสามารถในการพลิกแพลงจากวธีิเดิมๆได ้การใหค้วามร่วมมือและจาํนวนแรงงานทีสนบัสนุน 2) ตลาด มีช่องการจดัจาํหน่ายทีชดัเจน ทาํเป็นอาชีพเสริม ทีไม่ใช่ทาํเพือเพียงใชง้าน 3) โอกาสในการออกแบบและพฒันา เขา้ใจการพฒันา สามารถแกปั้ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนเฉพาะหน้าได้ดี สามารถประยุกต์ดัดแปลงวสัดุและเทคนิคต่างได้ดี โดยผูว้ิจัยจะวดัจากงานทีผูว้ิจ ัยมอบหมายให้ปราชญ์ชุมชนดัดแปลงนําเอาก้านจากมาใช้ในงานจกัสานติหมา 4) ประเภทผลิตภัณฑ์ทีน่าจะพฒันาและออกแบบใหม่ พิจารณาจากถนัดและเขา้ใจการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ดี โดยได้จัดกิจกรรมการสาธิตกระบวนการขึนรูปผลิตภณัฑ์จะใบจากตามทีปราชญ์ชุมชนแต่ละท่านถนดั  ในกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ  ซึงผลจากการใชเ้กณฑ์ทงั 4 ประเด็นหลกัในการพิจารณา จึงไดเ้ลือก นายเจริญ รักษาและนางบุญเรือน เถาสุด ทีอาศยัในพืนทีตาํบลเมืองปากพนงั เป็นผูเ้ริมตน้
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ในการพฒันาผลิตภณัฑติ์หมาจาก ทงันีเพือเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการนาํไปถ่ายทอดใหผู้ ้ทีสนใจในอนาคตต่อไปได ้             2) การวเิคราะห์ขอ้มูลผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม            ขนัตอนนี ได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพือให้ได้ผลิตภัณฑ์จากตน้จากเพือเป็นตน้แบบในการยกระดบัผลิตภณัฑ ์            หลงัจากทีมีการลงพืนทีสาํรวจคน้ควา้หาปราชญชุ์มชนไดแ้ลว้นนั ผูว้ิจยัก็มีแนวคิดริเริมทีจะออกแบบผลิตภณัฑเ์พอืสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ของทีระลึกชุมชนลุ่มแม่นําปากพนัง โดยได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติการ ครังที  ขึนมา เพือวตัถุประสงคใ์นการสร้างแนวคิดริเริมพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนทีเป็นอตัลกัษณ์แห่งลุ่มแม่นาํปากพนงั โดยมีการจดักิจกรรมดงักล่าวขึนภายในอาํเภอปากพนงั ณ สถานที บา้นวงศ์เบียสัจจ์ ไดจ้ดักิจกรรมขึนในวนัที  ธนัวาคม  เป็นเวลา  วนั โดยมีคณะผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในครังนีจากภาคส่วนต่างๆ เช่น           1. ปราชญท์อ้งถินตาํบลขนาบนากจาํนวน  คน ปราชญท์อ้งถินตาํบลปากพนงั จาํนวน  คน           2. ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมในอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราชจาก  โรงแรม คือ โรงแรมเมืองลิกอร์และ โรงแรมบุญประสพ จาํนวน  ท่าน  และเจา้ของธุรกิจบา้นพกัวงศเ์บียสจัจ ์          3. ผูป้ระกอบการธุรกิจบริษทัทวัร์ไทยสมายด ์จาํกดั  ท่าน           4. ทีมคณะผูว้จิยั         ซึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทงั 4 ภาคส่วนทีเกียวขอ้งนาํไปสู่การสร้างแนวทางการออกแบบและพฒันาติหมาจากในรูปแบบต่างๆ ตามศกัยภาพของชุมชนและแนวคิดในการพงึพาของคนในพนืทีต่อไป  

 ภาพท ี3 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม              3)  กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์จากแนวคิดขา้งตน้ ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาถึงกระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ โดยมีขนัตอนหลักในการออกแบบผลิตภณัฑส์าํหรับชุมชน ประกอบไปดว้ย 1) การสาํรวจขอ้มูลประกอบการออกแบบ 2) การวิเคราะห์ขอ้มูล ซึงในโครงการวจิยันีไดน้าํเอากระบวนการมีส่วนรวมมาใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานวิจยันี 3) การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์
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ไดแ้ก่ การร่างแบบ การคดัเลือกแบบ การพฒันาแบบและการทดลองการผลิต 4) การปรับปรุงแกไ้ขเพอืง่ายต่อการผลิตเพอืการจาํหน่าย  

 ภาพท ี4  กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑใ์นโครงการ  ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย          1) ผลการสํารวจข้อมูลประกอบการออกแบบ               งานวิจยันีไดน้าํผลการสาํรวจขอ้มูลประกอบการออกแบบแบ่งเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่               1.1) ขอ้มูลเกียวกบัเอกลกัษณ์ของทอ้งถินของอาํเภอปากพนงั ซึงผูว้จิยัไดศึ้กษาจากคาํขวญัประจาํอาํเภอปากพนงั วา่“รังนกเลืองชือ รําลือขนมลา โอชาไข่ปลากระบอก ส่งออกกุ้งกุลาดํา ออกพรรษาไหว้พระลาก นิยมมากแข่งเรือเพรียว” ดงันนัผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษารูปทรงของรังนก ขนมลา ไข่ปลากระบอก กุง้กุลาดาํ เรือเพรียว โดยศึกษาถึงความเป็นไดใ้นการประยุกต์รูปทรงรูปร่างของเอกลกัษณ์ให้มีความสัมพนัธ์ สือสารตรงไปตรงมา จึงไดค้ดัเลือกเรือเพรียวมาเป็นเอกลกัษณ์ทางการออกแบบของโครงการ  ซึงรูปแบบของเรือเพรียวสอดคลอ้งกบัลกัษณะดงัเดิมของติหมาจาก ทาํให้ง่ายต่อการนาํมาประยกุตใ์ช ้อีกทงัเรือเพรียวเป็นเรือแข่งทีมีเอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะในจงัหวดันครศรีธรรมราช สมยัก่อนน่าจะใชใ้นการสญัจรทางนาํ ลกัษณะเด่นของเรือเพรียวทีต่างไปจากเรือยาว ก็คือ เป็นเรือขดุเพรียวยาวโขนหวัและทา้ยเพรียวไม่ยาวมากเป็นเนือไมที้ขดุพร้อมกบัตวัเรือไม่สามารถถอดได ้   

 ภาพท ี5 การแข่งขนัเรือเพรียว ในอาํเภอปากพนงั ทีมา : www.konnakhon.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   50 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

2) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  ขอ้มูลทีสํารวจไดจ้ะรวบรวมและวิเคราะห์โดยสามกลุ่มภาคี ไดแ้ก่ นักวิจยั ชุมชน ผูป้ระกอบการท่องเทียวและบริการ ไดส้รุปผลการวเิคราะห์ดงันี           2.1) ผูว้ิจยัวิเคราะห์จากความตอ้งการของผูซื้อติหมาจากไปใชใ้นการใส่เครืองดืมและวางตงัได ้โดยมีแนวทางในการแกปั้ญหาโดยประเมินจากศกัยภาพของชุมชน วสัดุทีมีอยูใ่นทอ้งถินและยงัคงภูมิปัญญาเดิมใหไ้ดม้ากทีสุด ดงันนัผูว้จิยัจึงได้ประยกุตเ์ทคนิคการทาํขาตงัจากภมิูปัญญาเดิมและวสัดุทีมีปราชญช์าวบา้นดา้นติหมาจากแต่ละท่านมีความถนดัและสามารถหาไดใ้นทอ้งถิน จึงไดท้าํการทดลองประยกุตใ์ชว้สัดุใหป้ราชญ์ชาวบา้นดา้นติหมาจากทงัสองสานในรูปแบบใหม่ ดงันี 1) ลุงเจริญ รักษา มีความถนดัในการใชค้ลา้และกา้นจาก 2) ป้าบุญเรือน เถาสุด มีความถนัดในการใชห้วาย กา้นจากและงานร้อยลูกปัด          2.2) วิเคราะห์ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการท่องเทียวและบริการ  มีความตอ้งการสินคา้ตกแต่งโรงแรมทีมีเอกลกัษณ์ของภาคใตแ้ละตอ้งการสนบัสนุนผลิตภณัฑชุ์มชน ซึงส่วนใหญ่ทางโรงแรมสงัซือและจา้งผลิตตามแบบจากภาคเหนือ เนืองจากไม่มีแหล่งจาํหน่ายสินคา้ของตกแต่งในภาคใตที้มีเอกลกัษณ์ทีแตกต่างจากทวัไป ซึงงานวิจยันีไดร้ะดมความคิดจากผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทลในอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จาํนวน 3 แห่งและเพอืระบุความตอ้งการพฒันาจากผลิตภณัฑเ์ดิมทีมีใชอ้ยูใ่นหอ้งของโรงแรม ไดแ้ก่ ถาดวางเครืองดืม เชิงเทียน โคมไฟ ทีวางขวดไวน์ ถาดใส่เอกสาร กล่องใส่กระดาษทิชชู ถงัขยะ ถาดใส่อุปกรณ์อาบนาํ กรอบรูป สมุดโนต้ กล่องใสเหรียญ แจกนั นาฬิกา แผน่กระดานรองกระดาษ ไมแ้ขวนเสือ ชนัวางกระเป๋า รองเทา้แตะ เป็นตน้ ผูว้จิยัจึงไดว้เิคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมเกียวกบัรูปแบบโรงแรมในปัจจุบนัทีมีความเป็นไปไดใ้นการนําผลิตภณัฑ์จากตน้จากไปใชง้านในโรงแรม ดังนันจึงไดศึ้กษารูปแบบการตกแต่งและการจดัวางผลิตภณัฑ์ของโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล (Boutique hotels) ซึงเป็นโรงแรมทีมีขนาดย่อมๆ มีสิงอาํนวยความสะดวกในการใช้สอยขึนอยู่กับแต่ละโรงแรมใกลเ้คียงกับโรงแรมแบบ Full Service  ทังนีการนําผลิตภัณฑ์ติหมาจากไปใช้ในโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล ต้องพิจารณาถึงอายุการใช้งานของวสัดุ ผลิตภณัฑที์มีการหมุนเวยีนบ่อย ราคาไม่แพงมากนกั เนน้ประโยชน์ใชส้อย เนืองจากติหมาจาก  หากไม่มีการเคลือบจะมีอายุการใชง้านไม่มากนกั            ดังนันผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจึงไดแ้นวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ติหมารูปแบบต่างๆ ดังนี 1) รูปแบบติหมาสาํหรับใส่เครืองดืมทีสามารถวางตงัได ้2) รูปแบบติหมาทีสามารถใส่ทิชชูสาํหรับโรงแรมสไตลบ์ูทีคโฮเทล 3) รูปแบบติหมาทีใชส้าํหรับวางแกว้นาํได ้3) ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์              จากขันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมาได้นําข้อมูลมาใช้ในกระบวนการออกแบบ ซึงประกอบดว้ย 1) การร่างแบบ 2) คดัเลือกแบบ 3) พฒันาแบบ 4) ทดลองการผลิต ขนัตอนขา้งตน้นกัออกแบบหรือนกัวิจยัตอ้งดาํเนินการเองเป็นหลกั เพราะตอ้งใชผู้มี้ประสบการณ์และเขา้ใจกระบวนการสาํรวจขอ้มูลเพือสรุปใหก้บัชุมชนเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนทีมีอตัลกัษณ์ทอ้งถินต่อไป          ก่อนทาํการออกแบบ ร่างแบบจะตอ้งกาํหนดทิศทาง ข้อกาํหนดต่างๆ ให้ชัดเจนเสียก่อน ซึงขอ้กาํหนดทางการออกแบบประกอบดว้ย 1) ติหมาจากสําหรับใส่เครืองดืมทีสามารถวางตงัได้ คุณสมบัติคือ  ตอ้งสามารถวางตงัและรับนาํหนกัของเหลวไดโ้ดยไม่ลม้ ไม่โยกเยกและสามารถถือหิวไดอ้ยา่งสะดวก  2) ติหมาจากทีสามารถใส่ทิชชูสาํหรับโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล คุณสมบัติ คือ ต้องสามารถบรรจุทิชชูแบบป๊อบอัพ ขนาดบรรจุ 50 แผ่น ขนาดกว้างxยาวxสูง 10.5x10.5x6.0 เซนติเมตรตามลาํดบั มีช่องสําหรับดึงทิชชูไดง่้าย มีฝาปิดดา้นบน สามารถเติมทิชชูไดง่้าย สามารถวางตงับริเวณหนา้กระจกหรือโต๊ะเครืองแป้งหรือชนัวางบริเวณทีวีหรือโตะ๊รับประทานอาหารภายในหอ้งพกัได ้และมีการเคลือบผิวเพือกนัเชือรา 3) ติหมาจากทีสามารถวางแก้วนาํได ้คุณสมบติัคือ ตอ้งสามารถวางแก้วนาํ จาํนวน 2 ใบสําหรับห้องพกั
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เตียงเดียวและเตียงคู่ วสัดุประกอบสาํหรับวางรองแกว้ตอ้งรองรับความชืนจากปากแกว้ได ้ซึงตอ้งมีพืนทีอยา่งนอ้ย 13x25 เซนติเมตร         กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑต์ิหมาจากประกอบดว้ย         3.1) ขนัตอนการร่างแบบตวัตรง  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเทคนิคการผลิตและความตอ้งการของผูป้ระกอบการ รวมถึงศกัยภาพของชุมชน  โดยได้ร่างแบบและนาํเสนอผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมในอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราชกบัชุมชน  โดยมีแนวคิดในการออกแบบ คือ การนาํติหมาจากมาประยุกตใ์ชเ้ป็นผลิตภณัฑที์ใชใ้นโรงแรมสไตลบ์ูทีคโฮเทลในรูปแบบต่างๆ สามารถใชใ้นการใส่ของประดบัตกแต่งภายในหอ้งพกัได ้ 

  ภาพท ี6 ขนัตอนการร่างแบบติหมาจากมาประยกุตใ์ชเ้ป็นผลิตภณัฑที์ใชใ้นโรงแรม         3.2) ขนัตอนการคดัเลือกแบบ ขนัตอนนีไดเ้ลือกรูปแบบของติหมาจากระหวา่งหมาจากผูก้บัหมาจากเมียเป็นลาํดบัแรก โดยผูว้จิยัเลือกรูปแบบหมาจากเมียทีเหมาะกบัการนาํมาเป็นผลิตภณัฑส์าํหรับใส่บรรจุมากกวา่  และทาํการคดัเลือกรูปแบบจากการร่างแบบ  ร่วมกบัปราชญช์าวบา้นดา้นติหมาจาก  โดยพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา  มีประโยชน์ใชส้อยทีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทางการออกแบบทีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้         3.3) ขนัตอนการพฒันาแบบ ผูว้จิยัไดมี้แนวคิดร่วมกบัปราชญชุ์มชนผูเ้ชียวชาญดา้นติหมาจาก 2 ท่านในการพฒันาแบบ  ซึงไดมี้แนวคิดร่วมกนัในการนาํวสัดุทีหาไดใ้นทอ้งถิน อาํเภอปากพนงั มาเป็นส่วนประกอบของขาตงัติหมาจาก โดยคุณลุงเจริญ รักษา ไดป้ระยกุตใ์นสิงทีตนเองถนดั  นาํคลา้และกา้นจากผสมผสานเทคนิคการสอดและสานเขา้ดว้ยกนั  โดยนาํคลา้มาเป็นฐาน  ส่วนมือจบัใชก้า้นจากเป็นโครงและสานพนัดว้ยคลา้ ส่วนคุณป้าบุญเรือน เถาสุด ไดป้ระยกุตใ์นสิงทีตนเองถนดั นาํหวายผสมผสานกบังานทาํดอกไมจ้ากใบจาก มาดดัเป็นและประดบัส่วนทีจบัดว้ยดอกไมจ้ากใบจาก 

 ภาพท ี7 ผลงานติหมาจากการผสมวสัดุคลา้และกา้นจากของคุณลุงเจริญ รักษา  

 ภาพท ี8 ผลงานติหมาจากการผสมกา้นจากของคุณลุงเจริญ รักษา  
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 ภาพท ี9 ผลงานติหมาจากการผสมวสัดุหวายของคุณป้าบุญเรือน เถาสุด            หลงันนัผูว้ิจยัและปราชญชุ์มชน ไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสียของการนาํวสัดุแต่ละชนิดมาประกอบเป็นส่วนขาของติหมาจาก  โดยไดท้าํการวเิคราะห์ดงัต่อไปนี           - รูปแบบการนาํหวายมาใชเ้ป็นขาตงั        ขอ้ดี มีความเหนียวคงทน,ขึนรูปไดห้ลากหลาย,ขึนเป็นแผน่ได ้       ขอ้เสีย จากกการสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนพบว่าปริมาณหวายในพืนทีมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการผลิต,ขนาดหวายไม่สมาํเสมอ ทาํใหด้ดัยาก ใชเ้วลานาน มีกระบวนการแปรรูปก่อนนาํไปใชง้านสาน           - รูปแบบการนาํวสัดุคลา้มาเป็นฐาน        ขอ้ดี ในพืนทีมีปริมาณเยอะ,สามารถสร้างลวดลายสานได,้เมือสานจะรับนาํหนกัไดดี้        ขอ้เสีย มีความแขง็และกรอบ,ยากต่อการดดัโคง้ ใชเ้วลานาน มีกระบวนการแปรรูปก่อนนาํไปใชง้านสาน           - รูปแบบการนาํกา้นจากมาเป็นฐาน        ขอ้ดี หาไดง่้ายในทอ้งถิน,ใชเ้วลาไม่นานในการทาํ ดดัโคง้ไดง่้าย ง่ายต่อการผลิตในจาํนวนมาก        ขอ้เสีย ไม่สามารถหกัไดใ้นมุม 90 องศา ถา้กา้นใหญ่จะสานเป็นแผ่นไดย้าก          4) ผลการปรับปรุงแก้ไขเพือง่ายต่อการผลิตเพือการจาํหน่าย               หลงัจากทีไดท้ดลองการผลิตตน้แบบแลว้ ขนัตอนนีจะเป็นการเก็บรายละเอียดของผลิตภณัฑใ์หส้มบูรณ์ตามทีผูว้จิยัได้ออกแบบไว ้ทงันีตอ้งอาศัยเทคนิคการผลิตตน้แบบของปราชญ์ชาวบ้านผูเ้ชียวชาญในการทาํติหมาจากร่วมกับนักออกแบบหรือผูว้ิจยั  ซึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของวสัดุประกอบ  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกนาํก้านจากมาเป็นฐานแนวทางในการปรับและพฒันาส่วนประกอบของแบบ เช่น ฐานวาง ฝาเปิด-ปิด ต่อไป โดยพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขเพอืง่ายต่อการผลิตและจาํหน่ายต่อไป  สรุปผลการวจิัย          บทความวิจยัเป็นส่วนหนึงของผลงานวิจยัของโครงการพฒันาผลิตภณัฑ ์จาก “ตน้จาก” สู่การสร้างอตัลกัษณ์สินคา้ของทีระลึกชุมชนขนาบนาก  อาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดมี้แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากตน้จากในหลายผลิตภณัฑ ์ โดยอาศยัเทคนิคการขึนรูปจากติหมาจากและเสวยีนหมอ้  โดยนาํส่วนประกอบของตน้จากในทุกๆ ส่วนมาประยกุตใ์ช ้ รวมถึงการนาํวสัดุและเทคนิคอืนๆทีมีอยูใ่นทอ้งถินมาประยกุต์ใช ้ซึงผลการออกแบบขนัสุดทา้ยไดน้ําเสนอผลงานออกแบบทีมีแนวคิดในการออกแบบจากเรือเพรียวอตัลกัษณ์ของอาํเภอปากพนงัอีกอย่างหนึง  ดงันี 1) รูปแบบติหมาสาํหรับใส่เครืองดืมทีสามารถวางตงัได ้2) รูปแบบติหมาทีสามารถใส่ทิชชูสาํหรับโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทล 3) รูปแบบติหมาทีใชส้าํหรับวางแกว้นาํได ้
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 ภาพท ี10 รูปแบบติหมาสาํหรับใส่เครืองดืมทีสามารถวางตงัได ้

  ภาพท ี11 รูปแบบติหมาทีสามารถใส่ของใหห้อ้งนาํสาํหรับโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทล 

 ภาพท ี12 รูปแบบติหมาทีสามารถใส่ทิชชูสาํหรับโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทล  

 ภาพท ี13 รูปแบบติหมาทีใชส้าํหรับวางแกว้นาํได ้         ทงันีงานวิจยัชินนีไดพ้ฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑธ์รรมชาติทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิราพทัธ์ แกว้ศรีทอง ,2560 เรือง การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุธรรมชาติ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์โอทอป (OTOP) จงัหวดัพิษณุโลก กล่าววา่ “สภาพการณ์ปัจจุบนัทีผูบ้ริโภคในประเทศต่าง ๆ กาํลงัอยู่ในกระแสบริโภคนิยมสินคา้ทีเป็นธรรมชาติ สินคา้ทีอิงกบัวฒันธรรม การมีส่วนอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม หรือสินคา้ทีช่วยสนบัสนุนชุมชน ทาํให้เกิดการสร้างงานสร้างรายไดแ้ละสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนต่อไป” และจากการประเมินดว้ยการสัมภาษณ์จาก 3 กลุ่มภาคี ไดแ้ก่ นักวิจยั ชุมชน ผูป้ระกอบการท่องเทียวและบริการ พบว่า งานวิจยันีตอบสนองศกัยภาพการผลิตของชุมชนตาํบลขนาบนาก อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช เนืองจากปราชญที์ความเชียวชาญในการสานติหมาจากเป็นวยัผูสู้งอาย ุดงันนัผลิตภณัฑที์ออกแบบในโครงการเนน้ความละเอียดและประณีตเพอืใหจ้าํหน่ายไดใ้นราคาทีสูงกวา่การสานติหมาจากทวัไปและเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑจ์ากตน้จาก ตอบวตัถุประสงคข์องโครงการทีไดว้างเอาไว ้ 
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 เอกสารอ้างองิ นพรัตน์ บาํรุงรักษ.์ . พืชใหม่เพือพลงังาน     ทดแทน. คอลมัน์ Active Opinion หนงัสือพิมพม์ติชน ฉบบัประจาํวนัพธุที  เมษายน พ.ศ. .      นิรันดร์  จงวฒิุเวศย.์ . กลวิธี แนวคิด วิธีการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ พัฒนา.กรุงเทพฯ: ศกัดิ โสภาการพมิพ.◌์ รัฐไท พรเจริญ. 2546. เส้นและแนวคดิในการ  ออกแบบผลิตภัณฑ์.  กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย – ญีปุ่น)  รุ่งกานต ์ปราชญศ์รีภูมิ. (ม.ป.ป). การพฒันาแบมส่ีวนร่วม. แหล่งทีมา : https://www.gotoknow          .org/posts/  เมือ  มกราคม . วนัชยั ลีลากววีงศ ์และคณะ. 2556. การศึกษา แนวทางการพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาวสิาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้า จ.นครปฐม” การประชุมวชิาการข่ายงานวศิวกรรมอุตสาหการ ประจาํปี พ.ศ. 2555 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอาํ เพชรบุรี.  ศกัดิชยั เกียรตินาคินทร์. . ภูมปัิญญาไทยพัฒนาไทย. วารสารวัฒนธรรมไทย.  ( ): - ;  เมษายน-พฤษภาคม,  2542. ศุภฤกษ ์โรจนธรรม. . ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพทําผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชาวบ้าน ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช. รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์.  หนา้ สุรินทร์ สุวรรณรัตน์. 59.  “จาก” พืชมหัศจรรย์ทบ้ีานขนาบนาก อาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช                      
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การพฒันารูปแบบหัตถกรรมบรรจุภัณฑ์จากต้นผือสําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพืนทเีขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวดัหนองคาย Development of Handicraft Packaging  from  Cyperus difformis   for  Community Product  in The Area of Special Economic Development Zone Nong Khai Province  ธานี  สุคนธะชาติ * คณิต อยูส่มบูรณ์2  Thanee Sukontachart1* , Kanit Yoosomboon 2   บทคัดย่อ    การวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือการประยุกต์วสัดุธรรมชาติทีเป็นวชัพืชผสมผสานกบัการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถินสู่เชิงพาณิชยด์ว้ยสร้างเป็นนวตักรรมบรรจุภณัฑใ์ห้มีเอกลกัษณ์ตอบสนองความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑ์ของสินคา้ชุมชน โดยผูว้ิจ ัยได้ทาํการศึกษาขอ้มูลประชากรของสินคา้ชุมชน พบว่าชุมชนในจังหวดัหนองคายมีสนใจต่อการนําตน้ผือมาเป็นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์รวมทงัสิน  กลุ่มผูป้ระกอบการคิดเป็นร้อยละ .  หรือโดยประมาณความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑ์คิดเป็น  ใน  ของจงัหวดัหนองคาย  จากผลการทดสอบวเิคราะห์ทดสอบประเภทแรงดึงขาดตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993 (E) เพือหาสมบัติทีเหมาะสมของผือสู่การพฒันาเป็นวสัดุเพือการผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์สําหรับผลิตภณัฑ์ชุมชนพบว่าการทดสอบทางกายภาพ พบวา่ค่าเฉลียแรงดึงเท่ากบั .  กรัมแรง มีค่าเบียงเบนมาตรฐานที  กรัมแรง และมีค่าสัมประสิทธิของความแปรปรวนเท่ากบั .  กรัมแรงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน สรุปไดว้า่ใชผ้ือเป็นวสัดุหลกัสู่กระบวนการผลิตบรรจุภณัฑแ์บบหัตถกรรมได ้ผูวิ้จยัจึงทาํการออกแบบและสร้างตน้แบบบรรจุภณัฑจ์ากตน้ผือโดยใหก้ลุ่มชุมชนจกัสานหมวกบา้นเทว ีตาํบลท่าบ่อ อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เป็นผูจ้ดัทาํตน้แบบบรรจุภณัฑ ์จากการทดสอบความพึงพอใจของผูผ้ลิตสินคา้ชุมชนพบวา่บรรจุภณัฑที์ไดรั้บการพฒันาแลว้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คาํสําคญั :  ตน้ผือ , หัตถกรรมบรรจุภณัฑ,์ ผลิตภณัฑชุ์มชน, พนืทีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัหนองคาย     สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 1 Department of Packaging Design  Faculty of Architecture and Design , Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Vachira Phayaban, Dusit, Bangkok 10300 ,Thailand 2 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  168  ถนนศรีอยธุยา แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 2 Department of Packaging Design  Faculty of Architecture and Design , Rajamangala University of Technology Phra Nakhon  168  Sri Ayudhya Road, Dusit, Bangkok 10300 ,Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : thanee79@hotmail.com   
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ABSTRACT   This research aims to apply weed natural materials in combination with local wisdom to commercialization by creating innovative packaging to meet the unique needs of the community. The researcher studied the population of the community. The community in Nong Khai province is interested in the use of packaging materials as a whole, with 98 groups representing 30.34%. The estimated demand for packaging is one third of Nong Khai. The results of the tensile test are in accordance with ISO 2062: 1993 (E) to determine the appropriate properties of the raw materials for the development as a material for production. The mean tensile strength was 2 2 257 .57  g, with a standard deviation of 3 5 38 16  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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บทนํา ต้นผือ หรือทีบางชุมชนเรียกว่าต้นกกขนาก  เป็นพืชจําพวกไม้ล้มลุก มีอายุไม่เกินหนึงปี ขึนเป็นกอสูง 10-70 เซนติเมตร มีสนัชดัเจน แพร่พนัธุ์กระจายทวัไป ชอบทีชืนแฉะ ขึนในทีระดบัตาํตามหนอง บึง ทางระบายคนัคูนาํและโคลนเลน ผือมีรูปร่างลกัษณะและนิเวศวิทยาเหมือนหญา้มาก มีลกัษณะทีแตกต่างจากหญา้คือ ผือมกัมีลาํตน้ตนั และเป็นสามเหลียมหรือสามมุม บางชนิดมีผนงักนัแบ่งเป็นหอ้ง  ๆมีกาบใบอยูชิ่ดกนัมาก และทีสาํคญัคือเกือบไม่มีลินใบบางชนิดไม่มีเลย ตน้ผือถือวา่เป็นวชัพืชชนิดหนึง ซึงเมือขึนในพืนทีใชป้ระโยชน์ เช่น นาขา้ว อาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ตน้ขา้วได ้หรือ แยง่การเจริญเติบโตของขา้ว  จึงทาํให้ในหลายชุมชนในเขตพนืทีภาคอีสานมีแนวคิดในการนาํผือมาสร้างเป็นผลิตภณัฑจ์กัสานเช่นเสือและขา้วของเครืองใชเ้พอืต่อยอดเชิงพาณิชย ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อาํไพ อาจเอียม ประธานกลุ่มทอเสือผือ บา้นกุดกระเสียน ต.เขือนใน จ.อุบลราชธานี อา้งใน http://www.manager.co.th ณ วนัที 30 พฤษภาคม 2551 กล่าวถึง การทอเสือจาก “ตน้ผือ” เป็นภูมิปัญญาดงัเดิมประจาํทอ้งถิน ทาํกนัเรือยมาตงัแต่บรรพบุรุษ โดยจะทอเป็นผืนเพือใชใ้นครัวเรือนเท่านนั กรมการพฒันาชุมชน เขา้มาส่งเสริมให้ชาวบา้นรวมกลุ่มสร้างอาชีพ โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถินทีมีอยูใ่นตวั มาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมหลงัวา่งจากการทาํนา เพอืจะบริหารชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ทงันีเมือการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมตลอดจนการเปิดพนืทีเศรษฐกิจพิเศษและมีการนาํเขา้สินคา้อย่างเสรีพบว่า สินคา้ประเภททีแปรรูปจากผือเช่น เสือ มีราคาทีสูงและผลทางเศรษฐกิจทาํให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้วสัดุทดแทนเช่นพลาสติกซึงมีราคาถูกกวา่การสานจากผือถึง 4 เท่า (สาํรวจในตลาดท่าเสด็จจงัหวดัหนองคาย  เดือนสิงหาคม 2559 ) และไดรั้บความนิยมมากกว่าการสานดว้ยผือ สอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ของ นางปัญญา ราชหุ่น  และนางสุดใจ วงษ์สมบัติ  ชุมชนผูผ้ลิตงานหตักรรมกรรมจากผือ ตาํบลท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย กล่าวถึงการตลาดของสินคา้จากการสานผือเป็นผลิตภณัฑ์ชุมชนนบัวนัจะถูกสินคา้จากประเทศจีนและภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อการจาํหน่ายอนัเนืองมีราคาทีถูกกวา่และได้รับความนิยมอีกทงัสินคา้บางประเภททีทาํจากผือ ไม่สามารถปรับเปลียนรูปแบบให้สอดคลอ้งต่อการเคลือนยา้ย จึงทาํใหผู้บ้ริโภคลดความนิยมลง ทงันีชุมชนดงักล่าวจึงนําผือมาสานเป็นบรรจุภณัฑ์สําหรับผลิตภณัฑ์ขา้วเพือให้สอดคลอ้งกับบรรจุภัณฑ์สําหรับสินคา้ประเภทของฝากเพือสร้างแนวคิดทางการตลาดใหม่ตอบสนองผลิตภณัฑ์ชุมชน  ทงันีชุมชนดงักล่าวไดรั้บการตอบสนองจากวิสาหกิจชุมชนในพืนทีในระดบัหนึงแต่มีขอ้ทว้งติงมายงักลุ่มชุมชนผูจ้กัสานงานหตัถกรรมบรรจุภณัฑก์ล่าวได้ดงันี 1. วสัดุจากผือมีความเหมาะสม   อนัเนืองมาจากเป็นวชัพืชหาไดใ้นทอ้งถิน แต่เนืองจากชุมชนขาดความรู้ในการพฒันาเสน้ใยทาํใหเ้กิดเชือราหรือไม่รู้ถึงอายทีุควรจะนาํมาใชง้าน 2. ดา้นการยอ้มสี  ควรยอ้มดว้ยวธีิทางธรรมชาติหรือหากระบวนการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มทีสุด        3. รูปแบบควรไดรั้บการพฒันา     อนัเนืองจากชุมชนสามารถทีจะออกแบบไดเ้ป็นเพียงผูจ้กัสานเท่านันชุมชนจึงตอ้งการรูปแบบทีมีความทนัสมยัเรียบง่ายและใชเ้วลาน้อยในการสานต่อหน่วย   จะเห็นไดว้่าในจงัหวดัหนองคายอนัมีข้อไดเ้ปรียบคือเป็นพนืทีเศรษฐกิจพิเศษเป็นจงัหวดัชายแดนทีมีพืนทีติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจงัหวดัทีมีความสําคญัทางยทุธศาสตร์ของประเทศเป็นประตูการคา้สู่กลุ่มประเทศอินโดจีนในอนุภาคลุ่มนาํโขง ซีงจะเป็นการสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ไทยในตลาดภายในภูมิภาค  สอดคลอ้งกบับนัทึกขอ้ตกลงทาํความร่วมมือการพฒันาศกัยภาพและยกระดบัผลิตภณัฑข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) สู่การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหวา่งจงัหวดัหนองคาย กบั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสู่พระนคร  โดยมีการลงนามเมือวนัที 20 ธนัวาคม 2558 โดยมีวตัถุประสงคที์เกียวขอ้งกบัการวิจยันีกล่าวไดคื้อ กลุ่มเกษตรกร ใชท้รัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถินสู่การพฒันาและสร้างมูลค่าเพิมของผลิตภณัฑ ์อนัสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลทีจะดูแลสภาพเศรษฐกิจของประเทศทงัระบบและ ไดแ้บ่งการขบัเคลือนเป็น 5 กลุ่มภารกิจหลกัทีตอ้งขบัเคลือนสัมพนัธ์ไปดว้ยกนัให้เกิดเป็นรูปธรรม  ใน กลุ่มภารกิจที 3 จะมุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพสินคา้ ผ่านการส่งเสริมการแปรรูป การทาํบรรจุภณัฑ ์ให้สินคา้การเกษตร ผลิตภณัฑข์องเอสเอ็มอี หรือแมแ้ต่สินคา้อุตสาหกรรมทีตอ้งมีการวิจยั พฒันาผลิตภณัฑเ์พิมมูลค่าเพิมให้กบั
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สินคา้ ตอ้งมีการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ อนัจะเป็นการเพิมรายไดใ้ห้กบัพีนอ้งประชาชนผูผ้ลิตสินคา้และจะช่วยให้เราสามารถแข่งขนักบัสินคา้ต่างประเทศได้ รวมทงัการพฒันาบุคลากรในท้องถินให้ตรงกบัความตอ้งการเพิมขีดความสามารถ องค์กรความรู้ ให้กบัแรงงาน ทงัในภาคเอกชน และภาคบริการหากนาํสภาพปัญหาดงักล่าวตลอดจนแนวคิดเขา้สู่กระบวนการวจิัยและต่อยอดผลิตภณัฑชุ์มชนโดยมีนักวิจยัเป็นผูข้บัเคลือนนบัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้มตลอดจนเป็นการรองรับการสร้างอาชีพให้กบัผูสู้งอายทีุจะมีการเพิมขึนในอนาคต ผูว้ิจยัไดมุ่้งประเด็นถึงการผสมผสานวฒันธรรมภูมิปัญญากับเทคโนโลยีนวตักรรมและพฒันารูปแบบ ต้องการทีจะพฒันาบรรจุภณัฑ์ทีมีเสน่ห์ดึงดูดจากงานหัตถกรรม เพือยกระดบัสินคา้และรองรับความเปลียนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบนัอนัเป็นผลกระทบจากการเปลียนแปลงของโลก ดว้ยเหตุผลทีกล่าวอา้งมาแลว้ขา้งตน้ผูว้จิยัจึงไดมี้แนวคิดในการบูรณาการผนวกงานหตัถกรรมและวชัพืชทอ้งถินทีมีอยู่มากในจังหวดัหนองคายสู่การพฒันาเป็นบรรจุภัณฑ์ทีได้จากงานหัตถกรรมในท้องถินต่อยอดภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นาํผลทีไดจ้ากการวิจยัตอบสนองความตอ้งการของชุมชนแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนสู่แนวทางในการการดาํรงชีวิตในทอ้งถินเกือกลูใหเ้กิดการสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจนาํไปสู่สงัคมอยูดี่มีสุขอยา่งยงัยนืสืบไป  วธิีดําเนินการวจิัย จากวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัประกอบดว้ย 1.  วเิคราะห์ทดสอบหาสมบติัทีเหมาะสมของผือสู่การพฒันาเป็นวสัดุเพอืการผลิตเป็นบรรจุภณัฑส์าํหรับผลิตภณัฑชุ์มชน 2.  ออกแบบเป็นบรรจุภณัฑที์ใชผ้ือเป็นวสัดุหลกัสู่กระบวนการผลิตแบบหตัถกรรม 3. ทดสอบบรรจุภณัฑที์ไดรั้บการพฒันาแลว้ ตามความตอ้งการของชุมชนผูใ้ชบ้รรจุภณัฑที์ไดรั้บการพฒันาแลว้กบังานบรรจุภณัฑสิ์นคา้ OTOP จงัหวดัหนองคาย การวจิยัครังนีมุ่งเนน้การใชป้ระโยชน์วชัพืชสู่การพฒันาตามหลกัการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยศึกษาดงันี  แหล่งทมีาของข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล   1. แหล่งทีมาของขอ้มูล    กลุ่มชุมชนผูจ้กัสานผอื ตาํบลท่าบ่อ อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย    2. ผูใ้หข้อ้มูล    ผูใ้หข้อ้มูลดา้นกระบวนการผลิตไดแ้ก่ นางปัญญา ราชหุ่น  และนางสุดใจ วงษส์มบติั  เป็นผูผ้ลิตงานหตัถกรรมกลุ่มฯ นกัวชิาการ ผูเ้ชียวชาญ ทีเกียวขอ้งกบัการผลิตวสัดุ ไดแ้ก่  นกัวชิาการหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน และผูที้เกียวขอ้งกบัการวจิยั     3 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง     กลุ่มประชากร ไดแ้ก่   กลุ่มผูผ้ลิตงานหัตถกรรมจงัหวดัหนองคาย      กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  สมบตัิของผอืทีมีความสอดคลอ้งต่อกระบวนการผลิตบรรจุภณัฑที์ผา่นการแปรสภาพสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ และกรรมวธีิการผลิต    ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ลกัษณะของบรรจุภณัฑที์ไดจ้ากผือสอดคลอ้งกบัการใชง้านของผลิตภณัฑชุ์มชนและสามารถต่อยอดเป็นงานอาชีพชุมชนได ้ ตวัแปรตาม ผลการทดสอบสมบติัของผือทีสอดคลอ้งต่อการนาํมาผลิตเป็นหัตถกรรมบรรจุภณัฑ ์และผลการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานประเภทแรงดึงขาดตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993 (E)   
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ขนัตอนการศึกษาโครงการวจิัย ) ศึกษากรรมวธีิการผลิตทีมีความเหมาะสมในการทาํหตัถกรรมจากผือโดยคาํนึงถึงสมบตัิทีสอดคลอ้งกบัการวิจยั ไดแ้ก่ ตน้ทุน วธีิการผลิตแบบพงึพาตนเอง และปัจจยัอืนๆ ) ศึกษารูปแบบและพฒันาตน้แบบจาํลอง ) จดัทาํตน้แบบเพือการทดสอบประสิทธิภาพการใชง้าน ) สร้างตน้แบบบรรจุภณัฑจ์ากผอื ) ศึกษาความพงึพอใจของรูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละการใชส้อยของชุมชน ) เก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ผล ) สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย  ขอ้มูลผลการทดสอบวิเคราะห์ทดสอบหาสมบติัทีเหมาะสมของผือสู่การพฒันาเป็นวสัดุเพือการผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์ สําหรับผลิตภณัฑ์ชุมชนโดยทดสอบทางกายภาพ ประเภทแรงดึงขาด(Tensile Strength) ตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993 (E)โดยทดสอบแรงดึงจาํนวน  ครัง พบวา่ค่าเฉลียเท่ากบั .  กรัมแรง มีค่าเบียงเบนมาตรฐานที  กรัมแรง และมีค่าสมัประสิทธิของความแปรปรวนเท่ากบั .  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 19469.48 20 30450.51 
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 ภาพท ี1 แสดงการทดสอบแรงดึงขาด  (Tensile Strength) ตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993 

 ภาพท ี  2 การทดสอบการขึนตน้แบบร่วมกบัสินคา้ชุมชนในพืนที  สรุปผลการวจิัย ผลการศึกษาพบวา่โครงการ การพฒันารูปแบบหตัถกรรมบรรจุภณัฑจ์ากตน้ผือสาํหรับผลิตภณัฑชุ์มชในพนืทีเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษจงัหวดัหนองคายทาํใหชุ้มชนไดร้วมกลุ่มและใชค้วามรู้  ภูมิปัญญาทีมีในชุมชนมาผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์ไดม้าตรฐาน  และมีเอกลกัษณ์ของกลุ่ม สามารถประยุกต์วสัดุธรรมชาติทีเป็นวชัพืชผสมผสานกบัการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถินสู่เชิงพาณิชยด์ว้ยการสืบทอดงานจกัสานตน้ผือมาสร้างเป็นนวตักรรมบรรจุภณัฑแ์บบชาวบา้นเพือสร้างเป็นอาชีพดา้นงานหัตถกรรมบรรจุภณัฑใ์ห้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ตลอดจนเป็นการสร้างรูปแบบการคลสัเตอร์ระหว่างชุมชนผูผ้ลิตบรรจุภัณฑ์จากต้นผือกับชุมชนผูผ้ลิตสินค้าชุมชนในอําเภออืนๆที มารวมตัวดําเนินกิจการอยู่ในพืนทีใกล้เคียงกัน (Geographic Proximity) มีความร่วมมือเกือหนุน เชือมโยงและเสริมกิจการซึงกนัและกนัอยา่งครบวงจร (Commonality and Complementary)  รวมทงั สถาบนัการศึกษา ทีเกียวขอ้ง เพือร่วมดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทียงัยืน ดว้ยการเพิมผลิตภาพ (Productivity) และสร้างนวตักรรมร่วมกนัยกระดบัสินคา้ชุมชนแบบพึงพาอาศยัระหว่างชุมชนผูผ้ลิตสินคา้หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ของจงัหวดัหนองคายอนัเป็นพนืทีเศรษฐกิจพิเศษรวมทงัเป็นแหล่งท่องเทียงเชิงวฒันธรรม และชุมชนผูผ้ลิตบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุธรรมชาติตอบสนองความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑ์ทีผลิตตามความตอ้งการของสินคา้และรองรับความเปลียนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบนัอนัเป็นผลกระทบจากการเปลียนแปลงของโลกดา้นสิงแวดลอ้ม   การเพมิมูลค่าผลิตภณัฑส์ร้างเครือข่ายพนัธมิตรเพอืลดตน้ทุนการผลิต  และการแลกเปลียนเรียนรู้ในเชิงธุรกิจ  เกิดการปรับตวัจากการผลิตทีมีแบบแผน  และใส่ใจต่อคุณภาพมาตรฐาน  เพือการคดัสรรผลิตภณัฑ์ทีดีออกสู่ตลาดต่อไป  
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กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัฉบบันีสําเร็จไดด้ว้ยดีได้รับความช่วยเหลือและคาํแนะนาํจากคุณไพโรจน์ โสภาพร พฒันาการจงัหวดัตราดในปัจจุบนั ทีไดใ้ห้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในพืนทีตลอดจนคาํแนะนาํให้คาํปรึกษา พร้อมทงัช่วยชีแนะแนวทางไปสู่ความสาํเร็จแห่งการทาํวจิยัฉบบันีซึงผูว้จิยัไดรั้บแนวทางในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้และประสบการณ์อย่างกวา้งขวางจากภูมิปัญญาทอ้งถินของในกลุ่มชุมชนผูจ้ักสานผือ ตาํบลท่าบ่อ อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย นําโดยนางปัญญา ราชหุ่น ประธานกลุ่ม ตลอดจน ความร่วมมือดา้นการวจิยักบัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งชาติลาวในการทาํงานวิจยัครังนีจึงกราบขอบพระคุณเป้นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่าน พีๆ นอ้งๆทุกคนทีใหค้วามช่วยเหลือใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชนแ์ละเป็นกาํลงัใจในการทาํวิจยัครังนีขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการสินคา้ชุมชนในพนืทีจงัหวดัหนองคายทุกท่านทีไดใ้หค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี ขออุทิศคุณงามความดีอนัพึงมีขอมอบแด่บิดา มารดาครู-อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่านขอ้ความทีกล่าวขอบคุณผู้ทีให้ความช่วยเหลือในการทํางานวิจัยหรือการเขียนบทความ รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยั  เอกสารอ้างองิ ปุ่น  และ สมพร  คงเจริญเกียรติ .  .บรรจุภณัฑ์อาหาร.กรุงเทพฯ:หยเีฮง. พิไลวรรณ  ประกอบผล. .หลักการตลาด.พิมพค์รังที  .กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์  อุตสาหกรรมสถาบนั เทคโนโลยพีระ จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. พอล คอนเนต.  (ไม่ใช่)ขยะ.  พิมพค์รังที . กรุงเทพฯ : บริษทั แปลนพรินติง จาํกดั. ,2545. ชีลาพร  อินทร์อุดม.  การบรรจุภัณฑ์.  พิมพค์รังที .  ไม่ระบุสถานทีพิมพ ์: สาํนกัพิมพ ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2541. มณฑลี ศาสนนนัท.์  ออกแบบผลิตภัณฑ์เพือสร้างสรรค์วตักรรมและวศิวกรรมย้อนรอย.  กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา  ,2550. ศิริ ฮามสุโพธิ. .เทคโนโลยทีเีหมาะสมกับการดาํรงชีวติในท้องถิน.กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์. อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ.  “การออกแบบด้านสิงแวดล้อมในประเทศไทย” Engineer ing  Today  3(36) : 65-66 ;ธนัวาคม ,2548.           



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 62 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

            Session : 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ โปรแกรมการนําเสนอบทความวชิาการ ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังท ี10 “ราชมงคลขับเคลือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailans 4.0”                
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การศึกษาอตัลักษณ์วฒันธรรมไท-ยวน เพือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารพืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี The studyof Tai- Yuan cultural identity. To design local food packaging Tai-Yuan Culture Road, Sao Hai District, Saraburi  มทัธนี ปราโมทยเ์มือง1* ธานี สุคนธะชาติ1และ ชูเกียรติ อนนัตเ์วทยานนท2์ Mattanee  Parmotmuang1*,Thanee  Sukontachart1 and Chukiat  Ananwettayanon2  บทคัดย่อ  การศึกษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมไท-ยวน เพือการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี โดยมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพือศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์ไท-ยวน สําหรับใช้ประกอบการออกแบบบรรจุภณัฑรู์ปแบบใหม่  2) เพอืการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพนืเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี และ 3) เพอืประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑอ์าหารพืนเมืองใหมี้ความเหมาะสม สวยงาม  วิธีดาํเนินการวิจยัจะใชว้ธีิการศึกษาเชิงคุณภาพ  มีการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเกียวขอ้งทางวชิาการและกึงวชิาการ อนัประกอบดว้ยกลุ่มผูรู้้ กลุ่มผูป้ฏิบติั และกลุ่มผูเ้กียวขอ้ง  ในการใหข้อ้มูลใชเ้ครืองมือในการเก็บขอ้มูลจากภาคสนาม   เป็นการสอบถาม  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม   และการประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑแ์ลว้นาํขอ้มูลทงัหมดมาวิเคราะห์ และนาํเสนอผลการประเมินผลดว้ยวธีิการเขียนเรียงความ เชิงพรรณนา ผลการวจิยั พบวา่ สภาพโดยรวมต่อการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบบรรจุภณัฑต์วัใหม่ของกลุ่มเป้าหมายมีความพงึพอใจ ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.40 โดยแบ่งตามหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ไดด้งัต่อไปนี      1) ดา้นการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์มีความพงึพอใจมากทีสุด คือ ดา้นรูปแบบของโครงสร้างบรรจุภณัฑ์โดยรวม มีความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.58     2)  ดา้นการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์ มีความพึงพอใจมากทีสุด  คือ  บรรจุภณัฑ์มีสีของภาพทีกลมกลืนกบัเนือหา ขอ้ความ ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.83  คาํสําคญั : อตัลกัษณ์, บรรจุภณัฑอ์าหาร, วฒันธรรมไท-ยวน        
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ABSTRACT   The study of  Tai-  Yuan cultural identity.  To design  local food  packaging Tai-Yuan Culture  Road, Sao Hai  District, Saraburi.  The purpose is 1)  To study the identity of  ethnic Tai-Yuan  Used  in packaging design .2)  To design  local food  packaging. Tai-Yuan Culture Road, Sao Hai District, Saraburi  and 3) To evaluate  the satisfaction of  the  new type of  local food packaging.  To be beautiful.  Method To use qualitative methods.  Compiled  from academic texts and research papers related to academic and semi-academic. The group consists of people who know. Operators And  the  parties  involved in the information. Use tools to collect data from the field. Inquire Informal interviews Participatory Observation And satisfaction evaluation of the new packaging model. Then take all the data to analyze. The results of the evaluation are presented in a descriptive way.  The results of the study revealed that the overall condition of the satisfaction of the new packaging model of the target group. The average level of satisfaction was 4.40 1 )  Packaging Design The most satisfying aspect was the overall form of packaging structure.  Suitable  for the product. The highest level was 4.58 2)  Graphic Design Package The highest satisfaction  was  that  the  packaging  had  the color of the image  in harmony with the content of the message at the highest level, with the mean of  4.83  Keywords :  Identity, Package design, Tai-Yuan cultural      -------------------------------------------------------------------------------------------------------  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  168  ถนนศรีอยธุยา  แขวงวชิระพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
1 Department of Package Design,Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon , 168 Ayutthaya Road, Vachira Phayaban, Dusit, Bangkok 10300, Thailand  สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  168  ถนนศรีอยธุยา  แขวงวชิระพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
2 Department of Package Design,Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon , 168 Ayutthaya Road, Vachira Phayaban, Dusit, Bangkok 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : …………………………………… - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร - โทรศพัท ์ 0-2665-3832, 0-2665-3777 ต่อ 5002, 5025และ 082-349-3038 -E-Mail : mattanee.p@rmutp.ac.th/ mattanee2012@gmail.com
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บทนํา  ประเทศไทย  เป็นประเทศทีมีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมทีตงัอยูบ่นพืนทีเขตร้อนชืนมีความหลากหลายของลกัษณะภูมิประเทศ ภมิูอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ และการตงัถินฐานของชุมชน ส่งผลให้ลกัษณะทางสังคม และวฒันธรรมต่างๆ ทงัวิถีการดาํรงชีวิต ความคิด ความเชือประเพณี และพิธีกรรมของคนไทย ในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกนัออกไป ซึงในอดีตก่อนทีรัฐชาติจะพฒันาขึนนนัไดมี้พฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมบา้นเมืองในทอ้งถินต่างๆของแต่ละภาคขึนเป็นรัฐและอาณาจกัรแลว้มรดกทางวฒันธรรมเหล่านนัคือสิงทีแสดงออกถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศจึงเห็นไดใ้นปัจจบุนัทีแต่ละภูมิภาคต่างมีรูปแบบทางวฒันธรรมทีแตกต่างกนั ซึงขึนอยูก่บัเงือนไขหลายประการอาทิเช่นการอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีต่างกนัและความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ทีแตกต่างกนัเป็นตน้ (ศรีศกัร, 2543) ไท-ยวน เป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึงทีอาศัยอยู่ในชุมชนท้องถินดังเดิมของประเทศไทยทีระบุในเอกสารทางประวติัศาสตร์วา่ คือ อาณาจกัรลา้นนา เป็นดินแดนทีไดชื้อวา่มีประเพณีอนัดีงามทีถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นเวลายาวนานและเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรมทีสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชือ และโลกทศัน์ของผูค้นในดินแดนแห่งนีประเพณีของคนไท-ยวน เป็นการดาํเนินชีวิตซึงเกิดจากการผสมผสานระหวา่งกิจกรรมในทางพุทธศาสนากบัความเชือในการนบัถือผีจึงส่งผลใหป้ระเพณีของชาวไท-ยวนเป็นเอกลกัษณ์ทีโดดเด่นมีลกัษณะพิเศษเป็นของตนเองมาชา้นาน (สุรพล, 2542) โดยปัจจุบันชาวไท-ยวนจึงมีการกระจายตวัอาศัยอยู่ในประเทศไทยตามภาคเหนือ ได้แก่ ดินแดน 7 จังหวดัของภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ ลาํพนู ลาํปางแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เป็นตน้ (อรุณรักษ,์ 2521)  ชาวไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ไดต้งัรกรากถินฐานสร้างบ้านเรือนอยู่สองริมฝังนําป่าสักแถบพืนทีอาํเภอเสาไห้ และอาํเภอเมืองสระบุรี ต่อมาเมือมีลูกหลานเพิมมากขึนจึงขยายพืนทียา้ยถินฐานไปอยูต่ามอาํเภอต่างๆ ของจงัหวดัสระบุรี (ยกเวน้อาํเภอหนองโดนและดอนพดุ) คนไท-ยวน ทีอาศยัในเมืองสระบุรีมีความรุ่งเรืองทางดา้นวฒันธรรมมีการอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณีดงัเดิมทีสืบทอดมาจากถินฐานเดิม ทงัยงัไดมี้การสืบสานวฒันธรรมอีกหลายๆอยา่งทงัดา้นศิลปะวฒันธรรม ประเพณี การละเล่น การแสดง การสร้างทีอยู่อาศยั รวมทงัดา้นอาหารการกินทีนาํติดตวัมาดว้ยเพือสาํหรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั  และเพือการตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองทีมาเยือนถินลา้นนาของไท-ยวน จงัหวดัสระบุรี ดว้ยเช่นกนั   ชาวไท-ยวน เสาไห้ จงัหวดัสระบุรี และชุมชนไดร่้วมมือกบัภาครัฐบาลโดยการนาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 12 ทางดา้นจุดเนน้และประเด็นการพฒันาหลกัคือ   1.  การพฒันานวตักรรมและการนาํมาใชข้บัเคลือนการพฒันาในทุกมิติเพอืยกระดบัศกัยภาพของประเทศ   2.  การส่งเสริมและสนบัสนในการวจิยัและพฒันา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม   3.  การส่งเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจกระแสใหม่และการนาํยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 12 ของกระทรวงวฒันธรรม  คือ 3.1.  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ ์และสืบทอดวฒันธรรม  3.2.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย  3.3.  ส่งเสริมอุตสาหกรรมวฒันธรรมเชิงสร้างสรรคเ์พอืสร้างมูลค่าเพมิทางเศรษฐกิจ  3.4.  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานในการจดัการศึกษา วจิยั บริหารจดัการความรู้ และสร้างนวตักรรมดา้น    ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม  3.5.  พฒันาศกัยภาพการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ เกียรติภูมิและภาพลกัษณ์ทีดีเพอืนาํความเป็นไทยสู่สากล  
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3.6.  พฒันากลไกและยกระดบัการบริหารจดัการงานวฒันธรรม                   มาใชใ้นการสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนชาวไท-ยวน จงัหวดัสระบุรี โดยให้สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึน ดว้ยการจดัการทรัพยากรทีมีอยู่ในทอ้งถินให้เกิดเป็นสถานทีท่องเทียว โดยการผลิตและจําหน่ายสินคา้ทีมีคุณภาพ ดึงจุดเด่นความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่  และด้านวฒันธรรมในทอ้งถิน จนเกิดเป็นเสน้ทางของถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรีขึน  เพอืช่วยส่งเสริม อนุรักษ ์และสืบทอดวฒันธรรมไท-ยวนใหเ้ป็นทีรู้จกัเพมิขึน  เส้นทางถนนสายวฒันธรรมไท-ยวนของอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ถือเป็นเส้นทางสัญจรและการคมนาคมทีมีประชากรและกลุ่มชนชาติพนัธุ์ไท-ยวนของอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี อาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก โดยเป็นกลุ่มชนพืนบา้นของชาวไท-ยวนเป็นส่วนใหญ่ทีไดสื้บเชือสายมาจากเมืองพวน แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ชาวไท-ยวนมีความถนัดในอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา การเพาะปลูก และมีเอกลกัษณ์ทางดา้นภาษา คือ ภาษายวนหรือภาษาลา้นนาไทย ซึงเป็นภาษาถินทีจดัอยูใ่นภาษาตระกลูไทยโดยถือเป็นเสน้ทางถนนแห่งใหม่ทีจดัขึน ใหเ้ป็นถนนสายวฒันธรรมของชาวไท-ยวนแห่งการท่องเทียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ การอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของชาวไท-ยวนไว ้ ทงัยงัมีผลงานดา้นศิลปหัตถกรรมพืนบา้น ดา้นภาษาทอ้งถิน และดา้นอาหารพืนเมืองของจงัหวดัสระบุรีทีหลากหลายมากมาย    อาหารพืนเมืองไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี เป็นอาหารทีประชาชนใชบ้ริโภคอยูใ่นชีวิตประจาํวนั หรือบริโภคในโอกาสต่าง ๆ เช่น  เมือยามมีแขกบา้นแขกเมืองมาเยือน  การทาํบุญขึนบา้นใหม่  งานแต่งงาน เป็นตน้  โดยส่วนใหญ่จะอาศยัการปรุง การประกอบอาหารดว้ยวตัถุดิบทีนาํมาประกอบอาหารจากแหล่งต่าง ๆ  ทงัจากแหล่งธรรมชาติ  ใช้วตัถุดิบทีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน หรือทอ้งถินทีตนเองอาศยัอยูที่ผลิตขึนมาเอง เช่น การเพาะปลูก  การเลียงสตัว ์ หรือจากการซือขายแลกเปลียน โดยมีกรรมวิธีการทาํทีเป็นเอกลกัษณ์  รวมทงัรสชาติทีเป็นเฉพาะถินแตกต่างกนัไป ดงันนัอาหารพืนเมืองของไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี จึงมีทงัอาหารคาว และอาหารหวาน  โดยเอาวตัถุดิบจากการเกษตรกรรมในชุมชนมาใช้ประกอบอาหาร เช่น ขา้ว  แป้ง  นาํตาล ถวั และงาเป็นตน้  และเมือผลผลิตเหลือใชจ้ากการบริโภคแลว้ จึงนาํมาแปรรูปในการประกอบอาหาร เพอืจาํหน่ายเพมิรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป จากการลงพนืทีภาคสนาม  ผูว้จิยัไดพ้บปัญหาดา้นบรรจุภณัฑอ์าหารพนืเมืองไท-ยวน ดงันี 1.     ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑเ์ดิม  ไม่สามารถตอบสนองประโยชน์การใชง้านได ้ ดงันี 1.1  รูปแบบบรรจุภณัฑ์ตวัเดิม จะใชถุ้งพลาสติกใส กล่องพลาสติกใสสาํเร็จรูปทีมีความบาง กรอบเปราะ ชาํรุดเสียหายง่าย ไม่มีความแขง็แรง ทาํให้บรรจุภณัฑเ์กิดการฉีกขาดไดง่้าย     .   รูปแบบบรรจุภณัฑ์ตวัเดิม มีปัญหาทางกายภาพทีเมือระยะเวลาการบรรจุอาหารผ่านไปสักระยะเวลาหนึง  กล่องจะเริมขุ่นมวั ไม่ใส ทาํให้อาหารดูไม่สะอาด ตวัสินคา้ดูเหมือนของเก่า ไม่น่ารับประทาน ทาํให้ลูกคา้ไม่กลา้ซือเพราะกลวัเป็นสินคา้เก่า 1.3  รูปแบบบรรจุภณัฑต์วัเดิม ไม่สามารถเออือาํนวยความสะดวกในการหยบิจบั ถือหิวหรือการนาํพาทีเหมาะสมไดด้ว้ยตวับรรจุภณัฑเ์องโดยตอ้งอาศยัใส่ในถุงพลาสติกใหสิ้นเปลืองอีกชนัหนึง 2.   ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑต์วัเดิม  ไม่สามารถตอบสนองดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์ดงันี 2.1 ไม่มีตราสญัลกัษณ์ของสินคา้ ทีสือถึงวา่สินคา้หรือผลิตภณัฑนี์มาจากแหล่งใด .   รูปแบบของกราฟิกบรรจุภณัฑต์วัเดิมกราฟิกบนบรรจุภณัฑย์งัขาดความสอดคลอ้งกนัตลอดทงัเส้นทางถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี  เพราะแต่ละสถานทีจะประกอบอาหารโดยวิธีการ  แยกกนัทาํ จาํหน่ายแต่ของตนเองเป็นหลกั  ดังนันเวลาทีมาวางรวมกันในร้านคา้ หรือสถานทีจัดจาํหน่ายเดียวกนั จึงดูกระจดักระจายไม่มีเอกภาพทางวฒันธรรมไท-ยวน   
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2.  รูปแบบของกราฟิกบรรจุภัณฑ์ตวัเดิมทงัรูปภาพ สีสันและตวัอกัษร ยงัขาดความสวยงาม  ขาดการแสดงรายละเอียดสินคา้บนบรรจุภณัฑมี์บา้ง ไม่มีบา้งไม่ชดัเจน และขาดความสอดคลอ้งกบัตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑอ์าหารดา้นใน ทีจะแจง้แก่ผูบ้ริโภคบา้งก็เป็นเพียงป้ายฉลากสินคา้ทีทาํจากกระดาษทาํให้ขาดความเชือถือหรือเขียนราคาจาํหน่ายลงบนกล่องบรรจุภณัฑด์ว้ยปากกาเมจิกจึงทาํให้เกิดการปนเปือนลงบนอาหารภายในได ้         ดว้ยเหตุนีผูว้จิยัจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการวจิยั เรือง “การศึกษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมไท-ยวนเพอืการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห้  จงัหวดัสระบุรี” ดงักล่าวเพือช่วยส่งเสริมเกิดความตระหนกัในการอนุรักษ ์สืบสานและเผยแพร่วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถินชุมชน ทงัเส้นทางของการท่องเทียวถนนสายวฒันธรรมไท-ยวนแห่งนี รวมทงัการสร้างงาน สร้างรายได ้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนไท-ยวนอาํเภอเสาไห้  จงัหวดัสระบุรีดว้ย ทีเกิดจากการจดัจาํหน่ายอาหาร โดยเฉพาะอาหารพนืเมืองไท-ยวนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของไท-ยวน โดยอาศยัการช่วยยกระดบัตวัผลิตภณัฑใ์หส้ามารถเพมิมูลค่าและเพมิยอดจาํหน่ายใหแ้ก่ชุมชนจากตวับรรจุภณัฑอ์าหารนี ซึงรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑอ์าหารพืนเมืองไท-ยวน จะเนน้ทีมีความร่วมสมยัแสดงอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมไท-ยวนเกิดความสวยงาม และใชง้านไดเ้หมาะสมภายใตส้ภาพปัญหาเดิมต่าง ๆ   

 ภาพท ี   รูปแบบบรรจุภณัฑเ์ดิม  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 1.  เพอืศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์ไท-ยวน สาํหรับใชป้ระกอบการออกแบบบรรจุภณัฑรู์ปแบบใหม่   2.  เพอืการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพนืเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี  3.  เพอืประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑอ์าหารพนืเมืองใหมี้ความเหมาะสม สวยงาม    วธิีดําเนินการวิจัย 1. วธีิการวจิยั ใชว้ธีิการดาํเนินการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ซึงมีการต่างๆ ดงันี 1.1   การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา งานวิจัยทีเกียวขอ้ง ด้านอตัลกัษณ์วฒันธรรมไท-ยวนเพือการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพนืเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี  1.2  ขนัตอนการออกแบบและพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพนืเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี  1.3  การศึกษาและการประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภณัฑ์อาหารพืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี 
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1.4  การนาํผลการศึกษาดา้นการออกแบบ และพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑอ์าหารพืนเมืองทีไดไ้ปใชง้าน และถ่ายทอดผลงานสู่สงัคม ชุมชน     1)  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่        -  ประชากร ไดแ้ก่  วสิาหกิจชุมชนผดัหมีไทยวน ป้าแวม, วสิาหกิจชุมชนหมีกรอบแม่นิด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมเทียนแกว้ แม่ดวงใจ,กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบ้านดาวเรือง, กลุ่มขนมกงบา้นตน้ตาลแม่ประยรู,  กลุ่มขนมกระยาสารท บุญส่งไพศาล, กลุ่มขนมขา้วเกรียบงาพีติว, กลุ่มขนมเปียะนมสด บา้นหนองไฮ, กลุ่มปลาส้มแกว้  แม่สอิง และหน่วยงานต่างๆ  จาํนวน   คน       -  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ วสิาหกิจชุมชนผดัหมีไทยวน ป้าแวม, วสิาหกิจชุมชนหมีกรอบแม่นิด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมเทียนแกว้ แม่ดวงใจ, กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นดาวเรือง, กลุ่มขนมกงบา้นตน้ตาลแม่ประยรู, กลุ่มขนมกระยาสารท บุญส่งไพศาล, กลุ่มขนมขา้วเกรียบงาพีติว, กลุ่มขนมเปียะนมสด บา้นหนองไฮ, กลุ่มปลาส้มแกว้ แม่สอิง และหน่วยงานต่างๆ  จาํนวน   คน  2. เครืองมือการวจิยั 2.1  เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลตามขนัตอนการดาํเนินงานของวตัถุประสงคข์องการวจิยั -  แบบสมัภาษณ์,  แบบสอบถาม เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามความ ตอ้งการขอ้มูลเบืองตน้ (สาํหรับกลุ่มเป้าหมาย) และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ซึงแบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี   ตอนที 1  แบบสอบถามสภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม   ตอนที 2  ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถาม โดยสร้างเป็นแบบ Rating Scale มีระดบัความพึงพอใจอยู ่5 ระดบั เพือใชเ้ป็นแนวทางใหไ้ดข้อ้มูลดา้นความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑ ์2.2  กระบวนการวจิยักบัการใชเ้ครืองมือในการวจิยั 2.2.1) ขนัตอนการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่            -  การศึกษาคน้ควา้ การจดบนัทึก แบบสอบถาม, แบบสมัภาษณ์   2.2.2)  ขนัตอนการออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ ์   เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่             -  การศึกษาคน้ควา้ การจดบนัทึก แบบสอบถาม, แบบสมัภาษณ์ 2.2.3)  ขนัตอนการประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑ ์เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่            -  แบบสอบถาม  ใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ 2.2.4)  ขนัตอนการนาํผลการศึกษาดา้นการออกแบบ และการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑที์ไดไ้ป ใชง้าน และถ่ายทอดผลงานการวจิยัสู่สงัคม ชุมชน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่                                                      -  แบบสอบถาม ใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ    
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3. การเก็บขอ้มูล                                3.1 ขนัตอนการศึกษาขอ้มูลในหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ์อาหารพืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเกียวขอ้งมี การสอบถาม การสัมภาษณ์ เพือใหท้ราบขอ้มูลเบืองตน้ เป็นการวจิยัเชิงวเิคราะห์ขอ้มูล 3.2  ขนัตอนการออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑเ์ป็นการเก็บขอ้มูล สาํหรับวเิคราะห์แนวทางใน การออกแบบบรรจุภณัฑ ์โดยใชแ้บบสอบถาม การพดูคุย การสมัภาษณ์ร่วมกบัประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง                              3.3  ขนัตอนการประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑ์  เป็นการเก็บขอ้มูล  โดยการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง เพอืประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑฯ์ 3.4  ขนัตอนการนาํผลการศึกษาดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑที์ไดไ้ปใชง้านและถ่ายทอดผลงานการวจิยัสู่สงัคม ชุมชนใชใ้นการประเมินความคิดเห็นและประเมินผลต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑ ์ กรอบแนวความคดิการวิจยั                     ภาพท ี2  แผนผงักรอบแนวความคิดการวจิยั    

การศึกษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมไทยวนเพอืการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพนืเมือง  ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี 
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ–ศึกษาอตัลกัษณ์ไท-ยวน–ศึกษาอาหารพนืเมืองไท-ยวน อ.เสาไห ้จ.สระบุรี และศึกษาหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์(ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑแ์ละดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ)์ 

รวบรวม – สรุปผล –วเิคราะห์ผลขอ้มูล  เพอืใชเ้ป็นแนวทางประกอบในการออกแบบรูปแบบบรรจุภณัฑ ์
ขนัตอนการออกแบบร่าง และพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์– วเิคราะห์ และสรุปผล 

สร้าง - ผลิตตน้แบบบรรจุภณัฑ ์ 
-  ทดสอบบรรจุภณัฑเ์พอืหาประสิทธิภาพ ดา้นโครงสร้างและกราฟิคบรรจุภณัฑ ์-  ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑอ์าหารพนืเมือง  สรุปผล – จดัทาํ / จดัพิมพร์ายงานฉบบัสมบูรณ์ – เผยแพร่ 
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4. การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั               ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ผลจากเครืองมือทีใชใ้นงานวจิยัโดยมีขนัตอน ดงัต่อไปนี         4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนือหาจากขอ้มูลวฒันธรรมไท-ยวน เพือการออกแบบบรรจุภณัฑ์อาหารพนืเมืองและการสมัภาษณ์เพอือธิบายผลจากปรากฏการณ์ทีเกิดขึน         4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมีแบบ ค่าร้อยละค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานซึงใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิตินาํมาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงเชิงพรรณนาใชเ้กณฑก์ารวิเคราะห์เป็นค่าเฉลียและการแปลความหมายและประเมินผลตามแบบมาตราส่วนประมาณค่าซึงกําหนดค่าคะแนนออกเป็น 5 ระดับ แปลความหมายมากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด เกียวกบัความพึงพอใจซึงใชส้ถิติ   ผลและการวจิารณ์ผลการวจิัย การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความตอ้งการขอ้มูลเบืองตน้ของกลุ่มเป้าหมาย ตารางท ี1  แสดงขอ้มูลความถีและร้อยละของสถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถานภาพ ความถี ร้อยละ 1. เพศ ชาย 56 28.00  หญิง 144 72.00 รวม 200 100 2. อาย ุ ตาํกวา่ 5 ปี 10  5.00   -  ปี 34 17.00   -  ปี 50 25.00   -  ปี 80 40.00   ปีขึนไป 26 13.00 รวม 200 100 3. อาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา 16 8.00  ขา้ราชการ 30 15.00  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 4 2.00  รับจา้ง คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 80 40 40.00 20.00  อืน ๆ …แม่บ้าน… 30 15.00 รวม 200 100      
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สถานภาพ  ความถี ร้อยละ 4. รายได้ / เดือน ตาํกวา่ ,  บาท 12 6.00  5,001 – 10,000 บาท 18 9.00  10,001 –20,  บาท 20,001 –3 ,  บาท 36 84 18.00 42.00  30,  บาทขึนไป 50 25.00 รวม 200 100 5. ระดับการศึกษา ตาํกวา่ปริญาตรี 98 49.00  ปริญญาตรี 62 31.00  สูงกวา่ปริญญาตรี 40 20.00 รวม 200 100  สรุปตารางที 1  กลุ่มเป้าหมายทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.00) ระดับช่วงอายุ คือ อายุระหว่าง -  ปี (ร้อยละ 40.00) กลุ่มอาชีพอนัดบัแรก คือ รับจา้ง (ร้อยละ 40.00) กลุ่มของผูมี้รายได/้เดือน อนัดบัแรก คือ 20,001–30,  บาท (ร้อยละ 40.00) และระดบัการศึกษา คือ ตาํกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 49.00)   ตารางท ี2  แสดงขอ้มูลความถีและร้อยละของความตอ้งการของรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑ ์สิงทีตอ้งการ ความถี ร้อยละ 6. ความสนใจ เพือเป็นของฝาก/ของทีระลึก  130 65.00   (การเลือกซือ) เพือซือไปรับประทานเอง เพือใชจ้ดัเลียง  อืนๆ 
40 20 10 

20.00 10.00  5.00 รวม 200 100 7.  บรรจุภัณฑ์ มี 170 85.00 มีส่วนใน การตดัสินใจ     ซือสินคา้ 
ไม่มี 30 15.00 

รวม 200 100 8. ภาพ ภาพถ่าย (เหมือนจริง) 66 33.00  ภาพวาด/ภาพเขียน 32 16.00  ภาพกราฟิค (คอมพิวเตอร์/เวคเตอร์)ภาพการ์ตูน 94 8 47.00   4.00 รวม 200 100      
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 9. สี  โทนสีแบบสดใส  118  59.00  โทนสีแบบเรียบง่าย (คลีนๆ) 60 30.00  โทนสีแบบเนน้ธรรมชาติ (อีโค) อืนๆ 22 - 11.00 - รวม 200 100 10. ตวัอกัษร            แบบเป็นทางการ แบบเรียบง่าย/ตวัหวดั  แบบประดิษฐ ์         อืน ๆ   
66 100 34 - 

33.00 50.00 17.00 - รวม 200 100 11. จุดเด่น/เอกลักษณ์ เอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์/จุดเด่น       ของกลุ่ม/ชุมชน    ของชาวไท-ยวน จ.สระบุรี     ภาพกิจกรรม/ขนัตอนการทาํ ภาพผลิตภณัฑอ์าหารพนืเมือง อืน ๆ …........ 

104  20 70 6 

52.00  10.00 35.00 3.00 รวม 200 100  สรุปตารางที 2  กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจตอ้งการซือผลิตภณัฑ์/สินคา้ไปเป็นของฝาก/ของทีระลึก (ร้อยละ 65.00) ปัจจยัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์มีส่วนช่วยในการตดัสินใจ คือ มี (ร้อยละ 85.00)  ภาพประกอบทีใชมี้ลกัษณะ คือ ภาพกราฟิค (ร้อยละ 47.00)  สีสันทีใช ้คือ โทนสีสันแบบสดใส (ร้อยละ 59.00) ตวัอกัษรทีใช ้คือ แบบเรียบง่าย/ตวัหวดั (ร้อยละ 50.00) และจุดเด่น/เอกลกัษณ์  ทีอยากไดป้ระกอบขอ้มูลบนบรรจุภณัฑ ์คือ เอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์/จุดเด่นของชาวไท-ยวน จ.สระบุรี  (ร้อยละ 52.00)   การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภัณฑ์ ตารางท ี3  แสดงขอ้มูลความถีและร้อยละของสถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถานภาพ ความถี ร้อยละ 1. สถานภาพ           ผูน้าํชุมชน สถานประกอบการ  ประชาชนทวัไปภายในฯ นกัท่องเทียวต่างถิน อืน ๆ 

4 92 64 40 - 

 2.00 46.00 32.00 20.00 -  รวม                                                      200 100 2. เพศ ชาย      60 30.00  หญิง 140 70.00 รวม 200 100 
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 3. อาย ุ  ตาํกวา่ 5 ปี  26  13.00   -  ปี 30 15.00   -  ปี 52 26.00   -  ปี 80 40.00   ปีขึนไป 16  8.00 รวม 200 100 4. อาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา 8 4.00  ขา้ราชการ 12 6.00  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 6 3.00  รับจา้ง คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 94 40 47.00 20.00  อืน ๆ ..แม่บา้น.. 40 20.00 รวม 200 100 5. ระดบัการศึกษา ตาํกวา่ปริญญาตรี 66 33.00  ปริญญาตรี 114 57.00  สูงกวา่ปริญญาตรี 20 10.00 รวม 200 100  สรุปตารางที 3  สถานภาพของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นร้านคา้/ผูผ้ลิต สถานประกอบการ วสิาหกิจชุมชน (ร้อยละ 46.00) ส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง (ร้อยละ 70.00)  ระหว่างช่วงอายุ คือ  -  ปี (ร้อยละ 40.00) กลุ่มอาชีพอนัดบัแรก คือ รับจา้ง (ร้อยละ 47.00)  และระดบัการศึกษา อนัดบัแรก คือ ปริญญาตรี (ร้อยละ 57.00)   ตารางท ี4  แสดงระดบัการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑจ์ากกลุ่มเป้าหมาย                   
รายการประเมนิ ระดบัคะแนน ระดบั ความพงึพอใจ X SD 

- ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ . รูปแบบของโครงสร้างบรรจุภณัฑโ์ดยรวม มีความ เหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์ 4.58 0.51 มากทีสุด 
. วสัดุของโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์มีความเหมาะสม 4.17 0.39 มาก . บรรจุภณัฑมี์ขนาดเหมาะสมต่อปริมาณของสินคา้ 4.25 0.87 มาก . สามารถเปิด-ปิด และเก็บรักษาสินคา้ไดดี้ สะดวก 4.35 0.68 มาก . สามารถหิว หรือหยบิจบัไดส้ะดวก 4.08 0.90 มาก 

- ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 6. ขอ้มูลรายละเอียดครบถว้น 4.50 0.80 มาก 
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7. ขนาดตวัอกัษรอ่านไดง่้าย ชดัเจน 4.25 0.62 มาก 8. รูปแบบตวัอกัษร สวยงาม 4.27 0.83 มาก 9. สีของตวัอกัษรเด่น สะดุดตา 4.50 0.80 มาก 10. การจดัวางตาํแหน่งภาพ น่าสนใจ สะดุดตา 4.75 0.62 มากทีสุด 11. ความชดัเจนของภาพ 4.75 0.62 มากทีสุด 12. สีของภาพกลมกลืนกบัเนือหา ขอ้ความ 4.83 0.39 มากทีสุด 13. ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือหา ขอ้ความ 4.40 0.73 มาก 14. การจดัวางรายละเอียด เนือหา เหมาะสม 4.25 0.62 มาก 15. ผลงานมีผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 4.17 0.39 มาก รวม 4.40 0.53 มาก  สรุปตารางที 4  พบว่า  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภัณฑ์ทางด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์มีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ดา้นรูปแบบของโครงสร้างบรรจุภณัฑโ์ดยรวม มีความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.58 ส่วนดา้นการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์ มีความพึงพอใจมากทีสุด คือ บรรจุภณัฑมี์สีของภาพทีกลมกลืนกบัเนือหา ขอ้ความ ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.83  และสภาพโดยรวมต่อการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑจ์ากกลุ่มเป้าหมาย ของผลงานการออกแบบในครังนี มีความพึงพอใจในระดบัมาก  มีค่าเฉลีย 4.40   
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ภาพท ี3 ผลงานสาํเร็จการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพนืเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อ.เสาไห ้จ.สระบุรี สรุปผลการวจิัย 1. สรุปและอภิปรายผลขอ้มูลดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์       คุณลกัษณะดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑต์ามลกัษณะการใชง้าน วสัดุและรูปแบบของโครงสร้างบางชนิดอาหารจะใชโ้ครงสร้างสาํเร็จรูปทีสามารถหาซือไดใ้นทอ้งตลาด โดยพจิารณาตามลกัษณะการใชง้านทีเหมาะสม  เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดตน้ทุนทีไม่สูงมากนกัแต่สามารถใชง้านไดดี้ กล่องบรรจุภณัฑก์ลว้ยอบมว้น, ขนมกระยาสารท, ขนมเปียะนมสด จะมีรูปทรงทีเป็นทรงสีเหลียมใชง้านง่ายและสะดวกในการจดัวางซอ้นทบักนัทาํใหไ้ม่เปลืองพนืทีสาํหรับการจดัวางจาํหน่ายผดัหมีไท-ยวน จะใชโ้ครงสร้างสาํเร็จรูปทีมีลกัษณะเป็นถว้ยพลาสติกทรงโคง้มนทีมีลกัษณะคลา้ยกระทงใบตองเดิม ขนมเทียนแก้วจะใช้ทรงสามเหลียมโดยไดแ้นวคิดจากรูปทรงของขนมเทียนแก้ว ขนมกงและหมีกรอบไท-ยวน จะใช้กล่องพลาสติกทรงเหลียม มีโครงสร้างคลา้ยกล่องไมขี้ดไฟ  เพอืความสะดวกต่อการใชง้านในการถอดประกอบเขา้-ออก และปลาส้มแกว้จะเลือกวสัดุทีใชเ้ป็นถุงฟอยลอ์ลูมิเนียมแบบซิปล็อคและมีถาดพลาสติกรองรับตวัผลิตภณัฑ์อีกครัง โดยมีคุณสมบตัิในการป้องกนัไดท้งัก๊าซต่างๆ ป้องกนัการซึมผา่นของก๊าซ กลิน นาํมนั และแสงไดอ้ยา่งดี  ทาํให้สามารถปกป้องและถนอมสินคา้/และผลิตภณัฑที์บรรจุอยูภ่ายในไดย้าวนานขึน  
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2. สรุปและอภิปรายผลขอ้มูลระบบการพิมพบ์นบรรจุภณัฑ ์  ระบบการพิมพเ์ป็นระบบออฟ เซต (Off Set Printing) เป็นระบบการพิมพที์ใชก้นัมากทีสุดทวัโลกในปัจจุบนั เพราะให้งานพิมพ์ทีสวยงามมีความคล่องตัวในการจัดอาร์ตเวิร์ค การพิมพ์ไม่ยุ่งยากมากจนเกินไปประกอบกับความกา้วหนา้ในการทาํฟิลม์และการแยกสีในปัจจุบนั เป็นการพิมพ ์หลายสี หรือภาพสีสีทีตอ้งการความสวยงาม มีความประณีต สวยงาม  3. สรุปและอภิปรายผลขอ้มูลดา้นการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์จะเนน้ถึงรูปแบบทีมีสีสนัทีมีความสดใส สวยงาม สะดุดตา โดยนาํอตัลกัษณ์ของชาวไท-ยวนอาํเภอ เสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ทางดา้นภูมิปัญญาของไท-ยวน คือ ภูมิปัญญาเกียวกบัทีอยู่อาศยั เอาลกัษณะโครงสร้างบา้นแบบลา้นนา มีการใชโ้คม, ตุงห้อยประดบัหนา้บา้น, ภูมิปัญญาเกียวกบัอาหารการกิน เป็นการนาํภาพอาหารพืนเมืองไท-ยวนมาใช้ประกอบ, ภูมิปัญญาเกียวกับการแสดงการร่ายนําทีอ่อนช้อยของชาวไท-ยวน  และด้านภาษาไท-ยวน ทีใช้ลกัษณะตวัอกัษรประยุกตแ์บบลา้นนา  มาใชป้ระกอบในการออกแบบสือความหมายในงานกราฟิก  การแสดงออกทางรายละเอียดบนบรรจุภณัฑ ์ เพือสร้างความเชือมนัใหแ้ก่สินคา้ และช่วยส่งเสริมการขายใหก้บัผูบ้ริโภคโดยโครงสร้างสีหลกัๆ ในแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน เพือง่ายแก่การจดจาํ และแยกแยะประเภทสินคา้ทีหลากหลาย มีการใช้สีเหลืองทองเขา้มาผสมผสาน เพือให้งานดูมีคุณค่า ส่วนรูปแบบลวดลาย /และภาพประกอบแบบ จะใชล้กัษณะของภาพกราฟิกเป็นหลกั และใชภ้าพถ่ายเหมือนจริง ในส่วนทีเป็นผลิตภณัฑอ์าหารร่วมดว้ยให้สอดคลอ้งกบัเนือหา เรืองราวของผลิตภณัฑ/์สินคา้นันๆ โดยกลุ่มเป้าหมายตอ้งการใหเ้นน้เรืองราวทีแสดงอตัลกัษณ์ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี มีการระบุแสดงรายละเอียดขอ้มูลบนบรรจุภณัฑ์ตามหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ให้เกิดความเชือมนัต่อผูบ้ริโภคมากขึน ตวัอกัษรทีเลือกใชเ้นน้ลกัษณะทีดูเรียบง่าย และเป็นลกัษณะตวัเขียน ตวัตวดั ซึงทาํใหดู้ร่วมสมยั อ่านไดง่้าย 4.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภณัฑต์วัใหม่ ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา่ สภาพโดยรวมต่อการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบบรรจุภณัฑ์ตวัใหม่ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.40 โดยแบ่งตามหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ไดด้งัต่อไปนี      1) ดา้นการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์มีความพงึพอใจมากทีสุด คือ ดา้นรูปแบบของโครงสร้างบรรจุภณัฑ์โดยรวม มีความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.58     2)  ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ์  มีความพึงพอใจมากทีสุด คือ บรรจุภณัฑ์มีสีของภาพทีกลมกลืนกบัเนือหา ขอ้ความ ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.83       ภาพท ี   พบเจา้ของผลิตภณัฑ/์ตรวจสอบความถูกตอ้ง/ประเมินผลความพงึพอใจ  กิตติกรรมประกาศ ผลรายงานการวิจยันีไดรั้บทุนการสนบัสนุนจากงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 2560 จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึงไดใ้หค้วามสาํคญัในการจดัทาํโครงการวจิยัครังนีเป็นอยา่งดี 
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ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีใหก้ารสนบัสนุนทุนอุดหนุนการวจิยัและ ขอขอบพระคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีเอือเฟือสถานทีในการทาํวจิยั  ขอขอบพระคุณผูน้าํชุมชน กลุ่มเจา้ของสินคา้/ผูป้ระกอบการชุมชนฯ  อีกทงัชาวบา้นชุมชนไท-ยวน ตลอดเสน้ทางถนนสายวฒันธรรมไทยวน อ.เสาไห ้จ.สระบุรีประชาชนทวัไป และนกัท่องเทียวทีมาเทียวชมตามแหล่งท่องเทียวต่างๆของถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรีทีไดช่้วยเหลือในการพูดคุย  สอบถาม  สัมภาษณ์  และประเมินผล เพือใชร้วบรวมขอ้มูลมาประกอบการทาํการวจิยัในครังนี   เอกสารอ้างองิ ดาํรงศกัดิ ชยัสนิท. 2537. การบรรจุภัณฑ์. วงัอกัษร. กรุงเทพฯ ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ. . บรรจุภัณฑ์อาหาร. แพคเมทส์. กรุงเทพฯ  ประชิด ทิณบุตร. . การออกแบบบรรจุภัณฑ์. โอ เอส พรินติง เฮา้ส์. กรุงเทพฯ   ปริญ ลกัษิตานนท.์ 2544 . จิตวทิยาและพฤติกรรมผู้บริโภค. เลิฟแอนดลิ์ฟ. กรุงเทพฯ พิมพช์นก พริิยะพงษ.์ . วธิีชนะใจลูกค้า ให้เป็นยอดนักขาย. พี เอ็น เค แอนด ์ สกายพริน ติงส์. กรุงเทพฯ  พิไลวรรณ ประกอบผล. . หลักการตลาด.พิมพ์ครังที 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. กรุงเทพฯ  รัจรี นพเกตุ. 2539. การรับรู้.พิมพค์รังที . สาํนกัพมิพป์ระกายพรึก. กรุงเทพฯ วรพงศ ์วรชาติอุดมพงศ.์ 2548 . การออกแบบกราฟิก. พิมพค์รังที 2. ศิลปาบรรณาคาร. กรุงเทพฯ ศิริพรณ์ ปีเตอร์. . การออกแบบกราฟิก.โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ  เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ. 25 . ทฤษฎสีีเบืองต้น.รวมสารน์. กรุงเทพฯ  สินีนาถ เลิศไพรวนั. 2537.  “การสร้างเสน่ห์ใหแ้ก่บรรจุภณัฑ.์”  ข่าวสารบรรจุภัณฑ์ไทย. 4(4) : 4-7. อรรฆพนัธ์ เธียรถาวร และพิริยา ตนัพิทยคุปต.์ ( ). แนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์               ขนมไทย. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. กรุงเทพฯ  www.saraburi.go.th Sakane, S.  1986.  “Japanese Packaging and Its Roots in Tradition.”  P. 7-12.  in   Takahashi, M.  Packaging Design in Japan 1.  Tokyo : Kodansha International         
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แผ่นฉนวนกันความร้อนจากใบสักเพือลดความร้อนให้กับอาคาร Insulation Sheet from Teak Leaves for  Reducing Heat Transfer  to Buildings  ศรัณย ู สวา่งเมฆ * และ นพดล คลา้ยวเิศษ  Saranyoo Sawangmake1* and  Noppadol Klaywiset1 
 บทคัดย่อ   งานวิจยันีมุ่งศึกษาและการทดลองความเป็นไปไดใ้นการผลิตแผ่นฉนวนจากใบสักซึงเป็นวสัดุจากธรรมชาติและศึกษาวิธีการผลิตทีเหมาะสม ศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพและคุณสมบัติทางกลเพือเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมแผ่นฉนวนกนัความร้อน โดยอตัราส่วนของใบสักและกาวแป้งเปียกจากขา้วสุก ปริมาณกาวแป้งเปียกจากขา้วสุกร้อยละ  ร้อยละ  และ ร้อยละ  ของวสัดุเมือแห้ง อดัดว้ยความร้อนทีความหนาแน่น 5  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และ 900กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร   ผลการศึกษาพบวา่คุณสมบตัิมอดูรัสแตกร้าว คุณสมบติัมอดูรัสยืดหยุน่ และการพองตวัความหนา จะแปรผนัตามปริมาณกาวแป้งเปียกจากขา้วสุกทีเพิมขึน ลกัษณะของใบสักทาํใหเ้กิดการดูดซึมเนืองจากมีความหนาและมีขนในวสัดุหากเพิมอตัราความหนาแน่นการดูดซึมนาํก็จะนอ้ย การเปรียบเทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑแ์ผน่ฉนวน พบวา่แผ่นฉนวนจากใบสักอตัราส่วนใบสักร้อยละ  ปริมาณกาวแป้งเปียกจากขา้วสุกร้อยละ  ของนาํหนักวสัดุเมือแห้ง ความหนาแน่น  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใชแ้รงอดัจาํเพาะ  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส มีค่าคุณสมบติัมอดูรัสแตกร้าวและค่าคุณสมบติัมอดูลสัยดืหยุน่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน แต่ค่าการพองตวัตามความหนายงัไม่ผา่นเกณฑ ์  คาํสําคญั :  แผน่ฉนวนกนัความร้อน ใบสกั  การถ่ายเทความร้อน            1 ศรัณย ู สวา่งเมฆ และ นพดล คลา้ยวิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  1 Faculty of Arcchitecture and Design.Universit Rajamangala University of Technology Phra Nakhon vashiraprayaban Sub-district, dusit District, Bangkok 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : saranyoopalm@gmail.com 
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ABSTRACT   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 50 0 , 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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บทนํา  ในช่วงหลายปีทีผ่านมาทวัโลกให้ความสาํคญักบัวิกฤตสภาวะโลกร้อน ส่วนหนึงมาจากสาเหตุปัญหาหมอกควนัจากการเผาไหมข้องไฟป่าในประทศและประเทศเพอืนบา้น เกิดจากการเผาไหมเ้ศษใบไมแ้ละวสัดุทีเหลือจากการเกษตรเพอืเตรียมพืนทีเพาะปลูกและการหาผลิตผลจากทรัพยากรในป่า ซึงป่าไมที้มีมากไดแ้ก่ป่าเบญจพรรณทีตน้สกัขึนอยูป่ริมาณมากหรืเรียกอีกอยา่งว่า “ป่าสัก” มีพืนทีถึงร้อยละ  ของป่าไมท้งัหมด ทาํให้จาํนวนใบของตน้สักทีร่วงหล่นมีปริมาณทีมากในฤดูแลง้เป็นเชือเพลิงอย่างดีทีทาํให้เกิดไฟป่า การเผาไหมข้องไฟป่าทาํให้เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กและก๊าซอนัตรายต่างๆ แพร่กระจายไปยงัชุมชนทําให้เกิดผลกระทบจากการสะสมของมลพิษจากหมอกควนัในบรรยากาศสูงเกินมาตรฐาน (ชชัวาล, 2555)  ซึงประเทศไทยไดรั้บผลกระทบอยา่งมากต่อการเปลียนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลทาํให้เกิดภยัพิบติัต่างๆทีทวคีวามรุนแรงมากยงิขึน แต่สิงทีเราสัมผสัไดช้ดัเจนซึงเป็นผลทีกระทาํใหอ้าคารบา้นเรือน เกิดความร้อนเนืองจากอุณหภูมิภายในสูงขึน ทาํให้เราตอ้งใช้เทคโนโลยีในการปรับอุณหภูมิภายในให้เกิดสภาวะน่าสบายในอาคารซึงส่งผลให้ตอ้งใช้พลังงานอย่างมหาศาลและเป็นอีกสาเหตุทาํให้เกิดภาวะโลกร้อน ปัจจุบันวงการสถาปัตยกรรมไดน้ําความคิดเกียวกบั “สถาปัตยกรรมสีเขียว” ทีคาํนึงถึงการเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มโดยเริมตงัแต่กระบวนการออกแบบไปจนจบกระบวนการก่อสร้างทาํใหไ้ดส้ถาปัตยกรรมทีสามารถอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งสบาย ใชพ้ลงังานนอ้ยและคุม้ค่าดา้นทรัพยากรมากทีสุด (ตระการ, 2537)  อาคารบา้นพกัอาศยัในปัจจุบนัทีก่อสร้างมานาน -  ปี บางหลงัยงัไม่มีการนาํแนวความคิด “สถาปัตยกรรมสีเขียว” มาใชต้งัแต่แรก ส่งผลให้อาคารบา้นพกัอาศยัทีสร้างมาแลว้เกิดความร้อนสะสมขึนภายในทาํให้อุณหภูมิสูงขึน โดยความร้อนทีผา่นเขา้มาในอาคารสามารถเขา้มาทางผนงัและหลงัคา ทาํให้ตอ้งปรับสภาพอุณหภูมิใหเ้หมาะสมกบัการอยูอ่าศยั ซึงตอ้งแลกกบัการสูญเสียเงินทองในการใชพ้ลงังานเป็นอยา่งมาก ยงัไม่นบับา้นเรือนชาวบา้นทีอยูต่ามชนบทซึงอุณหภูมิมีผลกระทบกับอาคารอย่างมากเนืองจากเป็นผลมาจากการเลือกใชว้สัดุเช่น ไม ้สังกะสี อิฐมอญ ซึงเป็นวสัดุทีมีการสะสมความร้อนมาก ปัจจุบนัมีการแกปั้ญหาดว้ยการใช้แผ่นฉนวนนกันความร้อน เช่น ฉนวนใยแกว้ (Fiber Glass), ฉนวนเยือกระดาษ (Cellulose), ยิบซมับอร์ด, แผ่นสะทอ้นความร้อน (Aluminium Foil), ยิบซมับอร์ดรวมกบัแผ่นสะทอ้นความร้อน, เซรามิกเคลือบผิว, ฉนวนโฟมพอลิยูรีเทน (Polyurethane Foam) ฉนวนโฟมพอลิเอทิลีน (Polyethylene Foam) ฉนวนโฟมพอลิสไตรีน (Polystyrene Foam) ซึงฉนวนทีกล่าวมาเป็นวสัดุสังเคราะห์ ซึงอาจจะส่งผลด้านสุขภาพต่อร่างกายเมือหมดอายกุารใชง้าน (กิตติศกัดิ บวัศรี. 2544) จึงไดมี้แนวคิดทีจะทาํแผ่นฉนวนกนัความร้อนจากวสัดุธรรมชาติจากใบสักทีเป็นสาเหตุหารเกิดไฟป่านาํมาขึนรูปเป็นแผ่นฉนวนทีมีวสัดุประสานจากธรรมชาติมาใชใ้นการช่วยลดการแผรั่งสีความร้อนของดวงอาทิตย ์ซึงลกัษณะใบสกัทีมีคุณสมบตัิของเสน้ใยทีละเอียดมีขนาดใบทีใหญ่ สามารถนาํมามาพฒันาเป็นแผน่ฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคารบา้นเรือนได ้ซึงจะทาํใหอุ้ณหภูมิภายในบา้นพกัอาศยัลดลง ปัจจุบนัมีนกัวจิยัหลายท่านไดน้าํวสัดุธรรมชาติมาใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนทางสถาปัตยกรรมแต่ยงัมีการนาํสารเคมีเช่นวสัดุประสานประเภทฟอร์มลัดีไฮดม์าใชก้บัผลิตภณัฑด์ว้ยทาํให้เกิดสารพษิในระยะยาวส่งผลดา้นสุขภาพแก่ผูใ้ชอ้าคาร  งานวิจยันีตอ้งการเสนอแนวทางการทาํฉนวนกนัความร้อนทีทาํมาจากวสัดุธรรมชาติทีไม่ปล่อยสารพษิออกมาสู่ผู ้พกัอาศยัในระยะยาว โดยใชใ้บสักมาผ่านกระบวนการอดัขึนรูปใชว้สัดุประสานจากธรรมชาติจากภูมิปัญญาโบราณทีมีความเหนียวและแข็งเมือเซ็ตตวั สามารถผลิตไดเ้องในครอบครัวเป็นส่วนทีจะเชือมความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวหรือชุมชนหรืออาจจะพฒันาเป็นระบบอุตสาหกรรมการส่งออกวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างบา้นแบบ (Green Architecture) เพือเพิมรายได้ให้กับชุมชนและนําเงินเขา้ประเทศยกระดับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากตน้สักให้ยงัยืน เป็นการสร้างวสัดุทาง
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สถาปัตยกรรมทีเขา้กบัภูมิอากาศในประเทศไทย และยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางให้กบัประชาชนทีสนใจนาํไปประยกุตใ์ช้กบัอาคารบา้นพกัอาศยัของตนเองหรือเผยแพร่ตามสือต่างๆเพอืลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานเพอืการอยูอ่าศยัทีน่าสบาย  วธิีดําเนินการวิจัย  .  คดัเลือกชนิดและขนาดของใบสักทีจะนาํมาทาํแผ่นฉนวนรวมถึงศึกษาทางดา้นคุณสมบติั เทคนิคการใชง้าน เทคนิคการขึนรูป เพือการประหยดัตน้ทุนการผลิต การขนส่งและจดัหาไดง่้าย โดยการทบทวนเอกสารและ งานวิจยัทีเกียวขอ้ง (Literature Review)  2.  ศึกษารูปแบบและทฤษฏีฉนวนกนัความร้อน ขนาดรูปแบบและระยะห่างทีเหมาะสม รูปแบบทีสวยงามผลิตได้ง่าย โดยการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง (Literature Review)  .  ออกแบบแผ่นฉนวนกนัความร้อนจากใบสักโดยมีพืนฐานของทฤษฏีรองรับ และขึนรูปแผ่นฉนวนทีมีความหนาแน่นต่างกนั  แบบ โดยมีกระบวนการขึนรูปแผ่นดงันี   .  นาํใบสกัมาเขา้เครืองยอ่ยแบบไม่ละเอียดใหมี้ความคละกนัของขนาด   .  นาํใบสกัมาผา่นเครืองกรองเศษฝุ่ นและเศษปนเปือนทีไม่ตอ้งการออก   .  ทาํบล็อกขึนรูปแผ่นฉนวนโดยมีขนาดจากการทบทวนงานวจิยัทีเกียวขอ้ง   .  ศึกษาวสัดุประสานการยึดตวัจากวสัดุธรรมชาติโดยศึกษาจากงานวิจยั เช่น ยาง ขา้ว  ครัง  และลองทดสอบเพอืคดัเลือกวสัดุประสาน   .  ขึนรูปฉนวนจากใบสกัโดยใชว้สัดุประสานจากธรรมชาติทีไดค้ดัเลือกโดยมี สัดส่วนความหนาแน่นของการผสมและขนาดความหนาของแผน่อดัซึงอา้งอิงจากการทบทวนงานวจิยัทีเกียวขอ้ง จาํนวน    แบบ ทีสัดส่วนต่างกนั  .  นําแผ่นฉนวนทีได้รับการขึนรูปไปทดสอบความแข็งแรงของวสัดุเพือคัดเลือกแผ่นทีได้มาตรฐานทางอุตสาหกรรม  แบบ เพือนาํไปทดสอบค่าตา้นทานความร้อน (ค่า R) และค่าการนาํความร้อน (ค่า K)  .  ทาํการศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิความร้อนและความชืนสัมพทัธ์ในหุ่นจาํลอง  หลงัโดยใชว้สัดุฉนวนกนัความร้อนทีต่างกนั   หลงัที  กรุฉนวนกนัความร้อนจากฉนวนใยแกว้    หลงัที  กรุฉนวนกนัความร้อนจากยบิซมับอร์ด   หลงัที  กรุฉนวนกนัความร้อนจากแผ่นสะทอ้นความร้อน (Aluminium Foil)   หลงัที  กรุฉนวนกนัความร้อนจากฉนวนกนัความร้อนใบสกั  .  ทาํการสรุปเปรียบเทียบผลการทดสอบว่าแผ่นฉนวนกนัความร้อนจากใบสักมีความสามารถลดอุณหภูมิให้กับอาคารและมีความชืนสัมพทัธ์เทียบเท่าหรือดีกว่าผลิตภณัฑ์ทีนาํมาเปรียบเทียบ นําขอ้มูลทีไดม้าเปรียบเทียบหาจุดเด่นจุดด้อยทีต้องปรับปรุงพร้อมปรับแก้สูตรผสมการขึนรูปตามทีได้สรุปผลโดยอยู่บนพืนฐานของวิชาสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม    ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย  หลงัจากไดอ้อกแบบแม่แบบและขึนรูปแผ่นฉนวน ไดท้าํแบบสอบถามเพือทดสอบหาความพึงพอใจต่อรูปแบบของแผ่นฉนวนจากใบสัก โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกดงันี ขนาด สัดส่วนการใชง้าน การขึนรูป โดยไดท้าํแบบสอบถามจาํนวน  ชุด ซึงมีขอ้มูลรายละเอียดของแผ่นฉนวน กาํหนดแจกพนืทีแบบสอบถาม ณ ชุมชนบา้นเอืออาทร เขตดอนเมือง 
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กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นพืนทีกรณีศึกษา โดยมีการจดัการองคก์รทีมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนทีมีรูปแบบทีพกัอาศยัคลา้ยกนั ประสพปัญหาในเรืองอณุหภูมิในอาคารเหมือนกนั ทาํใหเ้ลือกใชส้ถานทีนีเป็นกรณีศึกษาเพือใหเ้ป็นพนืทีศึกษา  จากผลการทดสอบมีคะแนนจาก  แบบสอบถามสรุปไดด้งันี   .  แบบผสมที  ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจจาํนวน  ชุด   .  แบบผสมที  ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจจาํนวน  ชุด  จากผลการทดสอบพบว่าแบบที  ได้รับความสนใจมากทีสุดและมีสรุปขอ้เสนอแนะต่างๆเพือนํามาปรับปรุงออกมาเป็นตน้แบบอีก  ชินเพอืนาํไปทดสอบเปรียบเทียบกบัวสัดุอืน โดยแบ่งออกเป็นหัวขอ้ไดด้งันี   .  รูปแบบของผนงัปลูกพืชตอ้งมีความสวยงามมีเสน้สายของชินงานทีน่าสนใจ นาํไปใชไ้ดก้บัอาคารทุกประเภท การยดึติดตงัสะดวกไดม้าตรฐาน   .  ขนาดทีเหมาะสมอยูที่ประมาณ .  x .  เมตร เท่ากบัหน้ากวา้งของวสัดุก่อสร้างทีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด  ผลการออกแบบปรับปรุงหลังการทดลองและการวเิคราะห์ 

 ภาพท ี   แสดงการคดัเลือกและยอ่ยใบสกัเพอืนาํมาขึนรูป  

 ภาพท ี   แสดงลกัษณะการทดสอบส่วนผสมกาวแป้งเปียกกบัใบสกัก่อนการขึนรูป   
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 ภาพท ี  แสดงลกัษณะของการยอ่ยใบสกั  

 ภาพท ี   แสดงลกัษณะของแผน่ฉนวนตวัอยา่งก่อนการขึนรูป  

 ภาพท ี  แสดงลกัษณะของวสัดุตวัอยา่งดา้นหนา้จากส่วนผสม  
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 ภาพท ี   แสดงลกัษณะของวสัดุและส่วนผสมขึนรูปแผน่ฉนวน   

 ภาพท ี  แสดงดา้นขา้งแผน่ฉนวนส่วนผสมที  หลงัจากถอดแม่แบบ  

 ภาพท ี   แสดงดา้นขา้งแผน่ฉนวนส่วนผสมที 4 หลงัจากถอดแม่แบบ  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  85 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี   แสดงการเปรียบเทียบชินงานหลงัจากถอดแบบเสร็จ   สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาการผลิตแผ่นฉนวนจากใบสักทีความหนาแน่น 5  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทีความหนา  มิลลิเมตร ปริมาณกาว ร้อยละ  ร้อยละ  และ ร้อยละ  อุณหภูมิมิในการอดัที 170 องศาเซลเซียส ใชเ้วลาในการอดั 2 นาที และเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม เพือนาํมาใชผ้ลิตใชง้านไดต้ามทอ้งตลาด  ขอ้มูลปริมาณความชืน ค่าเฉลียความชืนในวสัดุเนืองจากในการผลิตแผน่วสัดุจะมีการควบคุมความชืนในวสัดุไม่เกินร้อยละ  ทาํใหไ้ดค้่าเฉลียปริมาณความชืนร้อยละ 6.385 -8.324  ขอ้มูลพองตวัตามความหนาจะเห็นไดว้า่ใบสกัมีการดูดซึมนาํในขณะแช่นาํ  ชวัโมง หากตอ้งการผลิตแผ่นฉนวนจากใบสกัตอ้งใชค้วามหนาแน่น 9  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และปริมาณกาวร้อยละ 10 เพือใหไ้ดค้่ามาตรฐาน มอก. -2547  ขอ้มูลมอดูรัสแตกร้าว พบวา่การทดสอบการตา้นทานมอดูรัสแตกร้าวไดดี้ และเสน้ใยใบสักทาํให้แผน่แขง็แรงและมีความหนาแน่นมากขึน หากเพมิความหนาค่ามอดูรัสการแตกร้าวจะลดลง เพราะกาวทีใชมี้ความแขง็  ขอ้มูลความตา้นทานแรงดึงตงัฉากกบัผิวหนา้ การยึดเกาะของกาวและเส้นใยใบสักจะมีค่าเพิมมากขึน หากความหนาแน่นมากขึน  ค่าสมัประสิทธ์การนาํความร้อน จากชุดทดสอบ ความหนาแน่น 970.  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสมัประสิทธ์การนาํความร้อน .220 วตัตต์่อเมตร-เคลวิน ความหนาแน่น .  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสัมประสิทธ์การนาํความร้อน .  วตัตต์่อเมตร-เคลวิน ความหนาแน่น .  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าสัมประสิทธ์การนาํความร้อน .  วตัตต์่อเมตร-เคลวนิ  
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 ภาพท ี1   แสดงภาพตน้แบบแผน่ฉนวนจากใบสกัทีความหนาแน่น  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ทีใหก้ารสนบัสนุนวิจยัฉบบันีสาํเร็จลลุ่วงและหวงัวา่งานวจิยันีจะเป็นจุดเล็กๆในการริเริมเป็นส่วนหนึงของการออกแบบทีนอบนอ้มและเคารพต่อธรรมชาติ เพอืการอยูร่่วมกนัอยา่งยงัยนื  เอกสารอ้างองิ กิตติศักดิ บัวศรี. 2544. การผลิตแผ่นฉนวนความร้อนจากฟางขา้ว. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุ                คณะพลงังานและวสัดุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี.  ชชัวาล สิงหกนัต.์ . วิกฤตการณ์มลพิษหมอกควนัในภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารสาธารณสุข  ศาสตร์ ปีที 42  (ฉบบัที 1 ม.ค.-เม.ย. 2555) ชยัศุภกิจสินธ์  สิรินนัทว์ริิยะสุนทร และสุพรรณษา  ออกสุข. 2547. แผน่ใยไมอ้ดัชนิดใหม่จากเส้นใยชานออ้ย ผสมโฟมพอ ลิสไตรีน. วารสารวจิัยสภาวะแวดล้อมจุฬ าลงกรณ์มหาวทิยาลัย.  99-106.  ตระการ กา้วกสิกรรม.  2537. คู่มือฉนวนความร้อน. กรุงเทพมหานคร: นาํอกัษรการพมิพ.์  ประภาพรรณ หมนัทา. 2549. โครงงานพิเศษระดบัปริญญาตรีการศึกษาสมบตัิการกนัเสียงสมบติัเชิงกลและสมบัติทาง กายภาพของแผ่นใยไมอ้ดัจากใบ  สับปะรดและโฟมพอลิสไตรีน. คณะวิทยาศาสตร์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั.         
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ผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับอาคาร Vegetation Wall from Teak Leaves for  Insulation Reducing Heat Transfer  to Buildings.  ศรัณย ู สวา่งเมฆ และ นพดล คลา้ยวเิศษ Saranyoo Sawangmake and Noppadol Klaywiset.  บทคัดย่อ   สภาวะน่าสบายภายในอาคารบ้านเรือนจะเกิดขึนไดน้นัจะตอ้งมีอุณหภูมิและความชืนทีเหมาะสม โดยผนงัเป็นส่วนหนึงทีไดรั้บความร้อนโดยตรง หากไม่ป้องกนัการนาํความร้อนทีจะเขา้มาในส่วนนี ย่อมส่งผลต่อสภาวะน่าสบายของผูใ้ชส้อยภายในอาคารบา้นเรือน การลดปริมาณการนาํความร้อนเขา้สู่อาคารจากผนงั โดยการเลือกใชว้สัดุทีสามารถดูดซบัความร้อน จะเป็นส่วนทีช่วยลดอุณหภมิูเขา้มาในอาคารไดม้ากทีสุด   ผนงัปลูกพืชจากใบสักเพือใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนให้กบัอาคารบา้นเรือน นอกจากจะเป็นการนาํใบสักทีเป็นเชือเพลิงทีทาํใหเ้กิดไฟป่ามาทาํใหเ้กิดประโยชน์ ยงัเป็นการสร้างพนืทีสีเขียวใหก้บัเมือง ส่งผลใหอ้ณุหภูมิโดยรอบลดลง ลดการเกิดภาวะเกาะความร้อนในเมือง โดยปัจจุบนังานดา้นสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะนิยมการทาํแผงบงัแดดจากผนงัไมเ้ลือยซึงมีปัญหาเรืองของการรับนาํหนกัของวสัดุปลูกทีชุ่มนาํระบบการจ่ายนาํและนาํหนกัตวัแผน่ผนงัปลูกพืช เนืองจากผนงัเดิมไม่ไดท้าํการออกแบบโครงสร้างมาเพือรองรับนาํหนกัทีเพิมขึน จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัพบวา่ จากปัญหาเหล่าผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการออกแบบผนงัปลูกพืชจากใบสักทีเป็นสาเหตุเชือเพลิงของการเกิดไฟป่า และสามารถหาไดง่้ายจากป่าเบญจพรรณทีมากในประเทศถึงร้อยละ  อีกทงัใบมีลกัษณะใหญ่และมีความหนาเหมาะแก่การนาํมาขึนรูป เพือเป็นฉนวนกนัความร้อนเขา้สู่อาคารบา้นเรือน  การใชพื้ชปกป้องผนังเพือกนัความร้อนโดยให้ผนงัอยู่ใตร่้มเงาของพืชช่วยป้องกนัรังสีดวงอาทิตยโ์ดยตรง ทาํให้อุณหภูมิผนังตน้ไมเ้ย็นลงและปริมาณไอนําจากกระบวนการคายนาํของพืช ทาํให้การคายความร้อนจากผนังต้นไม้สู่สภาพแวดลอ้มทาํไดดี้ขึนยงัทาํใหใ้หอ้ณุหภูมิภายในอาคารลดลงประมาณ -  องศาเซลเซียส เมือเปรียบเทียบกบัผนงัจากอฐิทีไม่มีสิงปกคลุม  คาํสําคญั :         ฉนวนกนัความร้อน การส่งถ่ายความร้อน  การปลูกพืช                    1 ศรัณย ู สวา่งเมฆ และ นพดล คลา้ยวิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  1 Faculty of Arcchitecture and Design.Universit Rajamangala University of Technology Phra Nakhon vashiraprayaban Sub-district, dusit District, Bangkok 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : saranyoopalm@gmail.com 
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ABSTRACT   Thermal comfort for the building occurs when it has the appropriate temperature and humidity. The wall of the building is the part that collects the heat directly. If it is not protected, the heat can affect through resident about thermal comfort. Material selection to reduce and absorb the heat is the best way to reduce the temperature from outside.  Vegetation wall from the teak leaf can be used as the insulation for the building. Although the teak leaf can cause fuel and wildfire, it can be useful in making green spaces for the city, decreasing the surrounding temperature and reducing heat retention in the city also. At present time, most of the architecture is done by a panel of sunshades from the creepy wall that it has the problem about weight of wet planting material, water supply system and the weight of the wall planting plate because the previous wall is not designed for structured to accommodate increased weight. For this study, the researcher found that the design of vegetation wall from the teak leaf that can be fuel to wildfire and easy to collect from the mixed forest in the country up to 46% and its feature is big and thick suitable for forming to the insulation for the building.  When compare to the uncovered brick walls, use plants to protect the walls to prevent heat by keeping the walls under the shade of the plant can make the temperature of the tree wall cooled down and the amount of water vapor from the plant's dehydration process, the exothermic heat from the tree walls to the environment and reduces the temperature inside the building by about 4-5 degrees Celsius.  Keyword: Vegetation Wall. Teak Leaves. Heat Transfe บทนํา  จากปัญหาหมอกควนัจากการเผาไหมข้องไฟป่าในประทศและประเทศเพือนบา้น เกิดจากการเผาไหมเ้ศษใบไม้และวสัดุทีเหลือจากการเกษตรเพือเตรียมพืนทีเพาะปลูกและการหาผลิตผลจากทรัพยากรในป่า เชือเพลิงทีทาํใหเ้กิดการเผาไหมส่้วนมากเป็นใบไมแ้ห้งทีอยูใ่นป่า ซึงป่าไมที้มีมากไดแ้ก่ป่าเบญจพรรณทีตน้สักขึนอยูป่ริมาณมากหรืเรียกอีกอย่างว่า “ป่าสกั” มีพนืทีถึงร้อยละ  ของป่าไมท้งัหมด ทาํใหจ้าํนวนใบของตน้สักทีร่วงหล่นมีปริมาณทีมากในฤดูแลง้เป็นเชือเพลิงอย่างดีทีทาํให้เกิดไฟป่า การเผาไหมข้องไฟป่าทาํให้เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กและก๊าซอนัตรายต่างๆ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ฯลฯ แพร่กระจายไปยงัชุมชนทาํให้เกิดผลกระทบมากทางภาคเหนือและพนืทีทีมีสภาพภูมิประเทศทีเป็นแอ่งกระทะ ในช่วงฤดูหนาวทีมีความกดอากาศสูงทาํให้สภาพอากาศนิงและแห้ง เกิดการสะสมของมลพิษจากหมอกควนัในบรรยากาศสูงเกินมาตรฐาน (ชชัวาล. ) ส่งผลกระทบดา้นสุขภาพใหก้บัประชากรในพืนทีโดยเฉพาะกบัเด็ก ผูสู้งอาย ุดา้นระบบทางเดินหายใจ มีรายงานพบว่ามีอตัราผุป่้วยมะเร็งปอด  คน ต่อประชากร ,000 คน มีการรักษาใน  กลุ่มโรคดา้นระบบหายใจเพมิขึนเกือบ ,000 คน (นายแพทยพ์งษเ์ทพ ววิรรธนะเดช,. 2557) ผลกระทบทีตามมาคือเศรษฐกิจดา้นการท่องเทียว มีการยกเลิกเทียวบินเนืองจากทศันวิสัยไม่เอืออาํนวยทาํให้นกัท่องเทียวลดลงร้อยละ .  มีการยกเลิกหอ้งพกัร้อยละ  (ทวศีกัดิ . ) ทาํใหร้ายไดเ้ขา้พนืทีลดลงเกิดการว่างงานของประชากร ปัญหาหมอกควนัทาํให้เกิดผลกระทบเป็นวงกวา้งเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดสภาวะโลกร้อน ทาํให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนไปทวัโลก ประเทศไทยซึงตังอยู่ในเขตร้อนชืน (Hot Humid Climate) มีอุณหภูมิและความชืนสูงตลอดทังปีซึงอยู่นอกเขตสภาวะน่าสบาย              (Comfort Zone) ซึงสถานการณ์ดงักล่าวทาํให้อุณหภูมิสูงขึนทุกปี ส่งผลต่ออาคารบา้นเรือนเกิดความร้อนสะสมในวสัดุก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะเปลือกอาคารซึงเป็นวสัดุดูดซบั (Absorb) ความร้อนเมือไดรั้บอิทธิพลจากแสงอาทิตย ์ความร้อนดงักล่าวจะส่งผา่นเขา้มาในตวัอาคารดว้ยการนาํความร้อน (Conduction) ทาํใหผ้ิวอาคารมีอุณหภูมิสูงขึน ทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยัใน
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อาคารบา้นเรือนรู้สึกไม่สบาย (สมสิทธิ. 2541) จึงตอ้งพึงพาระบบปรับอากาศเกิดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิมมากขึนเป็นวฏัจกัรการเกิดภาวะโลกร้อนต่อเนืองไม่สินสุด  สภาวะน่าสบายภายในอาคารบ้านเรือนจะเกิดขึนไดน้นัจะตอ้งมีอุณหภูมิและความชืนทีเหมาะสม โดยผนงัเป็นส่วนหนึงทีไดรั้บความร้อนโดยตรง หากไม่ป้องกนัการนาํความร้อนทีจะเขา้มาในส่วนนี ย่อมส่งผลต่อสภาวะน่าสบายของผูใ้ชส้อยภายในอาคารบา้นเรือน (พาสินี และคณะ.  1) การลดปริมาณการนาํความร้อนเขา้สู่อาคารจากผนัง โดยการเลือกใชว้สัดุทีสามารถดูดซับความร้อน จะเป็นส่วนทีช่วยลดอุณหภูมิเขา้มาในอาคารไดม้ากทีสุด ปัจจุบนัมีเทคนิคหลายประการในการลดอุณหภูมิจากดวงอาทิตย ์เช่น ใชแ้ผงบงัแดด  ผนงัสองชนั ฯลฯ ซึงวิธีการต่างๆเหล่านีจะมีราคาก่อสร้างทีสูง อยา่งไรก็ตามวธีิการลดความร้อนโดยใชผ้นงัปลูกพืชจากใบสกันนั ยงัเป็นการใชผ้นงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคารบา้นเรือน นอกจากจะเป็นการนาํใบสกัทีเป็นเชือเพลิงมาทาํใหเ้กิดประโยชน์ ยงัเป็นการสร้างพนืทีสีเขียวให้กับเมือง ส่งผลให้อุณหภูมิโดยรอบลดลง ลดการเกิดภาวะเกาะความร้อนในเมือง โดยปัจจุบันงานด้านสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะนิยมการทาํแผงบงัแดดจากผนงัไมเ้ลือย (สุดสวาท.  2545) ซึงมีปัญหาเรืองของการรับนาํหนักของโครงสร้างผนังเดิม เนืองจากผนังเดิมไม่ไดท้าํการออกแบบโครงสร้างมาเพือรองรับนาํหนักทีเพิมขึน จากการศึกษาขอ้มูลผูวิ้จยัพบวา่ จากปัญหาเหล่าผูว้จิยัจึงมีแนวคิดในการออกแบบผนงัปลูกพืชจากใบสกัทีเป็นสาเหตุเชือเพลิงของการเกิดไฟป่า และสามารถหาไดง่้ายจากป่าเบญจพรรณทีมากในประเทศถึงร้อยละ  อีกทงัใบมีลกัษณะใหญ่และมีความหนาเหมาะแก่การนาํมาขึนรูป เพือเป็นฉนวนกันความร้อนเขา้สู่อาคารบา้นเรือน อีกทงัพืชทีปลูกสามารถดูดซับแสงจากดวงอาทิตยแ์ละนําไปใช้ในการกระบวนการสังเคราะห์แสง และคายก๊าซออกซิเจน เพือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและสร้างสภาพแวดลอ้มทีดีให้กบัประเทศ ตามยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติดา้นสิงแวดลอ้ม ทีว่า มาตรการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ปี   วธิีดําเนินการวิจัย  .  นาํใบสกัมาทดสอบความเหนียว ความแข็งแรงของใบเมือชุ่มนาํทดสอบเรืองธาตุอาหารของพืช .  ศึกษารูปแบบผนงักนัความร้อนและแผ่นปลูกพืชจากวสัดุธรรมชาติอืนๆ โดยการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง (Literature Review) .  ทาํการออกแบบผนงัปลูกพืชทีสามารถใชติ้ดตงักบัโครงสร้างอาคารและง่ายต่อการติดตงั .  ทาํการขึนรูปผนงัปลูกพืชจากใบสกั โดยมีกระบวนการขึนรูปแผ่นปลูกพืชจากใบสกัดงันี   .   นาํใบสกัมาเขา้เครืองยอ่ยแบบไม่ละเอียดใหมี้ความคละกนัของขนาด .   นาํใบสกัมาผา่นเครืองกรองเศษฝุ่ นและเศษปนเปือนทีไม่ตอ้งการออก .   ทาํบล็อกขึนรูปแผ่นปลูกพืชโดยมีขนาดเทียบเท่ากบัแผน่สมาร์ทบอร์ดสาํเร็จรูปทีมีในทอ้งตลาด .    ศึกษาวสัดุประสานการยดึตวัโดยศึกษาจากงานวจิยัทีเกียวขอ้งและลองทดสอบ เพอืคดัเลือก วสัดุประสานทีมีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศ .   ขึนรูปแผ่นปลูกพืชจากใบสกัโดยทาํตามแบบทีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้โดยมีสดัส่วนความหนาแน่นของการผสมและขนาดความหนาของแผน่ปลูกพืช ซึงอา้งอิงจากการทบทวนงานวจิยัทีเกียวขอ้ง จาํนวน  แบบทีสัดส่วนต่างกนั .  ทดสอบคุณสมบตัิการเป็นฉนวนกนัความร้อน (ค่า K) .  ออกแบบติดตงัผนงัปลูกพืชกบักล่องทดสอบ  หลงั หลงัที  ผนงัสองชนัจากอิฐดินเผา หลงัที  ผนงัจากแผน่ฉนวนกนัความร้อน 
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หลงัที  ผนงัปลูกพืชจากใบสกั หลงัที  ผนงัปลูกพืชจากใบสกัพร้อมปลูกพืช    .  ทดสอบประสิทธิภาพในการลดความร้อนเขา้สู่ตวัอาคาร เพือเปรียบเทียบกนัระหวา่งผนงั  แบบ วา่แบบไหนสามารถเป็นฉนวนกนัความร้อนไดดี้ทีสุด หรือเทียบเท่ากบัวสัดุทีมีในทอ้งตลาด .  ทดสอบความคงทนและความแขง็แรงของผนงัปลูกพืชเพอืใหไ้ดม้าตรฐานเทียบเท่ากบัวสัดุทีไดรั้บการรับรอง .  ทาํแบบสอบถามโดยมีหัวขอ้ต่างๆเช่น การใชง้านของประโยชน์ใชส้อย ความสวยงาม ความปลอดภยั ความแข็งแรงทนทาน การกนัแดดกนัฝน ความประทบัใจ และอยากให้เพิมเติมส่วนไหน เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงต่อไปในอนาคต .  ทาํรายงานสรุปผลการวจิยั .  จดัทาํแบบโปสเตอร์พรีเซนตเ์พอืเผยแพร่งานวจิยั  

 

ผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัแนวคิดของ ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรือง Green Architecture “สถาปัตยกรรมสี เขี ยว” (Green Architecture) คื อ “การก่อสร้าง อาคารทีมีจุดประสงคเ์พือลดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิงแวดล้อมให้เหลือน้อยทีสุด ผ่านการเลือกใช้วสัดุและวิธีการก่อสร้างที เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม” ซึงเป็นผลจากการออกแบบสถาปัตยกรรมทียงัยืน หรือ “Sustainable Architecture” สามารถช่วยให้ผู ้อยู่อาศยัรวมถึงธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน ลดการใชพ้ลงังานและทรัพยากรทางธรรมชาติไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนซึงเป้าหมายสาํคญัของ Green Architecture นอกจากจะส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของการใชท้รัพยากรธรรมชาติทีเหมาะสม ประกอบการใชเ้ทคโนโลยีเพือลดการใชพ้ลงังาน 
ศึกษาและออกแบบพฒันาแผน่ปลูกพืชเพือเป็นฉนวนกนัความร้อนจากวสัดุธรรมชาติ (ใบสกั) ซึงเป็นปัจจยัทาํให้เกิดไฟป่าส่งผลถึงสภาวะโลกร้อน นาํมาแปรรูปเพือเพิมมูลค่าเพือสร้างผลิตภณัฑ์ทีช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายในอาคาร ลดตน้ทุนการใชพ้ลงังานในการปรับอากาศ  
ศึกษากระบวนการผลิตแผ่นปลูกพืชเพือใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนจากวสัดุธรรมชาติ      - ออกแบบผลิตภณัฑแ์ผน่แผน่ปลูกพืชเพือใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนโดยใชใ้บสกัเป็นวสัดุหลกั  - ออกแบบผลิตภณัฑ์แผ่นปลูกพืชเพือใช้เป็นฉนวนกนัความร้อนโดยมีวิธีการผลิตทีเป็นระบบโดยการออกแบบ 
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                          ภาพท ี1  แสดงแผนภมูิขนัตอนวธีิการดาํเนินงานวจิยั  ซึงในบทนีจะแบ่งส่วนของเนือหาในขนัตอนวธีิดาํเนินการวจิยัเป็นหัวขอ้หลกัๆ ได ้ดงันี  .  ขนัตอนการออกแบบ .  ขนัตอนการผลิตหุ่นจาํลอง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี      

ศึกษาทฤษฎีรูปแบบผนังกันความรอนและแผนปลกูพืชจากวัสดุ
ธรรมชาติอื่นๆ โดยการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ขนัตอนการออกแบบ 

ขั้นตอนการผลิตแบบสองมติิ สามมิติ
และหุนจําลอง 

ขั้นตอนการทดสอบและเก็บขอมูล 

ผลการทดลองและการวเิคราะห 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 

ศึกษาพ้ืนที่ใชสอยทั้งขนาดและความตองการของผูพักอาศัย 

พฒันารูปแบบ รูปทรงอาคาร ตําแหนงการเจาะชองเปดและ
ลกัษณะของการกันแดดเพื่อใหอาคารเย็นสบาย 

แนวทางการออกแบบแบบแยกสวนเพื่องายตอการติดต้ัง 

สรุปรูปแบบและสดัสวน 

ขั้นตอนการผลิตแบบสองมติิและสามมิติเพ่ือใชในการทดสอบ 
ขั้นตอนการผลิตหุนจาํลองหลังปรบัปรุงจากแบบขั้นตน 

ทดสอบในสถานที่ที่ใชในการทดสอบ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

ตนแบบผนังปลูกพืชเพ่ือใชเปนตัวอยางใหกับผูสนใจ 

ดานประโยชนใชสอย 

ดานรูปลักษณของสถาปตยกรรม 
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 ขนัตอนการออกแบบ  ออกแบบผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร  แบบ พร้อมรายละเอียด ประกอบแบบ แปลน รูปดา้น รูปตดั Perspectives. 

 ภาพท ี2  แสดงรูปดา้นหนา้ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคารแบบที   

 ภาพท ี  แสดงภาพ Perspective. ของผนงัปลูกพืชจากใบสักเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนให้กบัอาคารแบบที  

 ภาพท ี   แสดงรูปดา้นหนา้ของผนงัปลูกพชืจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนให้กบัอาคารแบบที 2 
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 ภาพที     แสดงภาพ Perspective. ส่วนขยายของบล๊อคผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็นฉนวนกันความ ร้อนให้กับอาคาร              แบบที 2  ผลและวจิารณ์ผลงานวจิัย  หลงัจากไดอ้อกแบบผนงัปลูกพืชจากใบสัก  แบบ ไดท้าํแบบสอบถามเพือทดสอบหาความพึงพอใจต่อรูปแบบของผนงัปลูกพืชจากใบสัก โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกดงันี ขนาด สัดส่วนการใชง้าน การขึนรูป โดยไดท้าํแบบสอบถามจาํนวน  ชุด ซึงมีขอ้มูลรายละเอียดของผนังปลูกพืช แปลน รูปด้าน รูปตดั ภาพ Perspectives. ของแบบแต่ละแบบ กาํหนดแจกพืนทีแบบสอบถาม ณ.ชุมชนบา้นเอืออาทร เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นพืนทีกรณีศึกษา โดยมีการจัดการองคก์รทีมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนทีมีรูปแบบทีพกัอาศยัคลา้ยกัน ประสบปัญหาในเรืองอุณหภูมิในอาคารเหมือนกนั ทาํใหเ้ลือกใชส้ถานทีนีเป็นกรณีศึกษาเพือใหเ้ป็นพนืทีศึกษา จากผลการทดสอบมีคะแนนจาก  แบบสอบถามสรุปไดด้งันี แบบที  ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจจาํนวน  ชุด แบบที  ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจจาํนวน  ชุด จากผลการทดสอบพบว่าแบบที  ไดรั้บความสนใจมากทีสุดและมีสรุปขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือนาํมาปรับปรุงออกมาเป็นตน้แบบอีก  ชินเพอืนาํไปทดสอบเปรียบเทียบกบัวสัดุอืน โดยแบ่งออกเป็นหัวขอ้ไดด้งันี   .  รูปแบบของผนงัปลูกพืช ตอ้งมีความสวยงามมีเส้นสายของชินงานทีน่าสนใจ นาํไปใชไ้ดก้บัอาคารทุกประเภท การยดึติดตงัสะดวกไดม้าตรฐาน .  ขนาด ขนาดทีเหมาะสมอยูที่ประมาณ .  x .  เมตร เท่ากบัหนา้กวา้งของวสัดุก่อสร้างทีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด  .  ระบบการจ่ายนาํ ระบบการจ่ายนาํควรเป็นชนิด Down Feed เพือการใชน้าํทีคุม้ค่า มีทีเก็บนาํลน้เพือนาํนาํกลบัมาใชใ้หม่ และประหยดัในการเดินท่อโดยใชร้ะบบนาํลน้      
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ผลการออกแบบปรับปรุงหลังการทดลองและการวิเคราะห์  

 ภาพท ี   แสดงรูปดา้นหนา้ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร  

 ภาพท ี   แสดงรูปตดั A ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร  

 ภาพท ี   แสดง Detail ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร  
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 ภาพท ี   แสดงรูปตดั B ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 
 

 ภาพท ี   แสดง Detail 1 ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  96 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี  แสดง Detail 2 ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร  

 ภาพท ี   แสดงภาพ Perspective ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร  

 ภาพท ี    แสดงภาพระดบัการยอ่ยของใบสักในการทาํของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร  
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 ภาพท ี   แสดงภาพการขึนรูปของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร  

 ภาพท ี  แสดงภาพการประกอบบลอ๊คของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร  

 ภาพท ี   แสดงภาพการยดึประกอบติดกบัผนงัของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร  
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 ภาพท ี   แสดงภาพตน้แบบของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพอืเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร   จากการบนัทึกขอ้มูลเพือนาํผลทีไดม้าวิเคราะห์และประเมินผล เพือนาํมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดค่าการถ่ายเทความร้อนของผนังปลูกพืชนีได้ทาํการบันทึกข้อมูลจากกล่องทดลอง 2 กล่องมีการแสดงผลการทดลอง 4 กรณีศึกษา ประกอบด้วย  กรณีที 1 กรุผนังปลูกพืชจากใบสัก  ระหว่างวนัที 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 00.00 น. ถึง 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 23.45 น.  กรณีที  กรุผนงัสองชนัจากอิฐดินเผา  ระหว่างวนัที 21-27 พฤษภาคม 2559  กรณีที 3 กรุผนงัจากแผ่นฉนวนกนัความร้อน ระหว่างวนัที 21-27 พฤษภาคม 2559 กรณีที 4  กรุผนงัปลูกพืชจากใบสักพร้อมปลูกพืช ระหว่างวนัที 21-27 พฤษภาคม 2559  โดยแสดงผลการทดลองและการวิเคราะห์ใน 3 รูปแบบ  โดยพิจารณาเป็น 3 กรณี ศึกษา  1. แยกพิจารณาแต่ละกล่องทดลอง  2. พิจารณาเปรียบเทียบแยกเป็นจุด  และ 3. พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกล่องทดลองในแต่ละกรณีศึกษา  สรุปผลการวจิัย  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยั “ผนงัปลูกพืชจากใบสักเพือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร” สามารถสรุปได้วา่ .  ผนงัทดสอบทีมีพืชปกคลุมทาํใหอ้ณุหภูมิตาํกวา่ผนงัชนิดอืนทุกกรณี .  ผนงัทดสอบทีต่างชนิดกนัทาํให้อณุหภูมิภายในและภายนอกแตกต่างกนั .  อิทธิพลการแผ่รังสีดวงอาทิตยมี์ผลทาํให้อุณหภูมิผนงัทดสอบแปรผนัตามปริมาณรังสีดวงอาทิตยที์ไดรั้บ  การใชพื้ชปกป้องผนังเพือกนัความร้อนโดยให้ผนงัอยูใ่ตร่้มเงาของพืชช่วยป้องกนัรังสีดวงอาทิตยโ์ดยตรง แต่ยงัไดรั้บการแผ่รังสีความร้อนผ่านใบ โดยใบไมเ้ป็นตวัแปรสภาพความร้อนให้เยน็ลงโดยการระเหยนาํของใบไม ้พืชบนผนงัจะทาํหน้าทีดูดนาํภายในมาระเหยสู่ภายนอก ทาํให้อุณหภูมิผนังตน้ไมเ้ยน็ลง และเมือผนวกกบักระแสลมทีผ่านผนงักะจะพัดพาอากาศร้อนใต้ใบและปริมาณไอนําจากกระบวนการคายนําของพืช ทําให้การคายความร้อนจากผนังต้นไม้สู่สภาพแวดลอ้มทาํไดดี้ขึน ส่งผลใหอ้ณุหภูมิภายในลดลงประมาณ -  องศาเซลเซียส เมือเปรียบเทียบกบัผนงัจากอิฐ    
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กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครและสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ทีใหก้ารสนบัสนุนวจิยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงและหวงัวา่งานวจิยันีจะเป็นจุดเล็กๆในการริเริมเป็นส่วนหนึงของการออกแบบทีนอบนอ้มและเคารพต่อธรรมชาติ เพอืการอยูร่่วมกนัอยา่งยงัยนื  เอกสารอ้างองิ พาสินี  และคณะ.  1.  สมรรถนะการป้องกนัความร้อนของแผงกนัแดดไมเ้ลือย ในสภาพแวดลอ้มเขตร้อนชืน.  วารสารพลังงาน Journal of Energy . ( ฉบบัที 9) พนัทวี  มาไพโรจน์.  .  การสังเคราะห์แสงและการหายใจ.  เอกสารวิชาการภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ . เศรษฐมนัตร์  กาญจนกุล.  .  ร้อยพนัไมเ้ลือยแสนสวย.  สาํนกัพิมพเ์ศรษฐศิลป์. กรุงเทพมหานคร. สมสิทธิ นิตยะ.  2541. การออกแบบอาคารสาํหรับภูมิอากาศร้อนชืน. โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั. กรุงเทพฯ.  สุดสวาท  ศรีสถาปัตย.์  2545.  การออกแบบวสัดุพชืพนัธุ์และการประหยดัพลงังาน.  โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. กรุงเทพมหานคร. สุนทร  บุญญาธิการ.  2542.  เทคนิคการออกแบบบา้นประหยดัพลงังานเพือคุณภาพชีวิตทีดีกวา่. สาํนกัพิมพพ์ร๊อพเพอร์ตีมาร์เก็ต จาํกดั. กรุงเทพมหานคร. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ.  .  การลดความร้อนให้กบัอาคาร.  บทความสาระน่ารู้เรืองการอนุรักษ์พลังงาน. กรุงเทพมหานคร. Sandififer, Steven and Givoni, Baruch. 2000. Thermal Effects of Vines on wall temperature comparing laboratory and field collected data. Department of Architecture and Urban Design, UCLA, USA. Wong et al. 2007. Study of Thermal Performance of Extensive Roof Greenery systems in the Tropical Climate. Building and Environment 42, 25-54. Elsevier publishing.            
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ผ้าทอเกาะยอจากการพฒันาเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติในท้องถิน  Kohyor   Woven Fabr ics Development Frome Yarn of Natural Dyes  สิริมา  สตัยาธาร   นวทัตกร  อุมาศิลป์   และผูช่้วยศาตราจารยร์วเิทพ  มุสิกะปาน  Sirima Sattayathan1  Nawatthakorn Umasin2  and Asst. Prof. Ravitep Musikapan3  บทคัดย่อ   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาแนวทางการพฒันาสียอ้มเส้นดา้ยจากพืชในทอ้งถินเพือเพิมมูลค่าผา้ทอเกาะยอจงัหวดัสงขลาโดยศึกษาและทดลองสกดัสีจากพืชในทอ้งถินของจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ยเปลือกเพกา เปลือกตน้หวา้และใบขีเหลก็ เพอืพฒันาสีทีเกิดจากพืชในพนืทีแลว้นาํไปยอ้มสีเสน้ดา้ยสาํหรับทอ โดยการประเมินผลความเหมาะสมของสีและรูปแบบผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มผูเ้ชียวชาญทางดา้นสิงทอ ปราชญชุ์มชน นกัออกแบบ กลุ่มประกอบการผา้ทอเกาะยอ โดยใชเ้ครืองมือแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์   ผลการศึกษาพบว่า การยอ้มสีเส้นด้ายเพือทอผา้เกาะยอจากสีธรรมชาติ   อาํเภอ จากความสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ อาํเภอสะบา้ยอ้ยไดพ้ืชคือเปลือกเพกาสกดัไดสี้เหลืองและเปลือกตน้หวา้ให้สีนาํตาลอ่อนโดยการใชส่้วนเปลือกหมกั -  วนั โดยเปลือกเพกาหรือเปลือกตน้หวา้  กิโลกรัมต่อ นาํ  ลิตร ส่วนอาํเภอ นาทวไีดพื้ชทีนาํมาสกดัคือใบขีเหลก็ใหสี้เขียวอมเทา โดยการหมกัใบ -  วนัอตัราส่วนใบขีเหลก็  กิโลกรัม ต่อนาํ  ลิตร เมือไดน้าํสีจากพืชทีหมกัแลว้จึงนาํมาตม้เพือใหสี้แตกตวัแลว้กรองเอาเฉพาะนาํสี จากนนันาํนาํไปตม้ผสมสารช่วยติดสีคือนาํโคลนและนาํสนิม ในอตัราส่วย นาํสี  ลิตร ต่อนาํสนิมและนาํโคลนอยา่งละ  ลิตร แลว้นาํไปตม้ให้เดือดจึงนาํเส้นดา้ยลงยอ้มใชเ้วลายอ้ม -  ชวัโมง ก่อนยอ้มเสน้ดา้ยใหท้าํความเสน้ดา้ยและนาํเสน้ดา้ยแช่ในนาํตม้ใบกระถิน -  ชวัโมงเพอืใหเ้สน้ดา้ยดูดซึมสีไดดี้ และนาํไปสู่การทอผา้และแปรรูปผลิตภณัฑ ์คาํสําคญั : ผา้เกาะยอ, การพฒันา,  เสน้ดา้ย, การยอ้มสี, สีธรรมชาติ, พืชในทอ้งถิน  1 สาขาวิชาการออกแบบแฟชนัและสิงทอ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา90000 1 Department of Fashion and Textile Design Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Bo Yang, Muang Songkhla, Songkhla, 90000, Thailand 2 สาขาวิชาการออกแบบแฟชนัและสิงทอ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 2 Department of Fashion and Textile Design Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Bo Yang, Muang Songkhla, Songkhla, 90000, Thailand 3 สาขาวิชาเอกการออกแบบแฟชนั ภาควชิาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  3 Department of  Fashion Design Department of Visual Arts Faculty of Arts, Srinakharinwirot University, Khlong Toei Nuae, Watthana, Bangkok, 10110, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : สิริมา  สตัยาธาร, e-mail : snoopy_puk@hotmail.com 
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ABSTRACT    This research aims to study the development of plant-dyed yarn in color, the local island joint for woven fabric to add value by experimental study extraction, the province and the local plant pigment of the province contains the bark bark and leaf WA-oroxylum INDICUM cassia. To improve the color, which is caused by the plants in the area, and dye yarn for weaving, by evaluating the suitability of color and pattern, products from the textile side expert group. Sage community Groups of designers, entrepreneurs, Koh yo woven by using tools, questionnaires, and interviews.  The study found that the yarn dyeing to weaving from natural color 2 Yeouido Island District from the Saba yoi district nature has plants is extracted and the yellow inner bark oroxylum INDICUM bark WA, Ecru by using the shell or the shell dates by 7-10 fermentation, oroxylum INDICUM bark 3 liters of water per 1 kg of the WA district minutes v plant used is the cassia, grey-green leaves by fermentation of Cassia leaf ratio date 3-5 1 kg per liter water, 3 colors from plants which, when fermented, and then boiled to remove water coloring laeokrong the only then bring to boil water.Mixing water and mud stain is helping to water rusted at the rate of 3 liters of water color water tribute, rust, mud and water to 1 litre of boiling, then boil, thus bringing down the yarn-dyed using time 1-2 hours before dyeing dyed yarn, yarn and bring yarn soaked in boiled water 1-2 Acacia leaves. Hours, so that the yarn color absorption and lead to weaving and processing products.  Keywords : Kohyor  Woven Fabrics, yarn dye, yarn development, dyeing, natural coloring, local plant
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บทนํา ภายใตก้ารเปลียนแปลงตามยคุสมยัส่งผลใหว้ถีิชีวติ สงัคม  เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาและความเป็นอตัลกัษณ์วฒันธรรมของชาติมีการเปลียนแปลง โดยววิฒันาการและเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในชุมชนมากขึน สืบเนืองจากการพฒันาประเทศในปัจจุบนัอยู่บนพืนฐานของศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน  ทาํให้รัฐบาลเห็นความสําคญัของศิลปวฒันธรรมทอ้งถินมากยิงขึน ซึงรัฐบาลมีการกาํหนดทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  เพือให้การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยงัยืน โดยนําทุนต่าง ๆ ทีมีในประเทศอนัไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนสังคม และทุนทางวฒันธรรม มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกือกูลกัน มุ่งสร้างภูมิคุม้กันตงัแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจดัการความเสียง และปรับตวัเขา้กบัการเปลียนแปลงได ้ซึงประเทศไทยมีทุนวฒันธรรมทีประกอบดว้ย วถีิชีวติและภูมิปัญญาอยา่งเด่นชดั (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที , 2555: 20)  จงัหวดัสงขลา ถือเป็นจงัหวดัทีมีภมูิปัญญาทีหลากหลายและถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัเกิดจากการพฒันา การปรับตวั ปรับวถีิชีวติของคนในภาคใตที้ประกอบไปดว้ยคนไทย หลายชาติพนัธ์ุ หลายภาษา หลากหลายวฒันธรรม จนหลอมรวมกนั เกิดเป็นภูมิปัญญาประจาํถิน ซึงมีทงัเรืองราววฒันธรรม การละเล่นและภูมิปัญญาทีน่าสนใจ อีกหนึงอยา่งทีสืบทอดกนัมาเป็นร้อย ๆ ปี และเป็นผลิตภณัฑ์ของจงัหวดันนัก็คือ ผา้ทอเกาะยอ ซึงเกิดขึนใน ตาํบลเกาะยอ ในจงัหวดัสงขลา และเป็นภูมิปัญญาชาวสงขลาทีมีมาตงัแต่อดีต ซึงปัจจุบนัยงัคงรักษาในรูปแบบการทอและลวดลาย ผา้ทอเกาะยอเป็นผา้ฝ้ายทอ ซึงฝ้ายทีนาํมาทอนนัเป็นฝ้ายทีมีการสงัซือมาจากภูมิภาคอืน และยอ้มสีดว้ยสงัเคราะห์มาจากโรงงาน ซึงการพฒันาผา้ทอจากอดีตจนถึงปัจจุบนัไดมี้การผสมผสานกลมกลืนทางสังคมและวฒันธรรมทีสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ในด้านวิถีของคนไทยพนืถิน ในจงัหวดัสงขลา (ศิริพร. . ) ในการนีผูว้ิจยัมีความตอ้งการสร้างรูปแบบผา้ทอเกาะยอทีมีความเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มและยงัสะท้อนความเป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสงขลาผ่านเรืองราวของผา้ทอเกาะยอ โดยการใชค้วามอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจากพืชของจงัหวดัสงขลามาการสกดัสียอ้ม ทงันีเลือกชุมชนตวัอยา่งทีมีความอุดมสมบูรณ์ทางดา้นพืชพรรณ โดยการหาพืชทีให้สีทีมีอยูใ่นทอ้งถินและมีการจาํนวนเพียงพอสาํหรับการนาํไปใชใ้นอนาคต ซึงการสกดัสีจากพืชในพนืทีนนั จะถูกนาํไปทาํสียอ้มธรรมชาติสาํหรับการยอ้มเสน้ดา้ยเพอืนาํไปทอผา้ทอเกาะยอ ซึงเดิมผา้ทอเกาะยอจะยอ้มดว้ยสีสงัเคราะห์หรือยอ้มยอ้มสาํเร็จจากโรงงาน อีกทังยงัไม่มีทางเลือกให้กับกลุ่มผูบ้ริโภคทีสนใจผลิตภัณฑ์ทีเป็นสีธรรมชาติ ซึงในปัจจุบันทิศทางการออกแบบสิงทอทีเป็นมิตรกับสิงแวดลอ้ม(Eco Textile) เป็นสิงทีผูบ้ริโภคสนใจ และมีให้เลือกน้อย ผูว้ิจัยจึงตอ้งการสร้างแนวทางใหก้ลุ่มประกอบผา้ทอเกาะยอ สร้างสิงทอทีเป็นมิตรและเป็นอตัลกัษณ์จากสีของพืชในชุมชน อาํเภอต่างๆได ้และยงัคงรักษาไวใ้นกระบวนการทอและวิถีจากภูมิปัญญาทีมีอยูเ่ดิม ทงันีจะตอ้งไม่เกิดผลกระทบกบัสิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตของประชาชนใน  วตัถุประสงค์ของการวจิัย  . เพอืหาแนวทางส่งเสริมและสนบัสนุนการเพมิมูลค่าใหก้บัภมิูปัญญาทอ้งถินเกียวกบัผลิตภณัฑท์างดา้นสิงทอพนืเมืองภาคใต ้. เพอืหาแนวทางการพฒันาสียอ้มธรรมชาติจากพืชในทอ้งถินเพอืการทอผา้พนืเมืองเกาะยอ จงัหวดัสงขลา . เพอืพฒันาสิงทอและผลิตภณัฑที์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 
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 วธิีดําเนินการวิจัย การวิจยัเรือง ผา้ทอเกาะยอจากการพฒันาเส้นดา้ยยอ้มสีธรรมชาติในทอ้งถินเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบกบัการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา บทความ งานวิจัยทางด้านการสกัดสีจากพืช และผา้ทอเกาะยอ สําหรับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน (Stakeholders) เช่น กลุ่มประกอบการทอผา้เกาะยอ  ปราชญ์ชุมชนทางด้านสิงทอ สําหรับเครืองมือทีใช้ในงานวิจัย ประกอบดว้ย ) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept interview) สัมภาษณ์กลุ่มประกอบการทอผา้ถึงความตอ้งการและแนวทางการพฒันาผา้ทอ  แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) รวมถึงการสัมภาษณ์จากผูน้ําชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น เพือหาองคค์วามรู้ทางดา้นพืชพนัธุ์ทีมีอยูใ่นทอ้งถิน ) ประเด็นคาํถามปลายเปิดทีใชใ้นการสนทนากลุ่ม (Focus group) กบัผู ้ทีมีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) เช่น กลุ่มประกอบการทอผา้ ปราชญช์าวบา้น เพอืหาความชดัเจนของความตอ้งการเรืองสีธรรมชาติสาํหรับการยอ้มสีเสน้ดา้ยในการทอผา้ รวมถึงจาํนวนพืชทีมีอยูใ่นชุมชน เพอืการสร้างอตัลกัษณ์ผา้ทอเกาะยอ ของจังหวดัสงขลาทียอ้มดว้ยสีธรรมชาติจากพืชในพืนทีของจงัหวดัสงขลา  ชนิดพืช  โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากการสัมภาษณ์สอบถามปราชญ์ชุมชนทางด้านสิงทอโดยเลือกชุมชมหรืออาํเภอทีมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพืชพรรณธรรมชาติ  ชุมชน คือชุมชนอาํเภอสะบา้ยอ้ยและอาํเภอนาทว ีทีมีพืชทีมีจาํนวนมากพบไดต้ามแนวถนนและป่าในพนืทีและสามารถนาํมาใชใ้นการสกดัสีไดแ้ก่ ใบขีเหลก็ จากอาํเภอนาทว ีและเปลือกเพกา เปลือกตน้หวา้จากอาํเภอสะบา้ยอ้ย ซึงการสกดัสีจะเป็นการนาํพืชมาหมกัเพือใหเ้กิดสีโดย เปลือกตน้หวา้  กิโลกรัม ต่อนาํ   ลิตร หมกัไว ้ -  วนั ใบขีเหล็ก  กิโลกกรัม ต่อนาํ  ลิตร และเปลือกเพกา  กิโลกรัม ต่อ นาํ  ลิตร หมกัไว ้ -  วนั แลว้นาํมาตม้ใหเ้ดือดเพือใหสี้แตกตวั แลว้นาํนาํสีไปกรองเพอืเอาเศษใบ เปลือกทีเหลือออก ใหค้งเหลือไวแ้ค่นาํสี ก่อนการนาํเสน้ดา้ยไปยอ้มจะมีการทาํใหเ้ส้นดา้ยติดสีไดดี้โดยการใชพื้ชและวสัดุทีในทอ้งถินทีมีสารช่วยติดในการยอ้ม ไดแ้กใ้บกระถิน โดยการนาํใบกระถิน  กิโลกรัมไปตม้กบันาํ  ลิตร กรองเหลือเฉพาะนาํ แลว้นาํเสน้ดา้ยไปแช่ในนาํกระถิน -  ชวัโมง  จากนนับิดนาํออกแลว้นาํไปยอ้มสีจากพืชทีตม้ไว ้โดยใชก้ารยอ้มร้อน นาํเสน้ดา้ยยอ้มสีจุ่มขึนลง -  ครัง นาน  – 2 ชวัโมง โดยสียอ้มธรรมชาติมีการใส่นาํสนิมและนาํโคลนผสมไปในอตัราส่วนนาํสี  ลิตร ต่อนาํสนิมและนาํโคลนอยา่งล่ะ   ลิตรไปเพือเป็นสารช่วยติดสีมากขึน เมือจุ่มสีเสร็จบิดให้นาํสีออกแลว้นาํไปตากลมรอให้เส้นดา้ยแห้ง เมือแห้งแลว้นาํไปปันเขา้กระสวยเพือรอการทอ โดยกลุ่มทอผา้กระแสสินธ์ุและกลุ่มสะพานพลา เมือทอผา้เสร็จเป็นผนืมาแช่นาํเกลือเพอืกนัสีตก อตัราส่วน นาํ  ลิตร ต่อ เกลือ  กิโลกรัม แช่ทิงไว ้  คืน แลว้นาํผา้ไปซกั -  นาํ นาํตากในทีร่ม แลว้นาํไปพฒันาสู่รูปแบบของผลิตภณัฑเ์ครืองแต่งกายแฟชนัไลฟ์สไตล ์และถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ชุมชนต่อไป    
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            ภาพท ี  ภาพเปลือกตน้หวา้หมกั -  วนั                   ภาพท ี  ภาพใบขีเหลก็หมกั -  วนั ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร  อุมาศิลป์  

    ภาพที  ภาพขนัตอนการคดัแยกนาํสีและกรองเศษใบและเปลือก ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร  อุมาศิลป์  

    ภาพท ี    ภาพนาํสีเปลือกเพกา และนาํใบชีเหลก็ทีกรองตม้ผสมนาํสนิม และนาํโคลน ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร  อุมาศิลป์  
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 ภาพท ี  ภาพ ตม้ใบกระถินเพอืนาํนาํมาแช่เสน้ดา้ยก่อนยอ้มสี แช่ทิงไว ้ -  ชวัโมง ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร  

    ภาพท ี  ภาพ เสน้ดา้ยฝ้าย ตม้ยอ้มกบันาํสีเปลือกตน้หวา้ เปลือกเพกา ใบขีเหลก็ ตม้ทิงไว ้ -  ชวัโมง ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย การสกดัสีจากพืชในทอ้งถินจงัหวดัสงขลา ชุมชน อาํเภอสะบา้ยอ้ยและอาํเภอนาทว ีพบวา่มีพชืทีมีจาํนวนมากพบไดต้ามแนวถนนและป่าในพืนทีและสามารถนาํมาใชใ้นการสกดัสีไดแ้ก่ ใบขีเหล็กให้สีเขียวอมเทา เปลือกตน้หวา้สกดัให้เป็นสีนาํตาล ใบเทียนสกดัใหเ้ป็นนาํตาลอ่อน เปลือกเพกา ให้สีเหลือง โดยการสกดัสีใช ้วิธีการหมกั 7-10 วนัแลว้นาํมาตม้เพือแยกนาํสีออก การยอ้มใชว้ธีิการยอ้มร้อนเพือให้ความร้อนนาํสีเขา้สู่เส้นดา้ย ซึงกระบวนการเพือให้เส้นดา้ยติดสีไดดี้ ผูว้จิยัใชส้ารทีช่วยใหเ้กิดการติดสี คือใบกระถิน สนิม นาํโคลน        
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พืชทีพบในพนืทีและสกดัสี  

   ภาพท ี  ใบขีเหลก็ใหสี้เขียวอมเทา ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร  

 ภาพท ี  ภาพเปลือกตน้หวา้สกดัใหเ้ป็นสีนาํตาล ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร  

 ภาพท ี  ภาพเปลือกเพกาสกดัใหเ้ป็นสีเหลือง ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร  
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 ภาพท ี  ภาพใบเทียนสกดัใหเ้ป็นนาํตาลอ่อน ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร  

 ภาพท ี  ภาพขนัตอนการคดัแยกนาํสีและกรองเศษพชื ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร    สารช่วยติด 

 ภาพท ี  ภาพนาํสนิม ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร  อุมาศิลป์ 
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 ภาพท ี  ภาพนาํโคลน ทีมา : http://thirawit5601571.blogspot.com  

 ภาพท ี  ภาพใบกระถิน ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร  อุมาศิลป์    

 ภาพท ี  ภาพผา้ทอจากสีธรรมชาติในงานวจิยั ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร  อุมาศิลป์    
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 ภาพท ี 6 ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอเกาะยอยอ้มสีเส้นดา้ยจากใบขีเหลก็ เปลือกเพกา เปลือกตน้หวา้ ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร  สรุปผลการวจิัย การวจิยัเรือง ผา้ทอเกาะยอจากการพฒันาเส้นดา้ยยอ้มสีธรรมชาติในทอ้งถิน จากผลการศึกษาสรุปไดด้งันี 1. ชุมชนพนืทีในการหาพืชในการสกดัสียอ้มธรรมชาติ  ผลจากการศึกษาและประเมินผลจากแบบสอบถามพบวา่จงัหวดัสงขลา มี 2 อาํเภอทีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสนใจและเลือกเป็นชุมชนอาํเภอทีมีความอุดมสมบูรณ์ทางดา้นพืชพรรณไม ้คืออาํเภอนาทวี และอาํเภอสะบา้ยอ้ย จากทงัหมดั ใน 16 อาํเภอและจากการลงพืนทีพบว่าทงัสองอาํเภอมีความสมบูรณ์และมีวิถีชีวิต การเกษตรและพืชพรรณ ทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และมีพนัธ์ุไมห้ลากหลาย 2. พืชทีนาํมาใชส้กดัสี  จากการศึกษาในพืนทีสองอาํเภอพบวา่พืชทีมีจาํนวนมากและพบเห็นตามแนวถนนเหมาะแก่การนาํมาสกดัสียอ้ม ซึงพบวา่ตน้ขีเหลก็จะพบมากในเสน้ทางถนนอาํเภอนาทว ีซึงใบขีเหลก็สามารถสกดัสีไดเ้ป็นสีเขียวอมเทา ส่วนอาํเภอสะบา้ยอ้ย ส่วนใหญ่จะเป็นตน้หวา้ เพกา และตน้เทียน ซึงเปลือกตน้หวา้สกดัใหเ้ป็นสีนาํตาล เปลือกเพกา ให้สีเหลืองและใบเทียนสกดัให้เป็นนาํตาลอ่อน ทงันีพืชชนิดเดียวกนัแต่แตกต่างกนัแต่ละพืนทีก็จะให้สีทีแตกต่างกนั ซึงขึนอยูก่บัความสมบูรณ์ของดินและสภาพแวดลอ้ม 3. การสกดัสี 
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 การสกดัสีพืชทีได ้ใชว้ิธีการหมกัในนาํ โดยถา้เป็นส่วนใบ จะนาํใบมาสับเป็นชินเล็ก ส่วนพืชทีใช่เปลือกก็จะนาํมาทุบ สบั แลว้หมกัทิงไว ้5-7 วนั หลงัจากนนัจะนาํมาตม้ใหเ้ดือด เพอืใหสี้แตกตวัเตม็ที หลงัจากนนัแยกส่วนนาํและกากใบหรือเปลือกออก นาํนาํไปตม้รอการนาํเสน้ดา้ยมายอ้ม มีการผสมนาํโคลน สนิมลงใปในนาํสีเพอืให ้ช่วยยดึติดสีขณะยอ้มเสน้ดา้ยนนัเอง ซึงการยอ้มสีธรรมชาติเหล่านีใชว้ธีิการยอ้มร้อน  4. กลุ่มทอผา้เกาะยอ  ผา้ทอเกาะยอเป็นผา้ทอประจาํจงัหวดัสงขลาทงันีเบืองตน้สีทีแต่ละกลุ่มประกอบการทอผา้ใชน้นัเป็นสีสังเคราะห์ทีโรงงานยอ้มเสน้ดา้ยมาแบบสาํเร็จพร้อมทอ โดยกลุ่มประกอบการทีใหค้วามสนใจในงานวจิยัผา้ทอเกาะยอสีธรรมชาติคือกลุ่มทอผา้กระแสสินธ์ุและกลุ่มทอผา้สะพานพลา ซึงลวดลายทีเกิดขึน ยงัคงเป็นลวดลายทีเป็นอตัลกัษณ์ของผา้ทอเกาะยอ แต่งานวิจยัครังนีทาํใหผ้า้ทอเกาะยอเพิมมูลค่าดว้ยการยอ้มสีเส้นดา้ยจากพืชพืนถินทีมีอยูใ่นชุมชนของจงัหวดันนัเอง สร้างคุณค่าและเป็นแนวทางการอตัลกัษณ์ผา้ทอใหก้บัพนืทีแต่ละพนืทีต่อไปในอนาคตได ้ กิตติกรรมประกาศ ขอขอบพระคุณ สาํนกังานวจิยัแห่งชาติทีใหค้วามอนุเคราะห์งบประมาณประจาํปี  ในการพฒันางานวจิยัเรือง “ผา้ทอเกาะยอจากการพฒันาเสน้ดา้ยยอ้มสีธรรมชาติในทอ้งถิน สงขลา” ครังนี  เอกสารอ้างองิ กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  ( ). สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลย ีหลกัสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช . กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์งคก์รการรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ.์ คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั.  ( ).  วฒันธรรมพฒันาการ                ทางประวัตศิาสตร์เอกลักษณ์และภูมปัิญญาจงัหวดัสงขลา.  กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการ             ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติ        พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ.    นรินทิพย ์สิงหะตา.  ( ).  ผ้าหมกัย้อมโคลน.  สืบคน้เมือ  กุมภาพนัธ์ , จาก  http://thirawit5601571.blogspot.com/ ณฏัฐา  เลาหกุลจิตต.์  ( ).  การสกัดและการเตรียมสารให้สี สีย้อมธรรมชาติจากพืชไทย. กรุงเทพมหานคร:  คณะทรัพยากรชีวภาคและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. ฟารีด๊ะ หมะมุสอ.  เกษตรกรอาํเภอสะบา้ยอ้ย.  สมัภาษณ์วนัที  ธนัวาคม . ศิริพร  สุระวโิรจน์. ( ).  ผ้าทอเกาะยอกับภูมิปัญญาชาวสงขลา.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  ( ). แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ  ฉบับท ี .  สืบคน้เมือ  สิงหาคม , จาก http://www.nesdb.go.th สุวรรณี  รักวจิิต.  ประธานกลุ่มทอผา้สะพานพลา.  สมัภาษณ์วนัที  ตุลาคม .      
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การออกแบบสภาพแวดล้อมเพือตอบสนองต่อการใช้งานสําหรับคนพกิารและทุพลภาพ กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์พฒันาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร Designed to meet the conditions of use for  people with disabilities and disability case studies: improving the environment of the Center  for  Social Welfare Development elder ly home Khae. Bangkok  นายกรณ์พงศ ์ ทองศรี * Kornpong  Thongsri 1*  บทคัดย่อ   งานวิจยัชินนีเป็นการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพือตอบสนองต่อการใชง้านสาํหรับคนพิการและทุพลภาพ โดยใช้พืนทีศูนย์พฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบา้นบางแค กรุงเทพมหานครเป็นพืนทีศึกษาวิจยั โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา ดงันี 1.) การศึกษาถึงปัญหาสภาพแวดลอ้มเพือตอบสนองต่อการใชง้านสําหรับคนพิการและทุพลภาพ 2.) วางผงั การจัดวางอาคารและระบบการสัญจรเพือตอบสนองต่อการใช้งานสําหรับคนพิการและทุพลภาพ 3.) การออกแบบสภาพแวดลอ้มเพือให้คุณภาพชีวิตของผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการดียงิขึน ผูว้ิจยัไดท้าํการลงสาํรวจพืนทีจริง ในขนัตอนการเก็บขอ้มูลใชว้ิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย พบวา่อุปสรรคส์าํคญัเกียวกบัสภาพแวดลอ้มในการใชง้านสาํหรับคนพิการและ   ทุพลภาพในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมบา้นบางแค คือ ปัญหาระบบเสน้ทางการสญัจรและปัญหาตาํแหน่งของอาคารทีไม่สมัพนัธ์กบัการใชง้านไดจ้ริง ซึงทาํใหผู้ใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการเขา้ถึงพืนทีต่างๆ ไดอ้ยา่งลาํบาก เป็นผลใหค้นพกิารและทุพลภาพ ไม่ไดรั้บสะดวกในการบริการ การวิจยัในครังนีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมจากผูใ้ชส้อย ผูว้ิจยัไดน้าํเจา้หนา้ทีและผูอ้าศยัในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายุบา้นบางแค กรุงเทพมหานคร มาร่วมกนัออกแบบสภาพแวดลอ้มร่วมกบัวางผงั จดัเส้นจดัระบบสัญจรภายในโครงการใหม่ โดยมุ่งเนน้จดัวางพืนทีต่างๆ ตามการใชง้านจริง เป็นผลใหส้ภาพแวดลอ้มภายในพืนทีและเส้นทางสัญจรทีไดรั้บการออกแบบใหม่ สามารถตอบสนองและเชือมโยงเขา้สู่พืนทีบริการต่างๆ ไดอ้ย่างสะดวก งานวจิยัชินนีจะช่วยใหคุ้ณภาพชีวติของผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการในพนืทีศึกษาดียงิขึน  คาํสําคญั : การออกแบบสภาพแวดลอ้ม, คนพิการและทุพลภาพ, ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอาย ุ     1 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แขวงวชัรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 1 Department of Architecture Faculty of Architecture and design, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 399 Samsen Rd, Vachira Phayaban Dusit, Bangkok, 10300 Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Kornpong.t@rmutp.ac.th 
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ABSTRACT  This research is designed to meet the conditions of use for people with disabilities and disability. The space center Khae Social Welfare Development elderly home. Bangkok is a research study The objectives of the study: 1) to study the environment to respond to applications for people with disabilities and disability, 2) planning the layout of buildings and traffic in response to applications. for people with disabilities and disability 3.) design environment to the quality of life for service providers and service recipients better. Researchers conducted a survey into real space. In the process of data collection methods, interview prospects. Found that a major hurdle on the environment of use for people with disabilities and disability in the Social Welfare Development Center is home Khae route traffic problems and the issue of building a relationship with that actually works. This allows service providers and clients have access to the areas hardest. As a result, people with disabilities and disability. Not included in the service. The research was focused on participation from the floor. The research has led authorities and residents in a Social Welfare Development elderly home Khae. Bangkok The common design environment, with layout. A passer-line system within the new scheme. Our focus areas are arranged according to actual usage. As a result, the environment and local route has been redesigned. Can meet and linked into local services easily.  Keyword: design environment, people with disabilities and disability, Social Welfare Development Center for the Elderly                  
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บทนํา จากขอ้มูลการสาํรวจคนพิการ พ.ศ.2555 จากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ จาํนวนประชากรในประเทศไทยมีจาํนวนผูพิ้การคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.17 โดยมีอตัราเฉลียเพิมขึน 1 แสนคนต่อปี ผูพ้ิการส่วนใหญ่มกัมีปัญหาดา้นสุขภาพและมีความเสียงต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพสูงกวา่ประชากรทวัไป ปัจจยัสาํคญัของปัญหาดงักล่าว คือ การทีผูพิ้การมีขอ้จาํกดัเรืองการดูแลสุขภาพร่างกาย ประกอบกบัมีความสามารถในการดูแลตวัเองไดน้อ้ยกวา่บุคคลทวัไปทีมีร่างกายปกติ อีกทงัยงัมีผูพิ้การบางประเภททีมีความผิดปกติมากกวา่ผูพิ้การทวัไป จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลมากกวา่คนปกติ จากสาเหตุและสภาพปัญหาดงักล่าว ภาครัฐจึงได้มีการตงัหน่วยงานหรือสถานสงเคราะห์ขึนมา เพือมาดูแลให้ความช่วยเหลือผูพิ้การเหล่านนั หน่วยงานต่างๆได้กระจายออกไปตามภูมิภาคต่างๆเพือให้ความช่วยเหลือและดูแลคนพิการเหล่านีอย่างทวัถึง เพือให้สามารถดูแลและช่วยเหลือตวัเองได ้ยกระดบัคุณภาพชีวติและไดรั้บการดูแลตามสิทธิขนัพนืฐานอนัพึงไดรั้บ ศูนยพ์ฒันาการจัดสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบา้นบางแค กรุงเทพมหานคร ไดมี้การเปิดบริการและช่วยเหลือมาเป็นระยะเวลาทียาวนานและมีผูพิ้การและทุพลภาพมาใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก ปัจจุบนัจึงมีสภาพทีทรุดโทรม สภาพพืนทีควรไดรั้บการออกแบบและปรับปรุงตามแนวทางทีเหมาะสม ซึงจะช่วยให้ผูใ้ห้บริการ ผูพิ้การและทุพลภาพมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน การศึกษาถึงความตอ้งการเกียวกบัการใชง้านพืนทีเป็นเรืองทีสาํคญั เพือความตอ้งการเชิงพืนทีจะสอดคลอ้งต่อการใชง้านจริง อนัจะนาํมาซึงพฒันาคุณภาพชีวติของคนในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานคร การศึกษาในครังนี มุ่งเน้นศึกษาเพือแกไ้ขปัญหาในเรืองการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพือตอบสนองต่อการใช้งานสาํหรับคนพิการและทุพลภาพในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานครนกัวิจยัใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยใชว้ิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย มุ่งเนน้สร้างการมีส่วนร่วมจากผูใ้ชส้อยในพนืที โดยนาํเจา้หนา้ทีและผูอ้าศยัภายในพนืทีมาร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในช่วงงานวจิยั  
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วรรณกรรมทเีกยีวข้อง ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบังานวจิยัและระเบียบวิธีการวจิยั โดยแบ่งเนือหาออกเป็น 4 เรือง คือ นิยามของความพิการ ประเภทของความพิการและสถานสงเคราะห์ กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมและการออกแบบสถานสงเคราะห์และมาตรฐานการออกแบบทางสัญจรเพอืคนพิการ นิยามของความพกิาร ประทีบ และคณะ (2556) กล่าววา่ ประชากรผูพิ้การนนัมีความสาํคญัต่อประเทศชาติในหลาย ๆ ดา้น แต่ความเป็นอยู่ของคนพิการมกัถูกสังคมปล่อยปะละเลย ไม่วา่จะเป็นสภาพแวดลอ้มทีไม่มีความสะดวกต่อการดาํรงชีวิต ทศันคติของคนในสังคมทีมีต่อคนพิการ การทาํความเขา้ใจเกียวกับความพิการจึงเป็นสิงจาํเป็น ส่งผลให้สังคมเล็งเห็นถึงความสําคญัของเรืองดงักล่าว อนัจะนาํไปสู่การช่วยเหลือและสนบัสนุนเพอืใหค้นพกิารสามารถดาํรงชีวติไดเ้หมือนคนทวัไป  พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตราที 4 ไดใ้ห้ความหมายของคนพิการว่า “บุคคลซึงมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจาํวนั หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสงัคม เนืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การไดย้ิน การเคลือนไหว การสือสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องอืนใด ประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้นต่างๆและมีความจาํเป็นเป็นพิเศษทีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้นหนึงดา้นใดเพือให้สามารถปฏิบติักิจกรรม ในชีวติประจาํวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสงัคมไดอ้ยา่งบุคคลทวัไป จากนิยามขา้งตน้ การให้คาํจาํกดัความทางการแพทยใ์นเชิงของการมองความพิการเป็นปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวติแบบคนปกติทวัไป โดยมีทศันคติเกียวกบัผูพิ้การว่าเป็นบุคคลทีตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ แต่นิยามความพิการจากในมิติเชิงสังคม มองว่าคนพิการคือ มนุษย ์มีสิทธิเท่าเทียมกบัทุกคน เป็นหน้าทีของสังคมทีจะตอ้งส่งเสริมให้คนพิการเหล่านีมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะไดเ้หมือนบุคคลทวัไป ประเภทของความพกิารและสถานสงเคราะห์ ปัจจุบนัความพิการมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทลว้นมีความบกพร่องทีแตกต่างกนัออกไป การช่วยเหลือจึงมีรูปแบบทีแตกต่างกนั การแยกประเภทคนพิการตามประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์เรือง ประเภทและหลกัเกณฑ์ความพิการ ฉบบัที 2 พ.ศ.2555 ไดแ้บ่งประเภทความพิการออกไดเ้ป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ ความพิการทางการมองเห็น ความพิการทางการไดย้นิหรือสือความหมาย ความพิการทางการเคลือนไหวหรือทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ และความพิการทางออทิสติก (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย,์ 2555) ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานคร ตงัขึนดว้ยวตัถุประสงคใ์นการฟืนฟูสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจและพิทกัษสิ์ทธิคนพิการ ผูสุ้งอายทีุถูกละเลยและทอดทิงจากครอบครัวและสังคม โดยให้ความอุปการะผู ้สุงอายทีุมีอายตุงัแต่ 60 ปีขึนไปทีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นคนพิการทางร่างกายและหรือสมองทีสามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นชีวิตประจาํวนั ไม่มีทีอยู่อาศยั ไม่สามารถอยูร่่วมกบัครอบครัว ซึงทางสถานสงเคราะห์จะให้ความช่วยเหลือร่วมกบัการพฒันาศกัยภาพและฟืนฟูสมรรถภาพในดา้นต่าง ๆ จนสามารถช่วยเหลือตนเอง การศึกษาถึงวตัถุประสงคข์องสถานสงเคราะห์นี เป็นอีกทางหนึงทีจะช่วยใหผู้อ้อกแบบเขา้ใจเกียวกบัลกัษณะพิเศษและความตอ้งการทีแตกต่างกนัของคนพิการ อนัจะนาํไปใช้เพือเป็นแนวทางในออกแบบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรวมถึงช่วยให้ผูใ้ห้บริการสามารถจัดลาํดับงานซึงสามารถเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานและความรวดเร็วในการเขา้ถึงผูรั้บบริการไดอ้ยา่งเหมาะสมรวดเร็ว กระบวนการการออกแบบอย่างมส่ีวนร่วม การออกแบบอยา่งมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทีสนบัสนุนใหผู้เ้กียวขอ้งเขา้มาแลกเปลียนความคิดเห็น เสนอแนวทางแกปั้ญหาและสร้างความเขา้ใจในงานออกแบบร่วมกนั อนัจะนาํไปสู่การสร้างความร่วมมือแก่ทุกฝ่าย การร่วมตดัสินใจในกระบวนการออกแบบ ขอ้มูลต่างๆจาํเป็นตอ้งมาจากผูที้ใชง้านอาคารจริง ซึงนอกจากจะสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของแลว้ ยงัเป็น
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การเปิดโอกาสให้ผูใ้ชง้านพืนทีไดแ้สดงถึงความตอ้งการของตนเอง ซึงจะนาํมาสู่แนวทางในการออกแบบและการแกไ้ปปัญหาซึงมาจากความตอ้งการทีแทจ้ริงได ้(นนัทิยา หุตานุวตัรและ ณรงค ์หุตานุวตัร, 2546) การออกแบบสถานสงเคราะห์และมาตรฐานการออกแบบเพือคนพกิาร การออกแบบศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ ตอ้งคาํนึงถึงองค์ประกอบสําคญั 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) องคป์ระกอบของกลุ่มผูใ้ชห้ลกัและผูใ้ชร้อง เช่น ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ 2) องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม ไดแ้ก่ ประเภทของกิจกรรม รูปแบบพฤติกรรมของผู ้ใช้อาคารและลักษณะพืนทีสําหรับรองรับกิจกรรม 3) องค์ประกอบด้านทีตังและสภาพแวดล้อมโดยรอบ การเข้าถึงอาคาร สภาพทางสังคมและวฒันธรรม 4) ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย งบประมาณในการลงทุนในเรืองการสร้างใหม่หรือการปรับปรุง แหล่งทีมาของงบประมาณ การออกแบบอาจจะมีรายละเอียดเฉพาะเพมิเติมทีต่างออกไปตามสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการใชง้าน และสิงอาํนวยความสะดวก คู่มือ “ ขอ้แนะนาํการออกแบบสิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับทุกคน” ไดร้ะบุวา่ ทางสัญจรทีเอือให้ผูพิ้การทีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก จะใหค้วามสาํคญัใน 2 เรือง ไดแ้ก่ ความกวา้งของเส้นทางและความลาดชนัของทางสัญจร ซึงความกวา้งทีเหมาะสมจะมีระยะอยูร่ะหวา่ง 0.90-1.50 เมตร ส่วนความลาดชนัไม่นอ้ยกวา่ 1:12 ซึงหากทางลาดมีความยาวเกินกวา่ 2.50 เมตร จะตอ้งมีราวจบัทงัสองดา้น และหากความยาวของทางลาดแต่ละช่วงเกิน 6.00 เมตรตอ้งมีชานพกัหรือมีความกวา้งของทางลาดที 1.50 เมตร ทีสําคัญพืนผิวของทางลาดต้องเป็นวสัดุทีไม่ลืนเหมาะสมต่อการใช้งาน (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2557)  วธิีดําเนินการวจิัย ในขนัตอนการเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บสาํรวจขอ้มูลทางดา้นกายภาพของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานคร โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์เป็นวิธีการหลกัในการเก็บขอ้มูลร่วมกบัการเก็บรูปภาพและการร่างสภาพแวดลอ้มจากภายในโครงการจริง โดยผูว้จิยัไดท้าํการลงพนืทีทีจาํนวนสามครัง เป็นการเก็บขอ้มูลทางกายภาพและสภาพปัญหาต่างๆสองครัง ร่วมทาํการออกแบบแบบมีส่วนร่วมอีกหนึงครัง การสาํรวจครังแรกเมือวนัที  ธนัวาคม  มีวตัถุประสงคเ์พอืเป็นการสาํรวจสถานทีจริงและเขา้พบ ผูดู้แลศูนย์พฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารหน่วยงาน เจา้หนา้ทีพสัดุ พยาบาลวิชาชีพ พีเลียงตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นอนืๆประจาํ เพอืใหไ้ดข้อ้มูลโดยรวมเกียวสถานทีและปัญหาโดยทวัไป ขอ้มูลทีไดน้าํมาใชเ้พอืเป็นแนวทางในการกาํหนดแผนงานการวจิยัและเป็นขอ้มูลขนัตน้ ต่อมาในวนัที  มกราคม  ผูว้จิยัไดล้งพนืทีศึกษาอีกครงัเพือเก็บขอ้มูลเชิงลึก โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างแบบมีส่วนร่วมและสังเกตการณ์ในพืนทีอย่างละเอียด เพือทาํความเขา้ใจเกียวกบัสภาพปัจจุบนั ร่วมวเิคราะห์ถึงสภาพปัญหาทีเกิดขึนและสัมภาษณ์ถึงความตอ้งการของเจา้หนา้ทีในทุกภาคส่วน ขอ้มูลทีไดถู้กนาํไปวิเคราะห์เพือนาํไปใชใ้นการออกแบบสภาพแวดลอ้มสําหรับคนพิการและทุพลภาพในขนัเบืองตน้เพือนาํไปใชใ้นการเตรียมรายละเอียดการออกแบบ การผงัโครงการร่วมกบัทางคณะเจา้หนา้ทีของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายตุ่อในขนัตอนสุดทา้ย กลุ่มตวัอย่างทีนักวิจัยเลือกสัมภาษณ์ ประกอบด้วย กลุ่มพยาบาลผูช่้วยเหลือคนไข ้พีเลียง เจ้าหน้าทีประจําสาํนักงานและช่างซ่อมบาํรุงภายในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุ เนืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูใ้ชส้ถานทีจริงในการปฏิบตัิงาน สามารถให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน แตกต่างจากผูรั้บบริการซึงเป็นคนพิการและทุพลภาพ ซึงกลุ่มเหล่านีมีความสามารถจาํกดัในดา้นการให้ขอ้มูลดา้นการใชง้านเชิงพืนที ทางผูว้ิจยัจึงตอ้งอาศยัขอ้มูลทีจากกลุ่มตวัอยา่งแรกเป็นหลกั ในครังที  วนัที  มีนาคม  ผูว้ิจยัไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลและประเด็นสาํคญัต่างๆมาใชใ้นการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม โดยใชข้อ้มูลต่างๆจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์มาใชเ้ป็นแนวทางในการร่างผงั ออกแบบสภาพแวดลอ้ม
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ใหม่ของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค และนาํแนวทางดงักล่าวเขา้ไปนาํเสนอกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายดงันี ผูบ้ริหารหน่วยงานจาํนวน  คน กลุ่มผูใ้ห้บริการจาํนวน  คน และกลุ่มผูรั้บบริการหรือผูพิ้การทีสามารถสือสารไดจ้าํนวน  คน ผูเ้ขา้ร่วมทุกท่านไดใ้หข้อ้เสนอแนะและร่วมออกความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะเพิมเติม เพือนาํไปใชใ้นการออกแบบสภาพแวดลอ้ม การวางผงักลุ่มอาคาร ตลอดจนระบบการสัญจรภายในพืนทีใหม่ร่วมกบัผูว้ิจัย เพือให้ทุกฝ่ายแน่ใจไดว้า่ ร่างแผนพฒันาโครงการดงักล่าวสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบตัิงาน อีกทงัยงัสามารถนาํไปใช้เป็นเอกสารประกอบการนาํเสนองบประมาณการพฒันาศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแคแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบการตดัสินใจต่อไป กรณีศึกษา ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานคร มีพนืทีทงัหมด  ไร่ มีสิงปลูกสร้างรวมทงัหมด  อาคาร แบ่งเป็นอาคารผูรั้บบริการ  อาคารและอาคารอืนๆอีกจาํนวน  อาคาร อาคารทงัหมดมีลกัษณะเป็นอาคารชนัเดียว ขอ้มูลดลักล่าวทงัหมด ไดม้าจากการสาํภาษณ์และการร่วมสํารวจร่วมกบัเจา้หนา้ทีพยาบาล พีเลียง และผู ้ใหบ้ริการในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย ปัญหาและอุปสรรคสําคญัทีส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกและล่าช้าในการให้บริการและการรับบริการปัจจุบันสามารถแยกออกเป็นสองส่วนหลกัๆ คือ ปัญหาเรืองเสน้ทางสญัจรภายในพนืทีและปัญหาของทีตงัของกลุ่มอาคารต่างๆ อุปสรรคทเีกดิจากเส้นทางการสัญจร อุปสรรคสาํคญัทีเกิดขึนภายในพืนทีเกิดจาก การปรับเปลียนการใชง้านทีเปลียนแปลงตามการใชง้านจริงในพนืที ประกอบกบัการใชง้านของอาคารตามสถานการณ์ของกิจกรรมในแต่ละช่วง เช่น การเพมิขึนของอาคารพกัอาศยัผูพิ้การและทุพลภาพ พบว่าเมือมีจาํนวนผูพิ้การมากขึน ปัญหาเรืองของทางสัญจรสําหรับยานพาหนะและการเดินเทา้จะเกิดขึนโดยทนัที เพราะเส้นทางหลกัปัจจุบนัใชส้าํหรับการสัญจรโดยยานพาหนะเป็นหลกั ลกัษณะเส้นทางปัจจุบนัเป็นสะพานทีแคบและมีความลาดชนั ส่งผลให้ให้การเขา้ถึงศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแคดาํเนินไปอยา่งไม่สะดวก ขณะทีถนนภายในโครงการปัจจุบนัยงัไม่เชือมโยงต่อถึงกนัโดยทวัถึง ทาํให้การเดินทางรถ ไม่สามารถเขา้ถึงในทุกพืนทีภายในโครงการ อีกทงัทีดินยงัมีขนาดใหญ่ ถนนภายในพืนทีปัจจุบนัมีขนาดเพียง  เมตร ส่งผลให้รถยนต์วิงไดเ้พียงเลนเดียว ทาํให้ไม่สามารถการเขา้ถึงอาคารต่างๆอย่างทวัถึง หากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุเพลิงไหม ้อาจจะเป็นไปไดว้่าทีรถดบัเพลิงจะไม่สามารถเขา้ถึงจุดเกิดเหตุภายในพนืทีไดอ้ยา่งทนัท่วงที เส้นทางการสัญจรโดยทางเทา้ภายในพืนทีปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการออกแบบเพือตอบสนองต่อการใชง้านอย่างแทจ้ริง เช่น ทางเชือมระหวา่งอาคารต่างๆยงัไม่มีการออกแบบทีต่อเนืองกนั ทาํให้ทงัผูพิ้การและผูใ้ห้บริการตอ้งลงมาเดินบนถนนทีมีรถในบางจุด ถึงแมว้า่ความกวา้งทางสญัจรจะกวา้งมากพอสาํหรับการใชง้านของผูพิ้การโดยเฉพาะคนพิการทีใช้รถเขน็ ตลอดจนพนืทีทีมีหลงัคาคลุม แต่สดัส่วนความชนัของทางลาดไม่เป็นไปตามมาตรฐานสาหรับการใชง้านของผูพิ้การโดยทวัไป บางตาํแหน่งมีความลาดมีสัดส่วนความชนัที :  ซึงถือวา่ชนัเกินกวา่ทีคนพิการจะสามารถเคลือนทีขึนลงด้วยตวัเองได ้หลายจุดยงัไม่มีราวเกาะ เสน้ทางการสญัจรหลายเสน้ทางตดัขวางการใหบ้ริการโดยทวัไป เช่น ทางเดินเขา้สู่อาคารทีพกั  และ  จะเป็นทางทีใชร่้วมกับการรับส่งอาหาร หรือการเขา้ถึงอาคารพยาบาลผูพ้ิการจาํเป็นตอ้งลงมาเดินทีทางรถยนตเ์พอืเขา้ถึงการรับบริการเป็นตน้   
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จุดทตีงัอาคารไม่เหมาะสม  อาคารสาํคญัตตั่างๆงอยูใ่นจุดทีไม่เหมาะสมต่อการเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกสาํหรับผูพิ้การและเจา้หนา้ที เช่น โรงครัวทีเจา้หนา้ทีสามารถนาํอาหารไปยงัอาคารต่างๆ อาคารพยาบาลทีคนพิการควรจะเขา้ถึงไดง่้ายและปลอดภยัแต่ก็อยูไ่กลเกินกวา่ผูพิ้การจาํเดินทางไปถึงในเวลาอนัรวดเร็ว หากมีเหตุฉุกเฉิน การเขา้ถึงของรถพยาบาลก็ยงัไม่สะดวกมากนกั จากขอ้มูลทีได้รับและสภาพปัญหาทีพบ ผูว้ิจัยพบว่าปัญหาหลกัสําคญัของศูนยพ์ฒันาการจัดสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค  คือ ปัญหาการจดัวางอาคารและระบบสัญจรภายในโครงการ ซึงปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผูใ้ห้และผูรั้บบริการภายในพืนที ประเด็นทีผูว้ิจยัใหค้วามสาํคญั คือ การออกแบบปรับปรุงผงัโครงการคือ การกาํหนดระยะทางระหวา่งกลุ่มอาคารต่างๆ ควรจดัวางวางกลุ่มอาคารใหม่ โดยกาํหนดใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งทีเหมาะสม คาํนึงถึงความตอ้งการของผูใ้ห้และผูรั้บบริการแต่ละประเภท กาํหนดเส้นทางสัญจรผ่านจุดและเส้นทางต่างๆภายในพืนที เส้นทางจราจรควรมีความต่อเนืองในการเขา้ถึงจุดต่างๆของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแคไดง่้าย ไม่กีดขวางกนัและกนัและมีความปลอดภยัหากมีเหตุฉุกเฉิน  สรุปผลการวจิัย  ขอ้มูลจากการสาํรวจทางกายภาพและการสมัภาษณ์แบบมีส่วนร่วมร่วมกบัผูใ้หข้อ้มูล ผูวิ้จยัไดน้าํขอ้มูลทีไดไ้ปทาํการวิเคราะห์และร่างแบบผงัโครงการ โดยการจดัวางกลุ่มอาคาร ระบบเส้นทางจราจร ออกแบบสภาพแวดลอ้มเพือผูพิ้การและทุพลภาพ สามารถสรุปแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มได ้ดงันี 1) ตาํแหน่งของอาคารพยาบาล-กายภาพบาบดั และอาคารอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ครัว สาํนกังาน และอาคารกิจกรรม ควรจะตงัอยูบ่ริเวณทีเป็นจดุศูนยก์ลางของโครงการโดยทีมีอาคารของผูรั้บบริการอยูล่อ้มรอบเพือเป็นการง่ายต่อการเข้าถึงของผูรั้บบริการและเป็นการเพิมความรวดเร็วในการให้บริการและเข้าไปช่วยเหลือของผูใ้หบ้ริการ 2) เสน้ทางการสญัจรภายในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค ตอ้งมีความเชือมโยงกนัและสามารถร่นระยะเวลาการเดินทางโดยรวมจากผงัโครงการเดิมได ้ทงัในรูปแบบของการสญัจรดว้ยยานพาหนะและการสัญจรดว้ยเทา้ โดยขนาดความกวา้งของทางสัญจรสําหรับยานพาหนะตอ้งเอือต่อการเขา้ถึงสําหรับรถยนตข์นาดใหญ่ เพอืความรวดเร็วในการใหบ้ริการและการใหค้วามช่วยเหลือทีทนัท่วงที จากการวิพากษ์ผงัโครงการและการออกแบบร่างผงัโครงการใหม่ ตวัแทนทุกภาคส่วนของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานครไดเ้สนอรายละเอียดการจดัวางความสัมพนัธ์ของกลุ่มอาคารโดยใชแ้บ่งกลุ่มอาคารตามประเภทการใชง้าน เพือให้ง่ายต่อการเขา้ใจ สามารถเชือมต่อและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ห้บริการทุกฝ่ายไดโ้ดยสะดวก สามารถแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ดงันี 1) กลุ่มอาคารพกัอาศยัของผูพิ้การ ซึงไดแ้ยกประเภทความพิการเป็น  ลกัษณะ คือ คนพิการและทุพลภาพ เพือจดัสรรสิงอานวยความสะดวกใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะความพิการ แต่ละอาคารจะแยกตามลกัษณะเฉพาะของความพิการ เช่น คนพิการติดเตียงคนพิการทีนงัดว้ยรถเขน็  2) กลุ่มอาคารสาํนกังาน เป็นส่วนทาํงานของเจา้หนา้ทีฝ่ายต่างๆ ทงัผูบ้ริหาร งานธุรการ งานพสัดุและงานซ่อมบาํรุง นอกจากนีแลว้ยงัเป็นพนืทีตอ้นรับผูเ้ขา้เยยีมชมโครงการ 3) อาคารพยาบาลและส่วนกายภาพบาํบดั จดัวางในตาํแหน่งทีใกลก้บัอาคารทีพกัอาศยัของผูพิ้การและทุพลภาพ สามารถเดินเชือมต่อถึงกนัได ้4) โรงครัวและทานอาหาร จดัวางอยูก่ลางพนืทีเพือรองรับการบริการในส่วนต่างๆไดโ้ดยสะดวก 
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5) หอประชุมและอาคารสันทนาการ จดัไวใ้นพืนทีดา้นหนา้โครงการ เพราะสามารถรองรับกลุ่มผูเ้ขา้เยยีมโครงการในลกัษณะทีเป็นหมู่คณะแลว้ ยงัเป็นพนืทีสาหรับการทาํกิจกรรมร่วมกนัของผูพิ้การและผูเ้ยยีมชมได ้6) ส่วนทีพกัอาศยัของเจา้หน้าทีและผูใ้ห้บริการจัดวางแยกออกไปจากผูรั้บบริการ เพือให้เกิดความเป็นส่วนตวัของผูป้ฏิบติัหนา้ที 7) ขยายขนาดถนนเป็น  เลนโดยรอบของโครงการ เพืออาํนวยความสะดวก และเพิมเส้นทางการเดินภายในโครงการใหมี้ความต่อเนืองเชือมโยงถึงกนั ในรายละเอียดความตอ้งการย่อยของการใชง้านของแต่ละกลุ่มอาคาร จาํเป็นตอ้งมีการออกแบบอยา่งมีส่วนร่วมเพิมเติม เนืองจากแต่ละอาคารมีรูปแบบการใชง้านและมีความตอ้งการประโยชน์ใชส้อยเฉพาะทีแตกต่างกนัออกไป อยา่งไรก็ตามแบบร่างของผงัโครงการใหม่สาํหรับศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค ถือเป็นจุดเริมตน้สาํหรับแนวทางในการพฒันายกระดบัคุณภาพชีวติของผูที้เกียวขอ้งภายในพนืที อนัจะนาํไปสู่การพฒันาโครงการในอนาคต  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณเจา้หนา้ทีรวมถึงผูรั้บบริการในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานครทุกคน ทีเอือเฟือใหข้อ้มูลและร่วมทาํกิจกรรมการศึกษา รวมถึงช่วยตรวจทานบทความฉบบันี ซึงช่วยใหก้ระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึนในเกือบทุกขนัตอนของการศึกษา และช่วยส่งเสริมใหง้านศึกษาวจิยัชินนีสาํเร็จดว้ยดี 
เอกสารอ้างองิ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย.์ (2555). ประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคง ของมนุษยเ์รือง ประเภทและหลกัเกณฑค์วามพิการ ฉบบัที 2 พ.ศ.2555. สืบคน้เมือ 25พฤศจิกายน 2557,               จาก http://nep.go.th/sites/default/files/files/law/185.pdf นนัทิยา หุตานุวตัร และ ณรงค ์หุตานุวตัร. (2546). การพฒันาองคก์รชุมชน. กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน               (องคก์ารมหาชน).ประทีบ ฮศัวภมิู, อารี สุทธิอาจ, ฐิติภา อายเุกษม, และศรุดา เสนพงษ.์ (2556). สรุปสถิติที สาํคญั พ.ศ.2556 (หนงัสือรายงาน). นนทบุรี: สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. ภทัรกิติ โกมลกิติ. (2551). ชีวติและขอ้จาํกดัดา้นการเดินทางของคนพิการไทย (รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์). วารสารวชิาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 1, 63-77. ศิริชยั ทรัพยศิ์ริ. (2552). สถานสงเคราะห์คนพิการ 10 แห่ง. สืบคน้เมือ 31 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.apdi2002.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=1276655 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2556). พระราชบญัญตัิส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550. สืบคน้เมือ 15 พฤศจิกายน 2557, จาก http://nep1.nep.go.th/sign/file/prb/parajbunyat.pdf สถานสงเคราะห์ คนพกิารและทุพพล ภาพบางปะกง (ม.ม.ป.). ประวตัิความเป็นมาองคก์ร สืบคน้เมือ 31 พฤษภาคม 2558,              จาก http://www.bpkhome.org/pavat.html สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ.์ (2557). ขอ้แนะนาํการออกแบบสิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับทุกคน.                  กรุงเทพ. บริษทั พลสัเพรส จาํกดั.    
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การออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพือส่งเสริมกายภาพบําบัดแบบบูรณาการ ประสาทการรับรู้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสัน Design and  Development of Toy for  Play Therapy to Promote Sensory  Integration Associated with Visual Perception in  ADHD  ประชม   ทางทอง1*  Prachom  Thangthong1*  บทคัดย่อ   งานวิจยัฉบบันีมีวตัถุประสงคต์อ้งการศึกษาถึงปัญหาของลกัษณะสมาธิสนัทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กสมาธิสันและนาํขอ้มูลมาออกแบบพฒันาชุดของเล่นส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสาํหรับเด็กสมาธิสัน ศูนยก์ายภาพบาํบดัคณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดล เพือให้เกิดคุณภาพชีวิตทีดีขึนสาํหรับเด็ก โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเด็กทีมีลักษณะสมาธิสันช่วงอายุ  –  ปี  ทีศูนย์กายภาพบําบัดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน  คน และคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เป็นชาย  คน, หญิง  คน รวมไปถึงขอ้มูลจากผูเ้ชียวชาญทางดา้นการกายภาพบาํบดัและออกแบบผลิตภณัฑ ์ตวัแปรทีทาํการศึกษาคือการรับรู้ทางสายตาในเรืองสมาธิของเด็กทีมีลกัษณะสมาธิสนัช่วงอาย ุ 3 –  ปี จากการเล่นชุดของเล่นดีขึนหรือไม่ ระยะเวลาในการศึกษาขอ้มูลของโครงการวจิยัใชเ้วลา  ปี เนือหาทีใชใ้นการทดสอบคือ สมาธิสนั,ซนอยูไ่ม่นิง,หุนหนัพลนัแล่นและการรับรู้ทางสายตาของเด็กสมาธิสนั ผลการวิจยัพบวา่หลงัจากไดท้าํการทดลองชุดของเล่น เด็กมีศกัยภาพในเรืองสมาธิทีดีขึน ค่าเฉลียโดยรวมทุกดา้นเท่ากบั .  อยู่ในระดบัดี เมือเปรียบเทียบกบัก่อนทดสอบอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉลีย คือ .  วดัผลประเมิน               โดยผูป้กครองและนกักายภาพบาํบดัใหค้ะแนนการแสดงออกในเรืองสมาธิเป็นตวัชีวดัของเดก็แต่ละคนทุกหลงัเล่นกิจกรรมจากชุดของเล่น ผลการวิจยัดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไวค้ือ ระดบัการรับรู้ทางสายตาในเรืองสมาธิโดยใชชุ้ดของเล่นหลงัทดสอบสูงกว่าก่อนทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  ในทุกด้านซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้คือ H1: U1 < U  สมมติฐานมีนยัสาํคญัการยอมรับ H  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ คาํสําคญั  :  การออกแบบและพฒันา, ชุดของเล่น, กายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาท, การรับรู้ทางสายตา, เด็กสมาธิสนั         
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ABSTRACT   This research aims to study the problem of ADHD that affects behavior the children and use The data to develop a toy to promote  sensory integration associated  with visual perception in ADHD,  at  Physical Therapy Center, Faculty of Physical Therapy, Mahidol University in order to improve the quality of life for children. Data were collected from 3-5year-old ADHD children. Ten samples are taken by the researcher, namely,   4 boys, and 6 girls, as well as information from physiotherapists and product designers. The study variable is visual perception from play with toy for play therapy by of 3-5year-old ADHD children. The duration of the study was one year. The test area includes inattention, hyperactivity, impulsive and visual perception of ADHD. The study  found that after using of  Toy  for Play Therapy  set , the children have better concentration power, they have overall  average of  4.18, or  at good level, in comparison with  pre-test, the overall average o is a  3.42, or at  moderate level. These scores were rated by the parent and physical therapy of each child after they play with toy for play therapy set. The results are consistent with the hypothesis. In other words, the   level of visual perception after the test is higher than level of visual perception before the test at the significant level of 0.05.  This is consistent with the hypothesis.in all aspects, H1: U1 < U2, H1 is accepted.  Keyword: Design and development, toys, visual perception, ADHD                1สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาํบลศาลายาอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  1Department of Production Design , Faculty of Architecture and Desgin, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya, Puttamonthon, Nakhonphathom 73170, Thailand. *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : bigchom16@hotmail.com 
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บทนํา เด็กสมาธิสันหรือสามารถเรียกอีกอย่างได้ว่า เด็กไฮเปอร์ มาจากชือภาษาอังกฤษคาํเต็มว่า Attention Deficit Hyperactivity Disorder หรือทีเรียกยอ่วา่ ADHD เป็นภาวะสมาธิสนัเป็นอาการของโรคทางจิตเวชเด็กทีพบไดม้ากในเด็กวยัเรียนเป็นกลุ่มอาการทีเกิดตงัแต่วยัเด็ก (ก่อนอายุ    ปี)  มีความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิดหนึงทีแสดงออกซาํๆ จนเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของเด็ก ประกอบดว้ยพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมกบัอายุ หรือระดบั พฒันาการในเรืองของการขาดสมาธิ ความหุนหันพลนัแล่น ยงัตวัเองไม่ค่อยได ้หรือความซุกซนไม่ ยอมอยู่นิงแลว้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียนและการสมาคมกบัผูอื้น  โดยลกัษณะอาการดงักล่าวของเด็ก จะทําให้เกิดผลเสียต่อตวัเด็กอย่างมาก ซึงปัจจยัดงักล่าวจะนาํมาสู่ปัญหาทางสงัคมทีเกิดขึนจากตวัเด็กในอนาคตได ้ การศึกษาวิจยัออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพือส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสาํหรับเด็กสมาธิสนั เป็นสิงทีช่วยเหลือและแกปั้ญหาใหก้บัเด็กทีมีปัญหาของเรืองสมาธิสนัไดมี้การพฒันาศกัยภาพรับรู้ทางสายตาเพอืเพิมสมาธิไดดี้ขึนจาก แนวคิดของ การทาํกิจกรรมบาํบดั Sensory Integration หรือ SI มาใช ้เป็นส่วนในการพฒันาผลิตภณัฑชุ์ดของเล่น กิจกรรมบาํบดั Sensory Integration เป็นทฤษฎีทีเป็นการผสานความรู้สึกเป็นกระบวนการทางระบบประสาททีจัดการหรือรับเอาความรู้สึกต่างๆ ทีร่างกายรับเขา้มาและมีการตอบสนองต่อความรู้สึกนันการตอบสนองจะขึนกบัความสามารถของสมองในการทีจะจดักลุ่มหรือคดักรองความรู้สึกและรวมทงัการผสานของประสาทสัมผสัต่างๆเหล่านนัเพอืสามารถตอบสนองต่อสิงเร้านนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  ผลงานวิจยัดงักล่าวจะเป็นชินงานนวตักรรมเชิงสร้างสรรคข์องการบรูณาการองคค์วามรู้ทงั  สาขาวิชาไม่ว่าจะเป็น ศาสตร์แห่งจิตวิทยาการศึกษา,กิจกรรมบําบัดและศาสตร์แห่งศิลปะการออกแบบ โดยจะนาํองค์ความรู้ดงักล่าวมาออกแบบและพฒันาเป็นชุดของเล่นเพือส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสาํหรับเด็กสมาธิสนั ลกัษณะการเล่นจะเป็นในรูปแบบฝึกทกัษะความสามารถการรับรู้ทางสายตาเพอืเพมิศกัยภาพของเด็กสมาธิสนั พร้อมทงัเสริมสร้างจินตนาการและกระตุน้ระบบการรับรู้ของตวัเดก็ โดยทกัษะดงักล่าวทีไดจ้ากการบูรณาการการรับรู้สายตาผา่นการเล่นนนัจะช่วยให้เด็กมีสมาธิไดดี้ขึน ซึงจะส่งผลทาํให้สภาวะทางอารมณ์ของเด็กมีความผ่อนคลายไม่กดดนั เด็กมีบุคลิกสามารถแสดงออกสือสารไดเ้หมาะสมและทาํให้เกิดการควบคุมอารมณ์ของเด็กทีดีขึน การออกแบบจะการคาํนึงถึงความปลอดภยัในการใชง้านของตวัเด็กเป็นหลกั โดยชุดของเล่นจะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กมีการพฒันาทางอารมณ์ มีสมาธิไดดี้ยงิขึน  ทกัษะเหล่านีจะช่วยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเด็กสมาธิสันไปในทางทีดี และยงัสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ             ทีจะมุง่เนน้การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพอืการพฒันาทางสงัคมของกลุ่มเด็กสมาธิสนัไดมี้คุณภาพชีวติทีดียงิขึน  วธิีดําเนินการวิจัย 
ในขนัตอนการดาํเนินวิจยั การออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพือส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสาํหรับเด็กสมาธิสนั ผูว้ิจยัใชว้ิธีดาํเนินการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม, ความตอ้งการดา้นต่างๆของกลุ่มตวัอยา่ง,ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นเฉพาะทางจากผูเ้ชียวชาญ และศึกษาเอกสารทางวชิาการต่างๆทีเกียวขอ้ง รวมไปถึงศึกษาทฤษฎีทางสถิติและการจัดลาํดบัของการดาํเนินวิจยั จึงได้กาํหนดขนัตอนการดาํเนินงานและกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัต่อไปนี    
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 กรอบแนวคิดในการวจิยั          โดยสมมติฐานทางการวจิยัคือวิธีการใชชุ้ดของเล่นเพอืส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสาํหรับเด็กสมาธิสนัใหผ้ลลพัธ์นอ้ยกวา่วธีิการของกิจกรรมปรกติ 
H 0 : 1   =    2  
H 1   :  1   2  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 1.ประชากรทีทาํการศึกษาในงานวิจยั คือกลุ่มเด็กทีมีลกัษณะสมาธิสันในช่วงอายุ 3 – 5 ปี และพกัอาศัยอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 2.กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัการออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพอืส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสัน ผูว้ิจัยไดท้าํการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากประชากรหรือกลุ่มเด็กทีมีลกัษณะสมาธิสัน ในช่วงอาย ุ3 – 5 ปี ทีกาํลงักายภาพบาํบดัทีศูนยก์ายภาพบาํบดัคณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 10คน โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling)เป็นชาย 4  คน หญิง 6 คน สําหรับการศึกษาหาขอ้มูลของงานวจิยั เครืองมือทใีช้ในการวิจยั ในการออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพือส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสัน ผูว้ิจ ัยได้กาํหนดและเลือกใช้เครืองมือทีจะใช้ในการวิเคราะห์หาผลของงานวิจยั โดยเลือกใชจ้าก เครืองมือ อุปกรณ์ หรือสิงของทีใช ้เป็นสืออิเลก็ทรอนิกส์ กลอ้ง เครืองบนัทึกเสียงจากสมัภาษณ์ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คอมพวิเตอร์ในการจดัเก็บขอ้มูลรวมถึงแบบสอบถามเพอืใชใ้นการวดัหาความเขา้ใจและระดบัพฒันาการในเรืองสมาธิของเด็กผ่านชุดอุปกรณ์ของงานวจิยัเพือทีจะไดผ้ลขอ้มามูลตามผลของตวัแปรงานวจิยัซึงขอ้มูลทีไดจ้ะเป็นขอ้มูลนาํมาวเิคราะห์ในการพฒันางานวจิยั โดยไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นงานวจิยัมีดงัต่อไปนี แบบสัมภาษณ์ (interviews) ความเขา้ใจในเรืองของปัญหาและพฤติกรรมของลกัษณะสมาธิสันทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กผูว้ิจ ัยเลือกใช้วิธีแบบสัมภาษณ์ทีไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) หลีกเลียงคาํถามทีทําให้

ตวัแปรตาม 

ศักยภาพและทักษะในเรืองสมาธิของเด็กทีมีลักษณะสมาธิสนั ในช่วงอาย ุ  –  ปี มีความสามารถการรับรู้ทางสายตาและสมาธิมีคุณลกัษณะเป็นอยา่งไร 

ตวัแปรตน้ ศักยภาพและทกัษะในเรืองสมาธิของเด็กทีมีลกัษณะสมาธิสัน ในช่วงอาย ุ  –  ปี หลงัจากไดรั้บการเล่นและฝึกทกัษะจากชุดของเล่น 
การพฒันาการรับรู้ทางสายตาและระดบัสมาธิของตวัเด็ก 
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ผูป้กครองและนกักายภาพบาํบดัรู้สึกอึดอดัใจ โดยการสมัภาษณ์เป็นประเด็นกวา้งๆ ทีเกียวขอ้งกบัปัญหาและพฤติกรรมของลกัษณะสมาธิสนัทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี นกักายภาพบาํบดัผูดู้แลกลุ่มตวัอยา่ง ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่เด็กสมาธิสันไม่สามารถทาํการวิเคราะห์, แยกแยะ คดักรองสิงเร้าทีเขา้มาพร้อมกนัทีละมากๆ เมือมีปัญหาดงักล่าว เด็กจะเกิด การกระตุน้จากสิงรอบตวัจะมากเกินไปจนทาํให้เด็กเกิดการสบัสนได ้ฉะนนั การใหมี้เด็กมีชุดของเล่นเพอืส่งเสริมการรับรู้ทางสายตาสาํหรับเด็กสมาธิสนัทีพอเหมาะจึงเป็นสิงสาํคญัทีจะทาํใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ไดดี้ การจดัสิงเร้าทีพอเหมาะทาํไดโ้ดยใหส้ถานทีเงียบสงบและเป็นระเบียบสาํหรับเด็ก ผูป้กครองทีมีเด็กภาวะสมาธิในการดูแล ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ปัญหาและพฤติกรรมของลกัษณะสมาธิสนัทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก คือ ความเขา้ใจในพฤติกรรมของลกัษณะสมาธิสนั โดยแนวทางการช่วยเหลือผูว้ิจยัตอ้งสร้างความเป็นระบบระเบียบ, ความสมาํเสมอ, การสือสารทีชดัเจน, ชุดของเล่นเพอืส่งเสริมการรับรู้ทางสายตาสาํหรับเด็กสมาธิสนัควรจะมีวธีิการใหร้างวลัในการดาํเนินการเล่นโดยควรมีการลงโทษและอธิบายกติกาเพอืช่วยเหลือการกระทาํของเด็ก แบบสังเกต (observation) โดยจากการเฝ้าสังเกตของกลุ่มตัวอย่างคน้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิดหนึงทีแสดงออกซาํๆ จนเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของเด็ก ประกอบดว้ยพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมกบัอาย ุหรือระดบั พฒันาการในเรืองของการขาดสมาธิ ความหุนหันพลนัแล่น ยงัตวัเองไม่ค่อยได ้หรือความซุกซนไม่ ยอมอยูนิ่งแลว้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียนและการสมาคมกับผู ้อืน โดยข้อมูลจะถูกบันทึกในเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ ก็คือกลอ้งดิจิตอล เพือบนัทึกภาพ และ คอมพิวเตอร์พกพามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ภาพ จากเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์  

 ภาพท ี1 การจดัเก็บขอ้มูลรวมจากการสมัภาษณ์(interviews)และสงัเกต(observation)กบักลุ่มตวัอยา่ง  แบบสอบถาม (questionnaire) จากผลการสัมภาษณ์ (interviews),สังเกต (observation)ความรู้ความเขา้ใจในปัญหาและพฤติกรรมของลกัษณะสมาธิสนั จึงทาํใหเ้ห็นประเด็นและแนวทางในการออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพอืส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสัน โดยการออกแบบชุดของเล่นผูว้ิจัยเลือกใช้ทฤษฎีเกียวกับการผสานความรู้สึก (Sensory Integration) ซึงเป็นกระบวนการกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทนาํมาปฏิบติัใชใ้นงานวจิยัเพอืให้การพัฒนาประสาทการรับรู้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสันมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีข้อบกพร่องน้อยทีสุด โดยกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทมีความหมายและผลของการศึกษาดงัต่อไปนี 
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 ภาพท ี2 แสดงการทาํงานของทฤษฎีเกียวกบัการผสานความรู้สึก (Sensory Integration)เพือบูรณาการขอ้มูลความรู้สึกหรือ  สือสัมผสัทีอยูร่อบตวั ทีมา: ผูเ้ขียน จากภาพแสดงการทาํงานของทฤษฎีเกียวกบัการผสานความรู้สึก (Sensory Integration)สามารถอธิบายไดว้า่ SIคือกระบวนการทาํงานของสมองเพอืจดัการกบัขอ้มูลทีไดรั้บจากการรับความรู้สึกเพอืใชป้ระโยชน์ในการทาํกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั โดย ระบบประสาทความรู้สึกพืนฐานทงั 5ทีสําคญัคือ การมองเห็น (Visual)การรับรส (taste)การสัมผสั (touch)การได้/รับรู้กลิน (smell)การได้ยิน (hearing)มีส่วนสําคัญมากในการดํารงชีวิตทาํให้เราสามารถรับรู้ และเขา้ใจสิงแวดลอ้มรอบตวัเรา และทาํใหเ้รามีการตอบสนองทีเหมาะสมกบัสิงเร้าความรู้สึกทีเขา้มา แนวคิดและความสําคญัของทฤษฎีการผสานความรู้สึก (Sensory Integration)ขา้งตน้ ผูว้ิจยัเลือกระบบประสาทความรู้สึก การมองเห็นมาพฒันาการของทกัษะในเรืองสมาธิเพือให้เกิดความสามารถในการปรับสภาพอารมณ์และระดับความตืนตวันาํมาใชใ้นการพฒันาเด็กสมาธิสันให้มีการรับรู้ทางสายตาแบบบูรณาการประสาทสร้างความรู้สึกและรวมทงัการผสานของประสาทสัมผสัทางสายตาของเด็กสมาธิสันเพือสามารถตอบสนองต่อสิงเร้านนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมในการกระตุน้หรือส่งเสริมเด็กสมาธิสนัใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน จากการศึกษาคน้ควา้วิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบักลุ่มตวัอยา่งและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญ จึงสามารถดาํเนินการพฒันาการออกแบบชุดของเล่นเพือส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสาํหรับเด็กสมาธิสนัโดยมีรูปแบบและวธีิการเล่นมีดงัต่อไปนี 
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 ภาพท ี3 ตาํแหน่งการเล่นของชุดของเล่นเพอืส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตา  สาํหรับเด็กสมาธิสนัทีไดรั้บการพฒันา ทีมา: ผูเ้ขียน จากภาพตาํแหน่งการเล่นชุดของเล่นเพอืส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสนังานวิจยัใช(้Sensory Integration)ในระดบัที  คือการผสมผสานการรับรู้ความรู้สึกจากการมองเห็นจะทาํให้เกิดประสานสัมพนัธ์ระหว่างตาและมือ (Eye-Hand Coordination)มีการรับรู้ทางสายตา (Visual Perception)และความสามารถการทาํกิจกรรมทีมีจุดมุ่งหมาย (Perposeful Activity)โดยวธีิการเล่นของชุดของเล่นก็คือ ของเล่น บอร์ดเกม เด็กผูเ้ล่นจะตอ้งจบัคู่เชือมโยง ระหวา่งตาํแหน่งตวัสัตวที์เด็กคุน้เคยวางตามตาํแหน่งของพืนทีอาศยัของสัตวแ์ต่ละตวั โดยเริมเดินไปตามจุดต่างๆของทางเดิมทีของชุดของเล่นเตรียมไว ้ซึงจุดมุ่งหมายของเล่นดงักล่าวจะช่วย ใหเ้ด็กมีทกัษะมิติสัมพนัธ์ระหวา่งตาและมือและความรู้รอบตวัเกียวกบัสตัวเ์ป็นสิงเชือมโยง. 

 ภาพท ี4 ภาพการเล่นและทดสอบชุดของเล่นเพอืส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสาํหรับ  เด็กสมาธิสนัทีไดรั้บการพฒันา ทีมา: ผูเ้ขียน 
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ผลและวจิารณ์ผล การออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพือส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสาํหรับเด็กสมาธิสนัไดก้าํหนดกรอบแนวทางของงานวจิยัโดยใหมี้สอดคลอ้งและตรงกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยัทงั  ขอ้ก็คือ . เพือศึกษาถึงปัญหาและพฤติกรรมของลกัษณะสมาธิสันทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กแลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ผ่านทฤษฎีทีเกียวขอ้งเพอืเป็นแนวทางในงานแกปั้ญหา . ออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพือส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสนัทีไดจ้ากการศึกษาถึงปัญหาและพฤติกรรมของสมาธิสนัเด็กในระดบัชนัประถมศึกษา . สร้างชุดของเล่นเพือส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสัน  และนาํชุดของเล่นดงักล่าวมาพฒันาศกัยภาพของเด็กสมาธิสัน ศูนยก์ายภาพบาํบดัคณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดล เพือใหเ้กิดคุณภาพชีวติทีดีขึนสาํหรับเด็ก โดยตงัสมมติฐานในงานวจิยัคือ กลุ่มเด็กสมาธิสนัหลงัจากทดสอบเล่นชุดของเล่นเพอืส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตามีผลความเข้าใจมากขึนก่อนทดสอบ กําหนดนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเด็กทีมีลักษณะสมาธิสัน ในช่วงอายุ  –  ปี  ทีศูนย์กายภาพบําบัดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน  คนหลงัจากไดท้าํการทดลองเล่นกิจกรรมโดยชุดของเล่นเพือส่งเสริมกายภาพบาํบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสาํหรับเด็กสมาธิสนัผลปรากฏวา่ เด็กมี ระดบัการรับรู้ทางสายตาในเรืองสมาธิทีดีขึนโดยค่าเฉลียโดยรวมทุกดา้นเท่ากบั 4.18 อยู่ในระดับ ดีเมือเปรียบเทียบกบัก่อนทดสอบกลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ทางสายตาในเรืองสมาธิอยู่ในระดบั ปานกลางโดยมีค่าเฉลีย คือ 3.42 โดยการผลความรู้ดงักล่าวถูกประเมินโดยผูป้กครองและนกักายภาพบาํบดัของเด็กจากสังเกต (observation),สัมภาษณ์ (interviews) พูดคุยกบัเด็กการสัมภาษณ์เป็นประเด็นกวา้งๆ ทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมสมาธิสัน เมือผูป้ระเมินไดรู้้ระดบัความเขา้ใจและพฤติกรรมสมาธิสัน ของเด็กก็กาํหนดเกณฑใ์ห้คะแนนทีแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นตวัชีวดัของกลุ่มตวัอย่างของเด็กแต่ละคนทุกครังเมือหลงัเล่นกิจกรรมจากชุดของเล่น 
ตารางท ี1 ผลการเขา้ใจความแตกต่างของก่อนทดสอบและหลงัทดสอบเรืองระดบัการรับรู้ทางสายตาในเรืองสมาธิของกลุ่ม ตวัอยา่งจาํนวน  คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดย t-test ระดบัการรับรู้ทางสายตาในเรืองสมาธิของเด็กทีมีลกัษณะสมาธิสนั ในช่วงอาย ุ  –  ปี ขอ้ พฤติกรรมสมาธิสนั ก่อนทดสอบ หลงัทดสอบ t x̄ SD แปลผล x̄ SD แปลผล 1 สมาธิในกิจกรรม 3.43 0.72 ปานกลาง 4.43 0.48 ดี 21.301* 2 ทาํกิจกรรมจนเสร็จ   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 ความเป็นระเบียบ 3.57 0.49 ดี 4.06 0.36 ดี 21.267* 5 หลีกเลียงใชส้มาธิ  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 จดจาํอุปกรณ์ 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 ผลรวมการเขา้ใจในเรืองระดบัการรับรู้ทางสายตาในเรืองสมาธิของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 10 คนก่อนทดสอบและ หลงัทดสอบ วเิคราะห์ขอ้มูลโดย t-test 
การทดสอบ N X  S.D. t df P 
ก่อนทดสอบ 10 3.42 0.62 20.638 34 0.000 หลงัทดสอบ 10 4.18 0.40 * P<0.05 จากผลการวิจยัดงักล่าวเป็นไปตามความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวค้ือเด็กสมาธิสันศูนยก์ายภาพบาํบดัคณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดลมีผลระดบัการรับรู้ทางสายตาในเรืองสมาธิโดยใชชุ้ดของเล่น หลงัทดสอบสูงกวา่ก่อนทดสอบมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ในทุกดา้นซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ คือ H1: U1< U2 สมมติฐานมีนยัสาํคญัการยอมรับ H1  สรุปผลการวจิัย ผลจากการศึกษาวิจยัทาํให้คน้พบว่าพฒันาการระดบัการรับรู้ทางสายตาในเรืองสมาธิของกลุ่มเด็กทีมีลักษณะสมาธิสันอยู่ในระดับทีดีทุกด้านของพฤติกรรมสมาธิสัน ทงันีอาจเป็นเพราะว่า ศูนยก์ายภาพบาํบัดคณะกายภาพบาํบัด มหาวทิยาลยัมหิดล ไดจ้ดักิจกรรมทีส่งเสริมพฒันาการระดบัสมาธิของเด็กทุกดา้นให้แก่เด็กในเบืองตน้ และเมือเด็กไดมี้ชุดของเล่นเพือส่งเสริมกายภาพบาํบดัทีตวัเด็กสามารถเล่นหรือดาํเนินการไดเ้องก็สามารถช่วยทกัษะในเรืองสมาธิให้กบัเด็ก. โดยผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการผสานความรู้สึก (Sensory Integration) ทีมุ่งเน้นพัฒนาระบบประสาทความรู้สึก,การมองเห็นมาพฒันาการของทักษะในเรืองสมาธิเพือให้เกิดความสามารถในการปรับสภาพอารมณ์และระดับความตืนตวั โดยสามารถนาํเอาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัในรูปแบบของกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของเด็กตามวยัตามบทบาทและตามบริบททีดาํรงอยูเ่ช่น กิจวตัรประจาํวนั การเรียนรู้, การเล่น, การเคลือนไหว การแสดงออกและควบคุมความหุนหันพลนัแล่นการยงัตวัเองไม่ค่อยไดข้องเด็ก ซึงจะส่งผลใหเ้กิดทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนัทางสงัคมกบัผูอื้น  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัฉบบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีนนัเป็นเพราะความกรุณาของท่านอาจารย ์ ดงันนัจึงขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ทีปรึกษาในเรืองขนัตอนกระบวนการดาํเนินงานวิจยัและใหค้าํอบรมสงัสอนแนะนาํความรู้ต่างๆและขอขอบคุณขอ้คิดเห็นต่างๆในงานวิจัย จากท่านอาจารย์ เสาวณิต ทองมี และคณะอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                  จากข้อแนะนําทีดี มีประโยชน์ของท่านอาจารย์ มาเป็นงานวิจัยทีดีๆ มีประโยชน์ต่อสังคม และนําประโยชน์ ความรู้ แนวความคิดทีดีมากมายสู่ผูท้าํวจิยั ขอขอบพระคุณ “คุณของครูทุกท่าน” ขอกราบขอบพระคุณผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทีสนบัสนุนในการทาํวิจยัเพือให้ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสทาํประโยชน์แก่เด็กผูมี้ปัญหาในเรืองสมาธิสนัและเป็นตวัแทนค่อยบริหารจดัการทาํใหเ้กิดงานวจิยัฉบบันี ทา้ยนีผูว้ิจยัขอขอบคุณ ศูนยก์ายภาพบาํบดัคณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดล ทีให้การแนะนาํและช่วยเหลือผูว้ิจัยในเรืองขอ้มูลต่างๆทีเกียวขอ้งกับงานวิจัย โอกาสนีผูว้ิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณ สํานักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพฒันามหาวิทยาลยัวิจัยแห่งชาติ สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทีเป็นผูส้นับสนุนทุนโครงการวิจัย
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ประจาํปี ในครังนีเป็นอย่างสูงไว ้ณ ทีนี ทีช่วยเพือผลิตผลงานเพือสร้างองคค์วามรู้และเปิดโอกาสให้ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพมิเติมเพอืยงัประโยชน์ใหแ้ก่ตน้เอง  นกัศึกษา และประเทศชาติ  เอกสารอ้างองิ ยวุนา ไขวพ์นัธ์2555.  การศึกษาพฤติกรรมอยู่ไม่นิงของเด็กทมีีความสามารถพิเศษทมีีภาวะสมาธิสันจากการใช้โปรแกรม ปรับพฤตกิรรมโดยใช้เทคนิคการบําบัดพฤตกิรรมทางปัญญา (CNT).  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. แหล่งทีมา:http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/3919?show=full สรินยา ศรีเพชราวธุ.  การทาํกจิกรรมบําบัด Sensory Integration.  เอกสารการสอน คณะเทคนิคการแพทย ์  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่.แหล่งทีมา: https://home.kku.ac.th/autistic/th/images/stories/docandpdf/si.pdf พีรวสั นาคประสงค2์548.  ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะประกอบบทเรียนเพือเพมิความใส่ใจต่อการเรียนของเดก็สมาธิสัน.   วทิยานิพนธ์ปริญญาบณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศิลปกร.แหล่งทีมา: http://www. thapra.lib.su.ac.th/ objects/  thesis/fulltext/snamcn/Pheerawat_Narkprasong/fulltext.pdf. ยวุดี พรธาราพงศ์2554. การออกแบบชุดอุปกรณ์การระบายสีเพือส่งเสริมพฒันาการ และช่วยฝึกสมาธิสําหรับเด็กสมาธิสัน.   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ. แหล่งทีมา:  https://doi.org/10.14456/jrmutp.2012.27 อ า พ ร  ต รี สู น 2554. ส ม า ธิ สั น  ( Attention Deficit / Hyperactivity Disorders ; ADHD). อ อ น ไ ล น์ .แ ห ล่ ง ที 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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การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอพีร้อมพืนทสํีาหรับใส่วางชุดอปุกรณ์เพือใช้ในการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติสําหรับนักเรียนทพีิการทางสายตา ชันประถมศึกษา  โรงเรียนมูลนิธิธรรมิกชน จังหวัดเพชรบุรี Multifunctional Study Table and Chair  Design Project for  Elementary Students with Visual Impairments of the Chr istian Foundation for  the Blind, Phetchabur i  โสรัจ พฤฒิโกมล * Soraj Pruettikomon1*  บทคัดย่อ  งานวิจยัฉบบันีจัดทาํขึนเพือวตัถุประสงค์ 3ขอ้ดงัต่อไปนี ) ออกแบบโต๊ะเกา้อี ทีใชใ้นการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษของเด็กพิการทางสายตาทีเป็นเครืองมือในการพฒันาการเรียนรู้ โดยสอดคลอ้งกบัความสามารถของเด็กพิการทางสายตาในระดบัชนัประถมศึกษา ) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ลกัษณะการเรียนการสอน อุปกรณ์ทีช่วยเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษของเด็กพิการทางสายตา การเรียนการสอนในวิชาภาษาองักฤษ การปฏิสัมพนัธ์ของเด็กพิการกบัผูส้อน เพือนาํมาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑ์ของงานวิจยั โดยใชว้ิธีการดาํเนินงานวิจยัในการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษ สอบถาม สังเกตุ ลงพืนทีเก็บขอ้มูลเพือใช้ในการออกแบบ พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความตอ้งการของผูพ้ิการ และนาํขอ้มูลทีไดม้าทาํการออกแบบ ผลิต ปรับปรุงแกไ้ข และนาํผลงานกลบัไปประเมินผล โดยประชากรตวัอย่าง คือ อาจารย์เจา้หนา้ที และนกัเรียนโรงเรียนธรรมมิกวทิยา สรุปผลการทดสอบจากประชากรตวัอยา่ง 30 คนแบ่งออกเป็นครูและนกัเรียน แบ่งออกเป็นเพศชาย 12 คน หญิง 18 คน อายเุฉลีย 7-60 ปี วฒิุการศึกษาปริญาตรี ถึงระดบัปริญญาเอก ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดี และอยากใหป้รับปรุงเรืองความปลอดภยั และประโยชน์ใชส้อยใหเ้พมิมากขึน  คาํสําคญั : เด็กพิการทางสายตา, การออกแบบเพอืมวลชน, การฝึกพฒันาการ, บทบาทสมมุติ, ชุดอุปกรณ์          
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ABSTRACT  This research had two objectives. They were 1) to design tables and chairs for an English class serving visually impaired elementary school children as learning development tools to meet their special needs, 2) to study these students’ learning behaviors, the nature of learning and teaching English, and to develop guidelines to design products. This was done by collecting data from questionnaires, enquiries, observations, and surveys to improve the results of assessments. The population consisted of teachers, staff and students in the Christian Foundation for the Blind. The population had 30 subjects, 12 of which were males and 18 were females. Their ages ranged from 7-60 years old. The adults held bachelor degrees or higher. The project aim was to design tables and chairs to be used in an English class for visually impaired children to facilitate their comfort and safety. The result of the assessment was found to be at a good level. The products improved safety and usability.  Keywords : Visually impaired kid, universal design, Developmental training, role play, Equipment set     สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาํบลศาลายาอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  1 Department of Industrial Products Design, Faculty of Architecture and Desgin, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya, Puttamonthon, Nakhonphathom 73170, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : soraj.pru@rmutr.ac.th,  บทนํา ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  จากโครงการพระราชดาํริขององคส์มเด็จพระเจา้อยู่หัว และองคพ์ระเทพราชสุดา ทีไดจ้ดัตงัมูลนิธิ และโรงเรียนสาํหรับผูพิ้การทางสายตาขึนมากมาย ทงัมูลนิธิโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯมูลนิธิธรรมิกชนทีก่อตงัทวัประเทศไทย ปัจจุบนัมีทงัสิน  แห่ง และวิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ฯลฯ ซึงโรงเรียนเหล่านีไดจ้ดัให้มีการเรียนการสอนในหลกัสูตรต่างๆทงัประถมศึกษา การเรียนวชิาชีพ การเรียนเพอืใชชี้วติประจาํวนัใหเ้ป็นปกติและระดบัมหาวทิยาลยั ซึงจากทีกล่าวมาขา้งตน้ในหลายหลกัสูตร ต่างจดัทาํสือเพอืการเรียนรู้สําหรับเด็กทีพิการทางสายตาขึนหลายรูปแบบ แต่ปัญหาทีเกิดขึนกบัเด็กคือขาดสือการเรียนรู้ทางวชิาการทีเหมาะสมทียงัมีผูจ้ดัทาํนอ้ย สือทีช่วยในเรืองของการสร้างพฒันาการ ฝึกทกัษะดา้นภาษาองักฤษ หรือพฒันาการดา้นการเรียนภาษาสาํหรับเด็กซึงส่วนมากสือเหล่านีจะมีและพบเห็นมากในเด็กปกติ แต่สาํหรับเด็กทีพิการทางสายตายงัไม่คอยไดถู้กพฒันาอยา่งจริงจงัและสร้างขึนอยา่งเป็นรูปธรรม  เฟอร์นิเจอร์สาํหรับเด็กในปัจจุบนัมีความหลากหลาย ทงัทางดา้นการออกแบบ และการใชง้านเฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนหนึงของกิจกรรมทีเด็กใช ้และเป็นกิจกรรมทีใช้สําหรับการเรียน การศึกษา คน้ควา้หาความรู้ การเล่นผสมผสาน ซึงตอ้งใช้ในสถานทีสําคญัๆ เช่น บ้าน 
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โรงเรียนฯลฯ ซึงหากเราตอ้งการใหเ้ด็กมีพฒันาการหรือมีการพฒันาทางดา้น สติปัญญาหรือความฉลาดทางอารมณ์ควรตอ้งเลือกใชเ้ฟอร์นิเจอร์ทีมีความเหมาะสม เด็กวยัเรียนนีเป็นวยัแห่งการเตรียมพร้อมทงัดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ถา้เด็กไดรั้บสิงแวดลอ้มทีช่วยส่งเสริมการพฒันาการของเด็กทุก ๆ ดา้น เด็กก็จะสามารถปรับตวัให้เขา้กบัประสบการณ์ใหม่หรือสิงแวดลอ้มใหม่ได้อยา่งราบรืน เด็กในวยันีจะมีการเรียนรู้เพมิขึน เนืองจากเป็นวยัทีเขา้โรงเรียน เด็กจะเริมเรียนรู้ในสิงทีอยูใ่กลต้วัก่อนแลว้จึงค่อยเป็นประสบการณ์ไปหาสิงแวดลอ้มทีอยูไ่กลตวัออกไป สาํหรับเด็กทีเริมเขา้เรียน จะสามารถเรียนรู้ไดดี้ ถา้ทางโรงเรียนได้จัดสภาพแวดลอ้ม โดยปล่อยให้เด็กไดมี้การเคลือนไหว และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จะทาํให้เด็กมีพฒันาการทีดีเนืองจากไดใ้ชจิ้นตนาการในการเรียนรู้ผสมผสาน (อิทธิพล, 2545)   ดังนันจากทีได้กล่าวมาข้างต้นสือการเรียนการสอนสําหรับเด็กทีตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างพฒันาการของเด็กพิการทางสายตาไดเ้ป็นอย่างดีนนั จะทาํให้เด็กพิการทางสายตาไดส้นุกกบัการเรียนไปพร้อมกบัการฝึกการกระตุน้ระบบรับสัมผสั ซึงเป็นระบบทีมีความสาํคญัอยา่งมากในเด็กพกิารทางสายตา จนมีคาํกล่าววา่ “มือคือตาของคนตาบอด” เพราะเป็นประสาทสัมผสัทีสําคญัทีสุดในผูพิ้การทางสายตา การรับความรู้สึกโดยการจับตอ้งจะทาํให้ทราบถึงคุณลกัษณะต่าง ๆ เช่น ขนาด รูปร่าง ความหยาบ ละเอียด ความแขง็หรือออ่นนุ่ม ความยดืหยุน่ เป็นตน้ (โดโรที, 2530)  

  ภาพท ี1  ผูว้จิยัลงพนืเพอืสังเกตุพฤติกรรมในการใชง้านโตะ๊เกา้อ ีทีโรงเรียนมูลนิธิธรรมมิกชน จงัหวดัเพรชบุรี  สาเหตุของการเลือกโรงเรียนมูลนิธิธรรมมิกชน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนนัเนทืองจากโรงเรียนแห่งนีเป็นโรงเรียนทีสร้างขึนเกือบทุกจงัหวดัภายในประเทศ สาํหรับรองรับผูพิ้การทางสายตาซึงผูวิ้จยั คิดว่าจะใชเ้ป็นกลุ่มประชากรทีจะใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์เนืองจากจากการลงพนืทีเก็บขอ้มูลในหลายๆภาคส่วนพบว่าโรงเรียนมูลนิธิธรรมิกชนมีความขาดแคลนอปุกรณ์ สือการเรียนการสอนโดยเฉพาะสือการเรียนการสอนทางดา้นภาษา และเครืองใชจ้าํนวนมากทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะใชเ้ป็นกลุ่มประชากรตวัอย่างเพือทดสอบประเมินผลผลิตภณัฑ์ รวมกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์และตอบสนองความตอ้งการของเด็กกลุ่มนีและช่วยเหลือใหเ้ด็กกลุ่มนีมีสือทีตรงตามความตอ้งการและช่วยพฒันาศกัยภาพของเด็กมากขึนดว้ย วตัถุประสงค์ 1) เพือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ลกัษณะการเรียนการสอนภาษาองักฤษ อุปกรณ์ทีช่วยเรียนรู้ของเด็กพิการทางสายตา การปฏิสมัพนัธ์ของเด็กพิการกบัผูส้อน เพือนาํมาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
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2) เพือออกแบบและพฒันาโต๊ะเกา้อีและชุดอุปกรณ์สือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ทีใชใ้นการเรียนการสอนของเด็กพิการทางสายตาทีเป็นเครืองมือในการพฒันาการเรียนรู้ โดยสอดคลอ้งกบัความสามารถของเด็กพิการทางสายตาในระดบัชนัประถมศึกษา 3) เพือทดสอบความพึงพอใจของเฟอร์นิเจอร์พร้อมชุดอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนการสอนภาษาองักฤษของเด็กพิการทางสายตา กลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชนัปฐมศึกษาโรงเรียนมูลนิธิธรรมิกชน จงัหวดัเพรชบุรี  วธิีการดําเนินงานวิจัย 2.1 ขนัตอนการดาํเนินงาน 1) ศึกษางานวิจยัและทฤษฎีทีเกียวขอ้งเพิมเติมโดยการศึกษานี จะเนน้ทีรายละเอียดและงานสําหรับเด็กพิการทางสายตา ขนัตอน วธีิการของเทคนิคการ โดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หอ้งสมุด และหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้ 2) สาํรวจขนัตอนการทาํผลิตภณัฑแ์ละผลกระทบต่าง ๆ  ต่อผลิตภณัฑโ์ดยศึกษาตงัแต่เริมตน้กระบวนการออกแบบและขนัตอนการผลิตผลิตภณัฑส์าํหรับเด็กพิการทางสายตา และทฤษฏีต่างๆเพอืใชใ้นการออกแบบ 3) สาํรวจความตอ้งการทีมีผลต่อผลิตภณัฑ ์การสาํรวจครังนีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. เป็นการสาํรวจความตอ้งการของ ครูและผูป้กครอง เพือกาํหนดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ทีลูกคา้ตอ้งการอย่างแทจ้ริง  2. เป็นการสาํรวจความตอ้งการของผูเ้ชียวชาญทางดา้น การออกแบบ จิตวทิยาสาํหรับเด็ก ของผลิตภณัฑ ์เพอืตอบสนองหรือแกปั้ญหา คุณลกัษณะของผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการสาํหรับเด็กพิการทางสายตา  4) ทาํการออกแบบผลิตภณัฑป์ระเภท เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เกา้อีและชุดอุปกรณ์สอนภาษาองักฤษตามความตอ้งการของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการสาํหรับเด็กพิการทางสายตา การรวบรวมขอ้มูล (เลือกผลิตจากขอ้มูลทีได้จากการเก็บขอ้มูล) มาทาํการพฒันาและจดัทาํเป็นภาพสาม มิติ เพอืใหผู้เ้ชียวชาญเลือก 5) ทาํการวิเคราะห์รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์จากการออกแบบและการระดมความคิดของผูเ้ชียวชาญ มาช่วยในการตดัสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ทีออกแบบ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ตามความต้องการสําหรับเด็กพิการทางสายตา และว่างรูปแบบเพือทาํให้กระบวนการในการผลิตเป็นไปตามแนวทางอตุสาหกรรม 6) ทาํการผลิตโดยนําผลทีได้จากการคดัเลือกการระดมความคิดของผูเ้ชียวชาญ มาช่วยในการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑที์ออกแบบ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการสาํหรับเด็กพิการทางสายตามาผลิต 7) ทดสอบความพึงพอใจของเด็กและครู ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 2.2 หลกัและวธีิการในการออกแบบผลิตภณัฑ ์วเิคราะห์ข้อมูลเพือการออกแบบ วเิคราะห์  W 1 H What   =  ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การสอนภาษาองักฤษสาํหรับเด็กพิการทางสายตา Who    =  เด็กพิการทางสายตา ชนัประถมศึกษา When  =   ใชเ้วลาเรียนวชิาภาษาองักฤษและสามารถเก็บสิงของ อุปกรณ์ต่างๆใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภยั Where =   ใชที้โรงเรียนธรรมมิกวิทยาหรือรงเรียนสอนเด็กพิกาทางสายตาแหล่งต่างๆทีซึงขาดเรืองงบประมาณและความปลอดภยัตาํ 
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Why    =  เพือเสริมสร้างชุดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ทีเสริมสร้างทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ความปลอดภยัใหก้บัโรงเรียนสอนคนตาบอดต่างๆให้มีประสิทธิภาพ How    =  ใชส้าํหรับเรียนวชิาภาษาองักฤษ และเป็นทีอุปกรณ์สิงของต่างๆใหก้บัเด็กพิการทางสายตา     วเิคราะห์ข้อมูลเพือการออกแบบ วเิคราะห์ S W O T จุดแขง็ของผลิตภณัฑ ์( Strengths ) เป็นวสัดุทีแปลกใหม่และมีราคาตน้ทุนตาํ และมีสมรรถภาพในด้านความแข็งแรงทีสูงและปลอดภัย สามารถตอบสนองต่อโรงเรียนสอนเด็กพิการทางสายตาทีขาดแคลนเรืองของงบประมาณในดา้นของเฟอร์นิเจอร์และมีชุดอุปกรณเสริมทกัษะดา้นการเรียนภาษาองักฤษสาํหรับเด็กพิการทางสายตา จุดออ่นของผลิตภณัฑ ์( Weaknesses ) เป็นงานออกแบบทีแปลกใหม่ ทาํใหผู้ใ้ชง้านไม่มนัใจในตวัของเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เท่าทีควร โอกาส ( Opportunities )  ปัจจุบนัเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสาํหรับเด็กพิการทางสายตามีราคาทีค่อนขา้งสูง และมีความปลอดภยัอยูใ่นเกณฑข์นัตาํกวา่เกณฑเ์ป็นอยา่งมาก ซึงเราเลยคิดวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์สาํหรับเด็กพิการทางสายตาทีตอบสนองความตอ้งการต่างๆนํามาผลิตเป็นตวัผลิตภณัฑ ์และในตลาดยงัไม่มีอุปกรณ์สาํหรับการเรียนการสอนภาษาองักฤษใหก้บัเด็กพิการทางสายตา อุปสรรค ( Threats ) เนืองจากความตอ้งการของเด็กพิการมีหลากหลายและตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยั จึงจาํเป็นตอ้งหาวิธีทีป้องกนัสาํหรับตวัของเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สาํหรับการเรียนการสอนภาษาองักฤษ กระบวนการออกแบบ 3.1 ทาํการออกแบบและผลิต  

 ภาพที 2 การออกแบบจากรูปทรงเลขาคณิตและผสมผสานรูปทรงสัตวแ์ละทาํให้เด็กพิการไดส้ัมผสัภาพนูนพร้อมกบัใส่ ประโยชน์ใชส้อยเพิมเติม เช่น ทีเก็บอุปกรณ์ ทีกนัของตก ทีอ่านหนงัสือเบรลเป็นตน้ ภาพการทดสอบการใชง้าน เพือทาํการปรับปรุงแกไ้ข  
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 ภาพท ี3  แสดงภาพโตะ๊เกา้อีทีเสร็จสมบูรณ์สามารถวา่งชุดอุปกรณ์สาํหรับการเรียนการสอนสาํหรับเด็กพิการเรือง       ภาษาองักฤษ ภาพการทดสอบหาขอ้บกพร่องเพอืปรบัปรุงแกไ้ข  

 ภาพท ี4  ผูเ้ชียวชาญ คุณครูช่วยกนัประเมินผลการใชง้านของเด็กนกัเรียนเพอืหาแนวทางในการปรับปรุง  สรุปผลการวจิัย 4.1 สรุปผลของการเก็บขอ้มูลในการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ 1. ความเสมอภาค ทุกคนในสังคมสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ ชุดอุปกรณ์ออกแบบให้เกิดความเท่าเทียม มีการปรับปรุงหรือเปลียนแปลงได ้เด็กนักเรียนพิการางสายตาสามารถใช้งานได้
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อยา่งถูกตอ้ง ใชก้ารสัมผสัและทิศทางของเขม็นาฬิกามาช่วย อุปกรณ์มีรูปแบบของการฝึกทกัษะทางดา้นภาษาร่วมดว้ย เด็กปกติสามารถนาํไปเล่นได ้ อุปสรรค ขาดทีเก็บอุปกรณ์ทาํให้ของสูญหายดูแลรักษายากควรมีทีเก็บอยูภ่ายในโตะ๊เกา้อีเพือช่วยในการคน้หาและอยากใหมี้รูปแบบหลากหลาย(สามารถเปลียนเรืองได)้ เพอืใหเ้กิดการอยากพฒันา โดยเพมิระดบัของความยากของเกม 2. ความยืดหยุ่น ใชง้านไดท้งักบัผูที้ถนัดซ้ายและขวา หรือปรับความสูงตาํให้ขึนลงไดต้ามความสูงของผูใ้ช ้ชุดอุปกรณ์สามารถใชง้านไดห้ลายวยั แต่ควรสีสันเพือให้คนตาบอดเลือนรางสามารถเขา้ใจและเกิดความสนุกในการใชง้าน ส่วนเด็กตาบอดสนิทอยากใหมี้รูปภาพ ภาพนูน อกัษรเบรลเพือช่วยใหเ้ด็กพิการสามารถฝึกจินตนาการไดม้ากขึน 3. ความเรียบง่ายและเขา้ใจไดดี้ เช่น มีภาพ คาํอธิบาย หรือสญัลกัษณ์สากล สาํหรับคนทุกกลุ่มไม่วา่จะมีความรู้ระดบัไหน อ่านหนังสือออกหรือไม่ ชุดอุปกรณ์ควรออกแบบให้มีสัญลกัษณ์สือความหมายและแบ่งประเภท เช่น หมวดสัตย ์หมวดอาหาร หมวดผลไมเ้ป็นตน้ และควรมีคาํอธิบายประกอบเพอืช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้และเขา้ใจไดง่้ายขึน 4. ความเขา้ใจง่ายมีขอ้มูลคาํอธิบายหรือรูปภาพประกอบการใชง้านทีเพียงพอ ชุดอุปกรณ์ควรมีภาพประกอบ มีอกัษรหรือสญัลกัษณ์ มีทีใส่ชินงานแบบพอดี และควรใหคุ้ณครูช่วยฝึกฝนใหเ้ด็กพิการเขา้ใจถึงวธีิการเล่น 5. มีความปลอดภยัขณะใช้งาน ทนทานต่อการใช้งานทีผิดพลาด ชุดอุปกรณ์ควรเลือกใช้วสัดุทีมีความแข็งแรงทนทานแต่ไม่เป็นอนัตรายต่อเด็ก เช่นไมแ้ต่เป็นไมที้ทาํการเก็บผิวใหส้วยงามไม่มีเสียนหรือวสัดุส่วนเกินทีเป็นอนัตรายต่อเด็ก อุปสรรค เขม็นาฬิกามีอนัตรายในการใชง้านสาํหรับเด็กหากเด็กนาํมาหกัหรืองดัอาจเกิดอนัตรายได ้6. ทุ่นแรง สะดวก ทาํให้ไม่ตอ้งออกแรงมาก ชุดอุปกรณ์ควรมีนาํหนกัไม่มากเขา้ใจง่าย รูปทรงกลมมีคุณสมบติัทีดีช่วยใหง่้ายกบัการเล่นของเด็ก แต่ควรมีทีใส่อุปกรณ์เพอืเลือกใชห้รือนาํมาเล่น  7. สถานทีทีเหมาะสมและใชง้านในเชิงปฏิบติัไดโ้ดยการออกแบบคิดเผอืสาํหรับคนร่างกายใหญ่โตคนทีเคลือนไหวร่างกายยาก ชุดอุปกรณ์ควรมีขนาดสัดส่วนควรไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปควรใช้ร่วมกบัชุดโต๊ะเกา้อีได้เหมาะสม มีทีเก็บอุปกรณ์และควรมีรูปแบบสวยงาม จากขอ้แนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ครู โดยใชห้ลกัเกณฑจ์าก Universal Design 7ประการ มาเป็นเกณฑใ์นการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ ์ผูว้จิยัไดท้าํการออกแบบพฒันาขึนอีกครังโดยนาํขอ้แนะนาํต่างๆมาประยกุตโ์ดยนาํเสนอดงัต่อไปนี  
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 ภาพท ี5. การพฒันาชุดอุปกรณ์ในการเสริมทกัษะทางดา้นการเรียนภาษาองักฤษ จดัทาํภาพนูนเพอืให้ง่ายต่อการ              สัมผสัปรับปรุงพฒันาตามคาํแนะนาํจากผูเ้ชียวชาญ  ข้อเสนอแนะของงานวจิยั จากการทาํโครงการออกแบบโต๊ะเกา้อีเพือใชใ้นการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษสําหรับเด็กนักเรียนทีพิการทางสายตา เพืออาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัสาํหรับโรงเรียนธรรมมิกวิทยา ซึงผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในครังนีเกิดจากการศึกษาพฤติกรรมการใชง้านของผูพิ้การ ผลจากการนาํผลิตภณัฑชุ์ดเฟอร์นิเจอร์ตน้แบบและอุปกรณ์ใหเ้ด็กพิการทางสายตาทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย ความสามารถในการใชง้านอยู่ในระดบั ดี สามารถทาํให้เด็กพิการทางสายตาใช้งานไดอ้ย่างเหมาะสม และกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในตวัเฟอร์นิเจอร์และชุดอุปกรณ์ทีมีสีสันและการใชง้านไดอ้ย่างสอดคลอ้งและเป็นการผลิตทีมีการใชง้านง่าย โดยไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ งานวิจัยฉบบันีได้ทาํการอกอแบบร่วมไปกับเด็กพิการทางสายตา มีการเก็บขอ้มูลทีได้จากเด็กพิการโดยการใช้แบบสอบถาม และเครืองมือในการสัมภาษณ์ถอดความแปลความหมายร่วมกบัการสังเกตุ พร้อมทงันาํผลทีไดม้ายนืยนัโดยผูเ้ชียวชาญทีเป็นคนตาบอดและนกัออกแบบทีทาํงานดา้นชุดอุปกรณ์สําหรับคนพิการ จึงไดท้าํการผลิตและนาํไปทดสอบเพือดูประสิทธิภาพของผลงานการอกอแบบ กระบวนการเหล่านีคือองคค์วามรู้แนวทางในการทาํการออกแบบโดยให้คนพิการมีส่วนร่วมในทุกขนัตอน ตงัแต่การคน้ควา้ปัญหา การออกแบบพฒันา จนถึงขนัตอนการทดสอบประสิทธิภาพ ทาํให้นกัออกแบบทีเขา้ร่วมในกระบวนการต่างๆสามารถเขา้ใจแนวทางในการออกแบบสาํหรับคนพิการมากขึน  
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กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีสามารถดาํเนินการไปไดด้ว้ยดี จนสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีไดว้างไว ้ซึงไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนัวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทีไดใ้ห้คาํแนะนาํและอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงานต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยันี ผูจ้ดัทาํจึงใคร่ขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนีดว้ย  เอกสารอ้างองิ Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 2 ed. Thousand Oaks, CA: Sage. Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage. Department of Empowerment of Persons with Disabilities. (2 0 1 6) .  The annual report of the situation of persons with disabilities 2016, Retrieved October 10, 2016, from Website: http://dep.go.th Gray, J.A., Zimmerman, J.L. & Rimmer, J.H. (2012). Built environment instruments for walkability, bikeability, and recreation: Disability and universal design relevant? Disability and Health 5(2): 87-101. Johnson, R.B., Onwuegbuzie, A.J. & Turner, L.A. (2 0 0 7).  Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research. 1(2) : 112-133. Kowitsthienchai, V. (2014) .  Social Enterprise: Alternative for Persons with Disabilities. Proceedings of the 6 th National Seminar on Persons with Disabilities 2014 (pp. 104-117). Suan Dusit University. Lin, K. C. & Wu, C. F. (2015). Practicing universal design to actual hand tool design process. Applied Ergonomics 50,   2015, 8-18.  Ostroff, E. (2001). Universal Design Handbook. Mcgrew-Hill: USA. Saito, Y. (2006). Awareness of universal design among facility managers in Japan and the United States. Automation in   Construction 15, 2006, 462-478.  Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage. Theresa Smith Diversity and Disability: Exploring the Experiences of Vision Impaired People in the Workplace, 2002 Victor R. (2002). Design for Assisted Living: Guideline for Housing the Physically and Mentally Frail. U.S.A.     
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การบริหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพย์ ตําบลนําน้อย อาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา (Risk Management of Saving Group Namnoi Subdistr ict, Hatyai Distr ict , Songkhla Province)  ฐิติมา จุลจินดา *, สิริลกัษณ์ เลากาญจนศร , กญัญณ์ณฐั ธญัรัตน์ปวนั  Thitima Juljinda1*, Siriluck Laokarnjanasorn 2 and Kannanut Thunratpawan 3  บทคัดย่อ   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษากระบวนการดาํเนินงานและระบบการบริหารความเสียงตามกรอบแนวคิดการบริหารความเสียงตามแนวคิดของ COSO ของกลุ่มออมทรัพยต์าํบลนาํน้อย อาํเภอหาดใหญ่จังหวดัสงขลา  และเพือเสนอแนวทางในการพฒันาระบบการบริหารความเสียงภายใตอ้งคป์ระกอบทงั  องคป์ระกอบตามแนวคิดของ COSO โดยกลุ่มตวัอยา่งคือคณะกรรมการดาํเนินงานในกลุ่มออมทรัพยฯ์ รวมจาํนวน  คน วธีิการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพซึงไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก  แหล่งขอ้มูลคือ ) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิซึงไดจ้ากการสัมภาษณ์ประธาน และคณะกรรมการในกลุ่มออมทรัพย ์ ) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิซึงไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลเพิมเติมจากนโยบายในการดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพย ์รายงานประจาํปี โครงสร้างของกลุ่มออมทรัพย ์ตลอดจนสังเกตการณ์ ระเบียบ ขอ้กาํหนด คู่มือในการปฏิบตัิงาน เอกสารทีใชใ้นการปฏิบติังานรวมถึงไดท้าํการศึกษาบทความและผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการบริหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพยต์าํบลนาํนอ้ย อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  มีความสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงกบัแนวทางของ COSOโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมากซึงพบเพียงบางปัจจยัทีตอ้งปรับปรุงใหเ้หมาะสม อนัไดแ้ก่ ดา้นสารสนเทศและการสือสาร ควรตอ้งมีการจดัทาํคู่มือการบริหารความเสียงทงัภายนอกและภายใน ดา้นการประเมินความเสียงในส่วนของการกาํหนดนโยบายการเงินตอ้งมีความชดัเจนในดา้นการประเมินความเสียงจากสภาวะเศรษฐกิจ รายไดข้องสมาชิกและการมองหาเงินทุนสํารอง ในดา้นความเสียงองคก์รจะตอ้งมนัใจวา่คณะกรรมการดาํเนินงานทุกคน  มีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารความเสียงขององค์กรอย่างเพียงพอ โดยจะตอ้งมีการประเมินจากแบบทดสอบหรือจากการจดักิจกรรมทีเหมาะสม เพือใหก้ารบริหารความเสียงขององคก์รมีประสิทธิภาพมากยงิขึน     
คาํสําคญั : กลุ่มออมทรัพย,์ การบริหารความเสียง, ความเสียง  1 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา  1 Program in Accounting Rattaphum College Rajamangala University of Technology Srivijaya, Rattaphum, Songkhla 90180, Thailand 2 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา  2 Program in Accounting Rattaphum College Rajamangala University of Technology Srivijaya, Rattaphum, Songkhla 90180, Thailand 3 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา  3 Program in Accounting Rattaphum College Rajamangala University of Technology Srivijaya, Rattaphum, Songkhla 90180, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Thitima, e-mail : koy_t-j@hotmail.com  
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ABSTRACT   This research aimed at investigating the process and system of the risk management based on the concept of COSO of the savings group at Namnoi subdistrict, Hatyai district, Sonkhla province, and to propose a guideline for the development of a risk management system under 8 components of the COSO concept. The sample in the study was the committee of the savings group totally 16 persons. The research was a qualitative research.  The data was collected from two sources; 1) the primary source of data was from the interviews of the head of the group and also the savings group committee. 2) The secondary data was derived from the additional information from the savings group policy of the annual report, savings group structure as well as the observations, regulations, operating instructions, the documents used in the work field and the study of relevant articles and research papers.   The results revealed that the risk management process of savings group at Namnoi subdistrict, Hatyai district, Sonkhla province was consistent and similar to COSO concept which showed at a very good level. There were some factors that need to be improved. For example, the information and communication factor should be prepared the internal and external risk management manual. In the risk assessment, the area of financial policy must be clear in the assessment of risk from economic conditions, members' income and fundraising. In terms of risk, the organization must ensure that all committees worked and sufficiently understood the risk management of the organization. It must be assessed by the test or from the appropriate activities to make corporate the risk management more effective.  Keyword: Savings Group, Risk management, Risk                
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บทนํา  การบริหารความเสียงมีความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจมาก แนวทางในการบริหารความเสียงจึงไดรั้บความสนใจและมีการพฒันาการอย่างต่อเนืองทงัระดับภายในและภายนอกองค์กรโดยผูเ้ชียวชาญ The Committee of Sponsor ing Organizations of the Tread way A Commission (COSO) ทีไดพ้ฒันาแนวทางการบริหารความเสียงทีมีมาตรฐานในระดบัสากลขึนเพือให้บริษทัหรือองคก์รต่างๆ ไดใ้ชเ้ป็นแนวปฏิบติั ปัจจุบนัสถานการณ์การเปลียนแปลงต่างๆ ในทุกดา้นมีการปรับเปลียนอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะการเขา้สู่สมาคมอาเซียน ซึงสถานการณ์ดงักล่าวสามารถเป็นไปไดท้งัโอกาสและความเสียงต่อการพฒันาประเทศไปสู่ความกา้วหนา้ การเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ประชาชนสงัคมระบบเศรษฐกิจของประเทศและการปรับตวัเพอืรองรับผลกระทบต่อการเปลียนแปลงและสามารถพฒันาเพอืผลประโยชน์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจดัตงัโครงการในชุมชนเพอืเตรียมตวัก่อตงัองคก์รการเงินซึงองคก์รการเงินของหมู่บา้น คือ กองทุนเงินลา้นสจัจะวนัละบาท กองทุนหมู่บา้น กลุ่มออมทรัพยเ์พือผลผลิต กลุ่มออมทรัพยห์มู่บา้น จดัทาํขึนเพอืใหส้มาชิกขององคก์รสามารถพงึพาตนเองและช่วยเหลือตนเองได ้ จากการทีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปศึกษาองคก์รการเงินของหมู่บา้นคือ กลุ่มออมทรัพยข์องหมู่บา้น  ตาํบลนาํน้อย อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึงมีกลุ่มออมทรัพยใ์นหมู่บา้นกลุ่มหลกัจาํนวน  กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพยห์มู่  หมู่  หมู่  และหมู่  ในเบืองตน้ทราบว่ามีเงินสัจจะหมุนเวียนอยู่กลุ่มละ  ลา้นบาท พบว่าปัญหาและความเสียงทีองค์กรมีอยู่ คือ กรรมการและสมาชิกขาดความรู้ทางดา้นการบริหารงานและการบญัชี จึงก่อให้เกิดปัญหาในดา้นการดาํเนินงานและความเสียงหลกัๆ คือ ดา้นการกูย้ืมสมาชิกกูย้มืเงินและไม่ชาํระหนีคืนต่อกลุ่มออมทรัพยท์าํให้เกิดปัญหาหนีสูญเป็นจาํนวนมาก เพราะกรรมการของกลุ่มออมทรัพยจ์ะมีกลุ่มเครือญาติทีทาํให้เกิดความเกรงใจและง่ายในการดาํเนินเอกสารจึงง่ายต่อการกูย้มืและการเก็บเอกสารไม่ไดเ้ก็บรักษาไวใ้นทีรัดกมุ กรรมการแต่ละคนเก็บเอกสารไวที้ตนเองเนืองจากไม่มีตูเ้ก็บ เอกสารมีการจดัเก็บแค่ระยะเวลา  ปี แลว้ก็ทาํลาย ทาํใหย้ากแก่การตรวจสอบยอ้นหลงั   จากผลการศึกษาสภาพการดาํเนินงานดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงประสงคที์จะศึกษาทีจะทาํโครงงานเรืองการบริหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลนาํนอ้ย เพอืทีจะใหท้างกลุ่มออมทรัพยไ์ดท้ราบถึงปัญหาและความเสียงทีเกิดขึนแลว้และนาํแนวทางการบริหารความเสียงมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและเห็นถึงความสาํคญัของการบริหารความเสียงไดดี้ยงิขึน เพือลดความเสียงของกลุ่มออมทรัพย ์วตัถุประสงค์ของการโครงงาน 1.  เพือศึกษาการดาํเนินงานและระบบการบริหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลนาํน้อย อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 2.  เพือเสนอแนวทางการพฒันาระบบการบริหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพย ์ ตาํบลนาํน้อย อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ขอบเขตการวจิยั งานวิจยันีจะศึกษาเฉพาะการบริหารความเสียงภายในกลุ่มออมทรัพย ์โดยใชก้รอบแนวคิดของ COSO เท่านนั การทบทวนวรรณกรรม 1. แนวคดิหลกัการทฤษฎีทเีกยีวข้อง     1.1 ความรู้ทวัไปเกียวกบักลุ่มออมทรัพย ์
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                      กลุ่มออมทรัพย ์หมายถึง การรวมตวักนัของชาวบา้น เพือช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึงกนัและกนัโดยการประหยดัทรัพยแ์ลว้นาํเงินออมมาสะสมรวมกนัทีละเลก็ละนอ้ยเป็นประจาํอยา่งสมาํเสมอ เพอืใชเ้ป็นทุนใหส้มาชิกทีมีความจาํเป็นเดือดร้อนกูย้มืเงินไปใชใ้นการลงทุนและประกอบอาชีพหรือเพอืสวสัดิการของตนเองและครอบครัว    แนวคิดของกลุ่มออมทรัพย ์  1.1.1 การรวมคนในหมู่บา้นให้ช่วยเหลือซึงกันและกันโดยรวมคนทีมีฐานะแตกต่างกนัให้ช่วยเหลือกนัอนัจะเป็นการยกฐานะคนยากจน 1.1.2 การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนโดยรวมกลุ่มกนัออมเงินแลว้กูไ้ปทาํทุน 1.1.3 การนาํเงินทุนไปดาํเนินการดว้ยความขยนั ประหยดัและถูกตอ้งเพือใหไ้ดทุ้นคืน และมีกาํไรเป็นรายได ้ 1.1.4 การลดตน้ทุนในการครองชีพโดยการจดัตงัศูนยส์าธิตการตลาดเป็นการรวมกนัซือ-ขาย สามารถลดตน้ทุนในการซือสินคา้อุปโภค-บริโภค และปัจจยัการผลิตกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต เมือดาํเนินการระดมเงินออมมาไดร้ะยะหนึงจนสมาชิกมีความเขา้ใจในการดาํเนินงานของกลุ่มแลว้กลุ่มสามารถนาํเงินทุนทีมีอยูม่าดาํเนินกิจกรรมเพือช่วยเหลือหรือแกไ้ขปัญหาของสมาชิกและชุมชน    วตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พอืการผลิต 1) ส่งเสริมใหมี้การประหยดัและออมเงินในรูปเงินสจัจะ 2) ใหบ้ริหารเงินทุนสนบัสนุนการประกอบอาชีพและสวสัดิการของสมาชิก 3) ใหมี้ประสบการณ์ในการบริหารและจดัทาํเงินทุนดว้ยตนเอง 4) ส่งเสริมใหมี้ความสามคัคี การทาํงานร่วมกนัและการช่วยเหลือซึงกนัและกนั 5) ใหมี้ประสบการณ์ในการบริหารและจดัการเงินทุนของตนเอง ประโยชน์ทีไดรั้บจากการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพย ์1)  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการออมเงินและนาํเงินไปใชใ้นการพฒันาอาชีพ โดยลด ภาระการกูย้ืมเงินจากแหล่งอืนๆ ทีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง ) พฒันาคนใหมี้คุณธรรม  ประการ คือ ซือสัตย ์เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็น ใจและไวว้างใจซึงกนัและกนั 3)  ฝึกประสบการณ์การบริหารเงินทุนใหก้บับุคคลในชุมชน 4)  พฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนดา้นต่างๆ เช่น การเป็นผูน้าํ การปกครองตาม ระบบประชาธิปไตย 5)  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาคิดและแกปั้ญหาของตนเองดว้ยวธีิการทาํงานร่วมกนั     1.2  ความรู้ทวัไปเกียวกบัการบริหารความเสียง             ความเสียง (Risk)คือ การวดัความสามารถทีจะดาํเนินการให้วตัถุประสงคข์องงานประสบความสาํเร็จ การตดัสินใจ งบประมาณ กาํหนดเวลา และขอ้จาํกดัดา้นเทคนิคทีเผชิญอยู ่อยา่งเช่น การจดัทาํโครงการเป็นชุดของกิจกรรมทีจะดาํเนินการเรืองใดเรืองหนึงในอนาคต โดยใชท้รัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั มาดาํเนินการให้ประสบความสําเร็จภายใต้กรอบเวลาอนัจาํกดั ซึงเป็นกาํหนดการปฏิบตัิการในอนาคต ความเสียงอาจเกิดขึนไดต้ลอดเวลา อนัเนืองมาจากความไม่
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แน่นอน และความจาํกดัของทรัพยากรโครงการผูบ้ริหารโครงการจึงตอ้งจดัการความเสียงของโครงการ เพือให้ปัญหาของโครงการลดนอ้ยลงและสามารถดาํเนินการใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทีตงัไวอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 1.2.1  การบริหารความเสียง (Risk management) คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทังขบวนการ การดาํเนินงานต่างๆ โดยองค์กรจะเกิดความเสียหายเพือให้ระดบัและขนาดของความเสียหายทีจะเกิดขึนในอนาคตอยูใ่นระดบัทีองคก์รยอมรับไดป้ระเมินไดค้วบคุมและตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบโดยคาํนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสําคญัการบริหารความเสียงเป็นกลวิธีทีเป็นเหตุผลทีนาํมาใชใ้นการบ่งชีวิเคราะห์ประเมินแต่การติดตามและสือสารความเสียงทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมหน่วยงานหรือกระบวนการการดาํเนินงานขององคก์รเพือช่วยให้องคก์รลดความสูญเสียใหเ้หลือนอ้ยทีสุดและเพมิโอกาสให้แก่ธุรกิจมากทีสุด 1.2.2  การจดัการความเสียง หรือ การบริหารความเสียง (Risk managment) คือการจดัการความเสียง ทงัในกระบวนการในการระบุ การวิเคราะห์ (r isk analysis) และประเมิน (r isk assessment) ดูแลและตรวจสอบ และควบคุมความเสียงทีสัมพนัธ์กบักิจกรรม หนา้ทีและกระบวนการทาํงาน เพือให้องคก์รลดความเสียหายจากความเสียงมากทีสุด อนัเนืองมาจากภยัทีองคก์รตอ้งเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึง หรือเรียกวา่ อุบติัภยั  1.2.3 นิยามของความเสียงมีความหมายในหลากหลายแง่มุม เช่น ความเสียง คือ  โอกาสทีเกิดขึนแลว้ธุรกิจจะเกิด ความเสียหาย (Chance of loss) ความเป็นไปไดที้จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ (Possibility of loss) ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ทีจะเกิดขึน (Uncertainty of event) การคลาดเคลือนของการคาดการณ์ (Dispersion of actual result)  1.2.4  ปัจจยัความเสียง (Risk factor ) ปัจจยัความเสียง หมายถึง การเขา้ใจวา่องค์กรมีความเสียงหรือไม่ จะไม่มีประโยชน์เพียงพอ ถา้ไม่สามารถระบุไดว้า่ความเสียงนนัๆ มีสาเหตุจากปัจจยัอะไร เนืองจากปัจจยัความเสียงแต่ละชนิดมีผลกระทบไม่เท่าเทียมกนั ปัจจยัความเสียงบางชนิดมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคใ์นระดบักิจการโดยรวม ในขณะทีปัจจยัความเสียงบางชนิดมีผลกระทบในระดบักิจกรรมเท่านนั นอกจากนีปัจจยับางอยา่งจะมีผลกระทบเพียงในระยะสนัๆแต่ปัจจยับางอยา่งส่งผลกระทบในระยะยาว และบางชนิดมีผลกระทบทงัในระยะสันแลว้ต่อเนืองไปจนถึงระยะยาว ดงันนับุคลากรของกิจการจึงตอ้งทาํความเขา้ใจและสามารถระบุไดว้า่ความเสียงนนัๆ มีสาเหตุจากปัจจยัอะไรเป็นปัจจยัทีเกิดขึนภายในองคก์รหรือเป็นปัจจยัภายนอก        2. งานวจิยัทเีกยีวข้อง            ภริดา พิรานนท์ ( ) ไดศึ้กษาเรืองการประเมินผลการบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิตของกลุ่มสตรีแม่บา้น หมู่ที ตาํบลทรายแดง อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง จากงานวิจยัดงักล่าวทางกลุ่มผูศึ้กษาไดท้าํทฤษฎีการประเมินผลการบริหารจดัการมาใชใ้นดา้นการบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยแ์ละทฤษฎีการประเมินผล มาใชใ้นการจัดทาํแบบสาํรวจในการบริหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลนาํนอ้ย อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  ชยาภรณ์ หน่อแกว้ ( )ไดศึ้กษาเรืองการบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิตหมู่ที บา้นท่าตอน ตาํบลท่าตอน อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่จากงานวิจัยดงักล่าวทางกลุ่มผูศึ้กษาไดน้าํแนวทางในการแก้ไขการบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยม์าเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพการบริหารจดัการของกลุ่มออมทรัพย ์เพอืทีจะไดท้ราบถึงปัญหาทีเกิดขึนและจดัทาํคู่มือในการแกไ้ขปัญหาความเสียงของกลุ่มออมทรัพยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากขึน 
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  ธีระชน สุขประเสริฐ ( ) ไดศึ้กษาปัจจยัทีส่งผลต่อการดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิตกรณีศึกษากลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิตในเขตเทศบาลตาํบลลานกระบือ อาํเภอลานกระบือ จงัหวดักาํแพงเพชร จากงานวจิยัดงักล่าวทางกลุ่มผูศึ้กษาไดน้าํทฤษฎีปัจจยัทีส่งผลต่อการดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต มาเป็นตวัอยา่งในการตงัประเด็นคาํถามในแบบสาํรวจการบริหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพยแ์ลว้นาํขอ้มูลทีไดม้าเคราะห์และประเมินผลต่อไป   สิริลกัษณ์ พลนอก ( ) ไดศึ้กษาเรืองการดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต อาํเภอสว่างวรีะวงศ์ จงัหวดัอุบลราชธานีจากงานวิจยัดงักล่าวทางกลุ่มผูศึ้กษาไดน้าํแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสภาพการดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พอืการผลิต มาเป็นแนวทางในการจดัทาํแบบสาํรวจขอ้มูลขององคก์รในการบริหารความเสียง   วธิีดําเนินการวิจัย 1. แหล่งข้อมูลทใีช้ในการศึกษา 1.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลทีเก็บรวบรวมดว้ยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์เกียวกบัการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลนาํน้อย อาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยสอบถามประธาน และคณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย ์ไดแ้ก่ ผูจ้ดัทาํบญัชี เจา้หนา้ทีเงินกู ้เจา้หนา้ทีการเงิน รวมจาํนวน  คน เพอืทราบเกียวกบัการดาํเนินงานและเพอืหาแนวทางในการบริหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพยต์าํบลนาํนอ้ย อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  พร้อมทงัมีการสังเกตการปฏิบติังานจริงของกลุ่มออมทรัพย ์เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพย์ต่อไป 1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาครังนีได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ การค้นควา้จากตําราสืออิเล็กทรอนิกส์และขอ้มูลงานวิจยั เพือนาํมาจดัทาํวิจยัในการบริหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลนาํน้อย อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 2. การรวบรวมข้อมูล ส่วนที 1  เก็บรวมรวมขอ้มูลทวัไปเกียวกบักลุ่มออมทรัพย ์ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทวัไป เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลความรู้จากหนังสือ แหล่งขอ้มูลออนไลน์ โดยศึกษาทฤษฎีเกียวกบักลุ่มออมทรัพย ์ทฤษฎีเกียวกบัการบริหารความเสียง ทฤษฎีเกียวกบัการควบคุมภายในและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบักลุ่มออมทรัพยแ์ละการบริหารความเสียง ส่วนที 2  เก็บรวบรวมขอ้มูลเพอืศึกษาความเสียง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือศึกษาความเสียง ผูศึ้กษาได้นาํแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์บุคลากรทีเกียวขอ้งในกลุ่มออมทรัพยต์าํบลนาํนอ้ย อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 4 กลุ่ม  รวม  คน ส่วนที 3  เก็บรวบรวมขอ้มูลเพอืประเมินความเสียง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือประเมินความเสียง ทางกลุ่มผูศึ้กษาเก็บข้อมูลโดยการลงพืนทีสัมภาษณ์และสังเกตการปฏิบัตงิานจริง เพือระดมความคิดเห็นของผูที้เกียวขอ้ง จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก โดยการวเิคราะห์เชิงเนือหา โดยมีการแยกประเภทและหมวดหมู่ของขอ้มูล และมีการแปลความหมายขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ร่วมดว้ย  เพือนาํขอ้มูลมาศึกษาและประเมินความเสียงในการกูย้มืเงินและการทาํงานของเจา้หนา้ทีทาํใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน           
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การวเิคราะห์ข้อมูล การวเิคราะห์ขอ้มูลในการจดัทาํวจิยัไดเ้ริมจากการศึกษาขอ้มูลพนืฐานขององคก์ร โดยการสอบถามปัญหาทีเกิดขึนภายในองค์กร โดยการสัมภาษณ์และสังเกตการปฏิบัติงานจริงในกลุ่มออมทรัพย์ เพือนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์และดาํเนินการในการจดัทาํวจิยั เพอืช่วยลดความเสียงทีเกิดขึนและบรรลุตามวตัถุประสงคว์างไว ้ ผลการทาํวิจัย ตารางแสดงขอ้มูลในแต่ละดา้นของแบบสมัภาษณ์                  กลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลนาํนอ้ย อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่สภาพโดยรวมของ กลุ่มออมทรัพยอ์ยูใ่นระดบั มาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้สามารถสรุปไดด้งันี - ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เมือพิจารณาแลว้อยู่ในค่าเฉลีย 4.0 ซึงอยูใ่นเกณฑ ์มาก กลุ่มออมทรัพย ์มีการกาํหนดสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รทีดี จากการสัมภาษณ์พบวา่คณะกรรมการส่วนใหญ่เคยดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย ์คณะกรรมการกองทุนอืนๆ มากกวา่  ปีขึนไป ซึงคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยม์าจากการเลือกตงั โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกตงัคณะกรรมการฯ เป็นการคดัเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยที์เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความถนดัของคณะกรรมการแต่ละคน มีการกาํหนดปรัชญาและรูปแบบในการทาํงานชดัเจน  คณะกรรมการมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักลุ่มออมทรัพย ์มีภาวะความเป็นผูน้าํ การมีส่วนร่วม และยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ทีพฒันาชุมชน และจากการสัมภาษณ์ผูเ้กียวขอ้งทางดา้นบญัชีการเงิน ในเรืองของปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการเลือกนโยบายการบญัชีพบวา่กลุ่มออมทรัพยไ์ดเ้ลือกนโยบายบญัชีทีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็น เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี การประมาณหนีสิน การรับรู้รายได้และการจ่ายเงินปันผล ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี - ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ อยู่ในค่าเฉลีย 4.4 ซึงอยู่ในเกณฑ์ มากทีสุด กลุ่มออมทรัพย์ มีการกําหนดวตัถุประสงคโ์ดยพจิารณาจากผลสาํรวจความตอ้งการของสมาชิกและดาํเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ ซึงร่วมไปดว้ย พนัธกิจ วิสัยทศัน์ และเป้าหมายของกลุ่มออมทรัพย ์ซึงมีการตกลงร่วมกนัของคณะทาํงาน โดยมีการถ่ายทอดผ่านประธานของกลุ่มออมทรัพยม์ายงัคณะกรรมการผูป้ฏิบติังาน ตามสายงาน ทงัดา้นขอ้มูลรายงานทางการเงิน ดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงวธีิการปฏิบติังานต่างๆ ก็ไดมี้การกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน กลุ่มออมทรัพย ์มีการกาํหนดมาตรการในการส่งเงิน สัจจะสะสม การส่งคืนเงินกู ้ของสมาชิกไวใ้นระเบียบกลุ่ม และดาํเนินการตามมาตรการอย่างจริงจงั ดา้นการ

รายการ ค่าเฉลีย เกณฑ์ 1. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 4.0 มาก 2. การกาํหนดวตัถุประสงค ์ 4.4 มากทีสุด 3. การระบุเหตุการณ์ 4.0 มาก 4. การประเมินความเสียง 3.9 มาก 5. การตอบสนองความเสียง 4.0 มาก 6. กิจกรรมการควบคุม 3.8 มาก 7. สารสนเทศและการสือสาร 3.7 มาก 8. การติดตามและประเมินผล 4.0 มาก 
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บริหารเงินทุนและทรัพยากรโดยภาพรวมมีการพฒันาอยู่ในระดบัปานกลาง  กลุ่มออมทรัพย ์มีการกาํกบัดูแลในเรืองการนาํ  เงินออม (สัจจะสะสม) ของกลุ่มเขา้ฝากสถาบนัการเงินต่างๆ ตามระเบียบของกลุ่มฯ กลุ่มออมทรัพย ์มีการจดัทาํเอกสาร/หลกัฐานการเงินตามระเบียบทีกาํหนด และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ กลุ่มออมทรัพยมี์การกาํหนดระเบียบในการบริหารจดัการเงินทุนและ ทรัพยากรใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบของกรมการพฒันาชุมชน - ด้านการระบุเหตุการณ์ อยูใ่นค่าเฉลีย 4.0 ซึงอยูใ่นเกณฑ ์มาก กลุ่มออมทรัพย ์มีการระบุเหตุการณ์ความเสียงได้อย่างน่าเพียงพอ โดยมีการระบุเหตุการณ์เสียงทงัภายในและภายนอก ซึงมีการระบุเหตุการณ์ความเสียงทีจะเกิดขึนในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย ์ทงัภายในและภายนอก และมีการกาํหนดแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขร่วมกนั และกลุ่มออมทรัพย ์ยงัมีการประชุมสมาชิกและบุคลากรเพือชีแจงผลการดาํเนินงานในทุกเดือนหลงัจากทีไดปิ้ดงบการเงินเสร็จสินแลว้ แต่ยงัมีปัจจยัทีองคก์รไม่ไดมี้การระบุเหตุการณ์ความเสียงทีเกิดขึน เช่น ความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากการทีสมาชิกกลุ่มออมทรัพยไ์ม่รู้ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มออมทรัพยไ์ม่กาํหนดระเบียบกลุ่มฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือปรับปรุงระเบียบให้เป็นปัจจุบนั  กลุ่มออมทรัพยไ์ม่เผยแพร่ระเบียบกลุ่มฯ ให้สมาชิกทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่นบอร์ด ประชาสัมพนัธ์หนา้ทีทาํการกลุ่มฯ หอกระจายข่าว วิทยชุุมชน และความเสียงจากสภาวะภายนอก ทีกลุ่มออมทรัพยไ์ม่ได้ระบุเหตุการณ์เสียงเกียวกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน การเปลียนแปลงทางด้านการเมือง ทีอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหนีของลูกหนี  - ด้านการประเมินความเสียง ค่าเฉลียอยู่ที 3.9 ซึงอยู่ในเกณฑ์ มาก กลุ่มออมทรัพย ์มีการประเมินความเสียงทีสอดคลอ้งตามแนวทางของ COSO ในระดบัทีเพียงพอ ซึงคณะกรรมการให้ความสําคญักบัการประเมินความเสียงในระดบัองคก์รและระดบักิจกรรมเป็นอยา่งมาก ในการประชุมคณะกรรมการซึงมีการกาํหนดใหป้ระชุมทุกเดือน เพอืหารือเกียวกบัการดาํเนินงานต่างๆ และเพือวิเคราะห์เหตุการณ์ของความเสียงพร้อมทงัประเมินโอกาสทีจะเกิดความเสียงนันขึนอย่างสมาํเสมอ และคณะกรรมการผูป้ฏิบติังานทุกคนยงัประเมินความเสียงในระดบักิจกรรมเสนอต่อทีประชุมในทุกๆ เดือนดว้ยเช่นกนั แต่ยงัมีบางส่วนทีพบวา่ในดา้นการประเมินความเสียงทีเกิดจากผูป้ฏิบติังานทีไม่มีความเขา้ใจมากพอถึงผลกระทบจากความเสียงต่างๆ ทีจะเกิดขึนซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององคก์รได ้ซึงในส่วนนีกลุ่มออมทรัพยไ์ดมี้การจดัอบรมใหก้บัคณะกรรมการผูป้ฏิบติังานเพือเพมิทกัษะความรู้ในการทาํงานอยา่งสมาํเสมอ แต่ในดา้นการบริหารเงินทุนและทรัพยากร กลุ่มออมทรัพยย์งัขาดผูมี้ความรู้ดา้นการ จัดทาํเอกสารหลกัฐานทางการเงิน การบัญชี กลุ่มออมทรัพย ์จดัทาํเอกสาร/หลกัฐาน การเงินไม่ถูกตอ้งตามระเบียบทีกําหนด หรือ ไม่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน กลุ่มออมทรัพยไ์ม่มีการตรวจสอบบญัชี หลกัฐานการเงิน จากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก - ด้านการตอบสนองความเสียง อยู่ในค่าเฉลีย .  ซึงอยู่ในเกณฑ์ มาก มีการวิเคราะห์สาเหตุการกาํหนดวิธีการควบคุมเพอืป้องกนัความเสียงและลดความเสียงอยา่งเหมาะสม ในทุกๆ ดา้น โดยมีการกาํหนดระดบัความเสียง เช่น หากการทาํงานส่วนใดทีคณะกรรมการไม่ถนดั และระดับความเสียงมีมาก จะหลีกเลียงโดยการจา้งหน่วยงานภายนอกมาทาํแทน  ส่วนของเรืองทีผูป้ฏิบติังานคิดวา่มีความเสียงและไม่แน่ใจในการตดัสินใจ หรือไม่สามารถตดัสินใจได ้ก็จะนาํเขา้ทีประชุมหรือปรึกษาประธานกลุ่มออมทรัพยก่์อนในเบืองตน้ ซึงในการกาํหนดระดบัความเสียงนนัเพือทีจะให้ผูป้ฏิบติังานสามารถรับรู้และทาํความเขา้ใจและนาํไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ได ้เพอืใชใ้นการตดัสินใจเบืองตน้ในการทาํงานได ้ - ด้านกิจกรรมการควบคุม อยู่ในค่าเฉลีย 3.8 ซึงอยู่ในเกณฑ์ มาก การดาํเนินงานด้านกิจกรรมการควบคุม โดยภาพรวมถือวา่สอดคลอ้งกบัการบริหารความเสียงของ COSO กลุ่มออมทรัพยมี์การกาํหนดนโยบาย วิธีปฏิบตัิงานโดยมีการจดัทาํขนัตอนและคู่มือในการปฏิบติังาน มีการจดัทาํระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎกติกาในการทาํงาน มีการแบ่งแยกหนา้ทีอยา่งชดัเจน ทงัยงัมีการพฒันาคณะกรรมการฯ เกียวกบัการบริหารจดัการอยา่งต่อเนือง เช่น อบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานกบั
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กลุ่มองคก์รกองทุนอืนๆ ทีประสบความสาํเร็จเพือพฒันาความรู้ในการประกอบอาชีพ กลุ่มออมทรัพย ์สนบัสนุนใหส้มาชิกรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริมตามความตอ้งการของสมาชิก และให้การสนบัสนุนดา้นเงินทุน และ กลุ่มออมทรัพยมี์การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ที ทนัสมยั เพอืสนบัสนุนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน - ด้านสารสนเทศและการสือสาร อยูใ่นค่าเฉลีย 3.7 ซึงอยูใ่นเกณฑ ์มาก เนืองดว้ยสารสนเทศเพือการตดัสินใจของประธานกลุ่มออมทรัพย ์และคณะกรรมการมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ซึงเพียงพอต่อการตดัสินใจในการทาํงาน หากแต่ยงัมีปัญหาดา้นระบบสารสนเทศทียงัไม่มีการพฒันาทาํให้เกิดความล่าชา้ในการทาํงานอยู่บา้ง และควรมีการปรับปรุงระบบประชาสัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น การปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว จัดทาํบอร์ดประชาสัมพนัธ์ การแจง้ข่าวสารให้เป็นปัจจุบนั กลุ่มออมทรัพยค์วรมีการชีแจงสถานการณ์ทางการเงินของกลุ่มฯ เพือให้สมาชิกเกิดความไวว้างใจคณะกรรมการโดยผา่นช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว บอร์ดประชาสมัพนัธ์   - ด้านการตดิตามและประเมนิผล ค่าเฉลียอยูที่ 4.0 ซึงอยูใ่นเกณฑ ์มาก แต่มีความเสียงมาก เพราะการติดตามหนีขององค์กรยงัไม่มีความชดัเจนในการตามหนีของบุคลากร ทาํให้เกิดปัญหาหนีสูญอาจส่งผลให้องค์กรเกิดสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มออมทรัพย ์ควรมีการจดัทาํเอกสารหลกัฐานทางการเงินให้ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัเช่น ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม  ทะเบียนคุมลูกหนี  ทะเบียนคุมดอกเบียเงินกู้  และกลุ่มออมทรัพยค์วรมีการกาํหนดให้มีการตรวจสอบ เอกสารหลกัฐานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร-ขาดทุน ปีละ  ครัง จากบุคคลภายนอกทีไดรั้บการแต่งตงัร่วมกบัตวัแทน สมาชิกกลุ่ม  อภิปรายผลการวิจัย จากการศึกษา การบริหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลนาํน้อย โดยภาพรวมมีสภาพการพฒันาอยู่ 8                 ดา้น ซึงผูว้จิยัมีสรุปประเด็นและนาํมาอภิปรายดงันี          -  ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รของกลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลนาํนอ้ย อยูใ่นระดบั มาก ทงันีเพราะกลุ่มออมทรัพย์มีการกาํหนดโครงสร้างทีเหมาะสมกบัขนาดขององคก์ร และมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัความรับผิดชอบของบุคลากรอยา่งชดัเจน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยาภรณ์ หน่อแกว้ ( ) ในดา้นสภาพปัจจุบนัของกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต หมู่ที  คือ กลุ่มออมทรัพยมี์การวางแผนแกปั้ญหาการส่งเงินทุกประเภททีเกินกาํหนด มีการวางแผนพฒันากลุ่มออมทรัพย ์ระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มออมทรัพย ์ -  ดา้นการกาํหนดวตัถุประสงค ์อยูใ่นระดบั มากทีสุด เพราะทางกลุ่มออมทรัพยมี์การกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการการดาํเนินงานและชีแจงนโยบายของกลุ่มออมทรัพยใ์หก้บับุคลากรและสมาชิกทราบอยา่งชดัเจน ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภริดา พิรานนท์ (2553) ดา้นสภาพแวดลอ้ม คือ การบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพย ์มีความสมบูรณ์ชดัเจน ดา้นนโยบายและตรงตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มสตรีแม่บา้น  -  ดา้นการระบุเหตุการณ์เสียง อยูใ่นระดบัมากดา้นการประเมินความเสียงและดา้นการตอบสนองความเสียงครังนีเป็นเพราะกลุ่มออมทรัพยมี์การระบุเหตุการณ์เสียง คือ บุคลากรมีการแบ่งแยกหนา้ทีในการทาํงานอยา่งชดัเจนและมีการระบุปัจจยัเสียง จดัลาํดบัความเสียง และจัดทาํแบบแผนการบริหารความเสียงอย่างชดัเจนซึงมีการจดัประชุมเกียวกบัการให้สมาชิกกูย้ืมเงิน เพือเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาเกียวกับหนีสูญ หรือการผิดชาํระหนีการจดัประชุมเกียวกบัการให้สมาชิกกูย้มืเพอืเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาเกียวกบัหนีสูญหรือการผิดนดัชาํระหนี และเพอืติดตามความกา้วหนา้ในการทีสมาชิกไม่ชําระหนี ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชยาภรณ์ หน่อแก้ว(2553) ในด้านแนวคิดด้านการจัดการคือ คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ทีตรงตามความรู้ความสามารถ และปฏิบติัหน้าทีไดดี้ตามตาํแหน่งทีไดรั้บมีบทบาทการทาํงาน
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ของคณะกรรมการต่างๆ สงัการในการทาํงานของคณะกรรมการมีความชดัเจนและยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธีระชน สุขประเสริฐ (2550) ทีไดท้าํการศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหากลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิตในเขตเทศบาลตาํบลลานกระบือ จงัหวดักาํแพงเพชร จากการศึกษาพบวา่ในภาพรวมปัจจยัทีส่งผลต่อการดาํเนินการของกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิตในเขตเทศบาลตาํบลลานกระบืออาํเภอลานกระบือจงัหวดักาํแพงเพชรมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากดา้นการบริหารเงินทุนและทรัพยากรมีค่าเฉลียมากทีสุดอยูใ่นระดบัมากและดา้นการพฒันาขีดความสามารถขององค์กรมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดอยูใ่นระดบัปานกลางส่วนดา้นขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหากลุ่มออมทรัพยเ์พอืการผลิต -  ดา้นกิจกรรมการควบคุม อยูใ่นระดบั มาก กลุ่มออมทรัพยมี์การกาํหนดตวัชีวดัผลสาํเร็จในการดาํเนินงานเพือนาํมาวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานจริงกบัแผนการปฏิบติังานทีวางไว ้และดา้นเอกสารมีการแยกเอกสารแต่ละราย ซึงง่ายต่อการคน้หารายชือสมาชิกในแต่ละราย ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธีระชน สุขประเสริฐ (2550) ทีพบวา่ในภาพรวมปัจจยัทีส่งผลต่อการดาํเนินการของกลุ่มออมทรัพยเ์พอืการผลิตใน เขตเทศบาลตาํบลลานกระบือ อาํเภอลานกระบือ จงัหวดักาํแพงเพชร มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการบริหารเงินทุนและทรัพยากรมีค่าเฉลียมากทีสุด อยูใ่นระดบัมาก และดา้นการพฒันาขีดความสามารถขององคก์รมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปัญหากลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตได้แบ่งหมวดหมู่เป็น 3 ด้าน คือ ด้าน คณะกรรมการกลุ่ม ควรให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํ จัดหลกัสูตรอบรมเพิมความรู้ และประชาสัมพนัธ์การดําเนินงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส ด้านสมาชิก ควรมีการรวมกลุ่มนาํเงินไปลงทุนประกอบอาชีพและนาํเงินทีกู้ไปลงทุนตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ด้านเจา้หนา้ที ผูรั้บผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต ควรเขา้ร่วมประชุมกลุ่มอยา่งสมาํเสมอ ตรวจสอบการจดัทาํเอกสาร การจดัทาํบญัชีของกลุ่ม และส่งเสริมใหก้ลุ่มมีกิจกรรมเครือข่าย -  ดา้นการสารสนเทศและการสือสาร อยู่ในระดบัมากกลุ่มออมทรัพยมี์การจดัระบบการสือสารทงัภายในและภายนอก เพือรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศในการเขา้ถึงของขอ้มูล และป้องกนัการเสียหายทีอาจเกิดขึนในองคก์ร ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสิริลกัษณ์ พลนอก (2553) ทีพบวา่ปัญหาอปุสรรคในการดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พอืการผลิตอาํเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวดัอุบลราชธานี คือ การจดัทาํระบบบญัชีเอกสารทางการเงินและทะเบียนกลุ่ม ยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีรองลงมาคือสมาชิกบางคนขาดความรู้เขา้ใจในการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต  การจดัสรรสวสัดิการของกลุ่มออมทรัพยเ์พอืการผลิตยงัไม่เป็นรูปธรรมและทวัถึง ดงันนัการจดัทาํสารสนเทศใหถู้กตอ้ง และเป็นขอ้มูลทีมีคุณภาพสามารถนาํไปใชง้านไดจึ้งเป็นเรืองสาํคญัอีกอยา่งหนึงขององคก์ร -  ดา้นการติดตามและประเมินผล อยูใ่นระดบั มาก กลุ่มออมทรัพยมี์การประชุมเพือรายงานแผนการดาํเนินงานและการชาํระหนีของลูกหนี ในขนัต่อมามีการติดตาม และพฒันาผลการดาํเนินงาน เพือตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งผลการดาํเนินกบัวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้และทุกๆ ปีจะมีการใหบุ้คลากรและสมาชิก ประเมินความพึงพอใจ ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของชยาภรณ์ หน่อแก้ว ( ) ทีว่า คณะกรรมการควรส่งเสริมให้สมาชิก   มีการออมอย่างสมําเสมอ คณะกรรมการควรจดัสรรทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์ สูงสุด คณะกรรมการควรมีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม คณะกรรมการควรกระตุน้ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่มฯ และคณะกรรมการควรปฏิบตัิงานตรงตามแผนทีวางไว ้ซึงควรมีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนือง ข้อเสนอแนะ 1.  การจดัทาํวิจยัครังนีเป็นกรณีศึกษาการบริหารความเสียงให้กบักลุ่มออมทรัพย ์ตาํบลนาํนอ้ย อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สาํหรับการศึกษาครังต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัญหา  การควบคุมภายในและดา้นการจดัทาํบญัชีให้กลุ่มออมทรัพยเ์พือใหค้รอบคลุมในดา้นการดาํเนินงานขององคก์ร 
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2.  การจดัทาํวิจยัการบริหารความเสียงให้เกิดประสิทธิภาพ ผูศึ้กษาตอ้งมีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจทีค่อนขา้งละเอียดในเรืองการบริหารความเสียง เพอืใหโ้ครงงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์ เอกสารอ้างองิ จนัทนา สาขากร, นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปะพร  ศรีจนัเพชร. (2557). การควบคุมภายในและการตรวจสอบ. (พิมพ์ ครังที 1), กรุงเทพ  จรัญ ตนัมา. . การบญัชีชนักลาง . (พมิพค์รังที ) สาํนกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ, กรุงเทพมหานคร.  กิตติพันธ์ คงสว ัสดิ เ กียรติ และคณะ  เ รือง แนวทางการบริหารความเสียง .สืบค้นเ มือ 25 สิงหาคม 2559 จาก  https://th.Wikipedia.org  องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านแพ เรือง กองทุนสัจจะออมทรัพย ์เพือสวสัดิการตาํบล.สืบคน้เมือ  ตุลาคม 2559 จาก  http://banpae.go.th ชยาภรณ์ หน่อแกว้. . การบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต หมู่ที  บา้นท่าตอน ตาํบลท่าตอน อาํเภอแม่อาย  จงัหวดัเชียงใหม่. การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ณัชธิญา ปัทมทตัตานนท์. . การจดัการความเสียงทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั สํานักงานเขตพืนที การศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี. วทิยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตาม หลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ. สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  ปทุมธานี ปริศนา โกลละสุต, สุริชาติ สายทอง, สุรศักดิ อัการกุล, พลลภ ตันจริยาภรณ์, ปิยะ ชูพล, สายฝนธรรมวิชิต, พรทิพย์  ไชยวฒัน์, สิรีธร อาจหาญ. .  คู่มือการดาํเนินงานกลุ่มอออมทรัพย ์เพือการผลิต. พิมพค์รังที . บริษทั ลีโอ  แลนเซ็ท จาํกดั, นนทบุรี ภริดา พิรานนท.์ . การประเมินผลการบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยเ์พอืผลผลิตของกลุ่มสตรีแม่บา้น หมู่ที  ตาํบลทราย แดง อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง.ปัญหาพเิศษรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบณัฑิต,สาขาการบริหารงานทวัไป,วทิยาลยั การบริหารรัฐกิจ.มหาลยับูรพา รองศาสตราจารยศิ์ริวรรณ เสรีรัตน์, ผูช่้วยศาสตราจารยส์มชาย หิรัญกิตติ, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิรศกัดิ จิยะจนัทน,์ ผูช่้วย ศาสตราจารย ์ดร. สิทธิกาล ศรีวะรมย,์ ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ดา สุวรรณาภิรมย ์และ อาจารยช์วลิต ประภวานนท์.  . องคก์ารและการจดัการ. บริษทั ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์ จาํกดั, กรุงเทพฯ. สาขาวชิาการจดัการทวัไป, บณัฑิต วทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย         
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การบริหารความเสียงกองทุนหมู่บ้านในอาํเภอนาทว ี จังหวัดสงขลา Risk Assessment of the Village Fund Nathawee Distr ict, Songkhla Province   ศุภสุตา  ตนัชะโร1* ฐิติมา  จุลจินดา1 อารีรัตน์  อ่อนนวล2 และ นภสักร   ทองไชยศรี  Supasuta Tuncharo1*,Thitima Juljinda 1 Areeret Oilnul 2 Naphatsakon tomgsisee3 
 บทคัดย่อ                   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาระดบัความเสียงในการบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้น และศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารความเสียงในอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ซึงมีกองทุนหมู่บา้น จาํนวน  กองทุน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจัยครังนี ใชก้ารสุ่มตวัอย่าง การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งวิธีการคาํนวณจากสูตรของ Taro Yamane ทีระดับ ความเชือมันร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทังสินจํานวน 75  คน ซึงได้แก่ ประธานและคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษา พบวา่สถานภาพทวัไปของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ -  ปี ระดบัการศึกษา ชนัมธัยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท การบริหารความเสียงกองทุนหมู่บา้นอาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ความเสียงในระดบัปานกลาง  เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นทีมีความเสียงมาก คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร และความเสียงระดบันอ้ยคือ ดา้นการระบุเหตุการณ์ ซึงแนวทางปฏิบตัิในการแกไ้ขปัญหาการบริหารความเสียงดา้นสภาพแวดลอ้มภายในของหมู่บา้นคือ ประธานและกรรมการในกองทุนหมู่บา้นควรใหค้วามสาํคญัและสนใจในเรืองการบริหารความเสียงเพอืลดปัญหาความเสียงทีอาจเกิดขึนโดยการตรวจสอบการดาํเนินงานของบุคลากรภายในกองทุนอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง และแนวทางปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาการบริหารความเสียงดา้นการะระบุเหตุการณ์คือ กองทุนหมู่บา้นควรมีการสอบทานขอ้มูลดา้นรายไดข้องผูกู้ย้ืมก่อนการทาํสญัญากูย้ืมเพอืไม่ใหมี้ผลกระทบตอ่กองทุนหมู่บา้นในขณะทีมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ  คาํสําคญั : การบริหารความเสียง, กองทุนหมู่บา้น         
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ABSTRACT                   This research aims to study risk assessment of the village fund and study approaches to solve problems in risk management in Nathawi districe, Songkhla province. The Village Fund have 92 fund. The sample used in this study use sampling the size of the sample was calculated from Taro Yamane's formula at 95% confidence level. The sample size was chairman and village fund committee 75 persons. This research uses a questionnaire to collect data. Frequency, percentage, mean, and standard deviation were used for data analysis. The results of the study, general status of the sample Most of them are female, 41-50 years old, Education is high school. Farmer Average monthly income 5,000-10,000 Baht. Risk Assessment of the Village Fund Nathawee District, Songkhla Province at the moderate level. The most risky aspect is the environment within the organization and the risk low is event identification. The guidelines for solving environmental risk management problems in the village are: the chairman and the committee members of the village fund should give importance and interest in risk management to mitigate the potential risk by monitoring the operation of personnel within the fund at least twice a year and the solution to the problem of risk management is to identify the event are: the village fund should review the borrower's income before the loan agreement in order not to affect the village fund while there are economic problems.   Keyword: Risk Assessment, Village Fund             อาจารย ์สาขาการบญัชี วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 90180 1 Department of accounting, Rattaphum College Rajamangala University of technology Srivijaya, Tha chamamang Sub-District, Rattaphum District, Songkhla 90180, Thailand 2 นกัศึกษา สาขาการบญัชี วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 90180 2Department of accounting, Rattaphum College Rajamangala University of technology Srivijaya, Tha chamamang Sub-District, Rattaphum District, Songkhla 90180, Thailand *Corresponding author, E-mail: supasuta.tal@gmail.com
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บทนํา การบริหารความเสียงในภาครัฐเป็นส่วนหนึงของความรับผิดชอบของภาครัฐทีมีต่อประชาชนและทรัพยสิ์นของรัฐ อนัทาํใหเ้กิดการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี และกองทุนหมู่บา้นก็ถือเป็นอีกหนึงหน่วยงานของภาครัฐ โครงการกองทุนหมู่บา้นจดัทาํขึนเพอืกระตุน้เศรษฐกิจในระดบัฐานราก พฒันาคุณภาพชีวติ และบรรเทาปัญหาความยากจนของประเทศ โดยประเทศไทยมีจาํนวน กองทุนหมู่บา้นทงัหมด 79,000 กองทุน จะไดรั้บเงินสนบัสนุนจากภาครัฐ กองทุนละ 1 ลา้นบาท หรือหมู่บา้นละ 1 ลา้นบาท โดยโครงการกองทุนหมู่บา้นให้สมาชิกในหมู่บา้นทาํการกูย้ืมไดร้ายละ   ไม่เกิน 20,000 บาท และจะตอ้งส่งเงินคืนภายใน 2 ปี นบัตงัแต่วนักูย้มื (http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program1-4.jsp?t_ser=9526 สืบคน้เมือ 24 สิงหาคม 2559 : หนา้ 1) โดยรัฐบาลเชือวา่ผูกู้จ้ะสามารถนาํเงินไปประกอบอาชีพเพอืต่อยอดรายไดแ้ละสามารถส่งเงินคืนได้ตามระยะเวลาทีกองทุนหมู่บา้นไดก้าํหนดไว ้จากการทีไดเ้ขา้ศึกษากองทุนหมู่บา้นในอาํเภอนาทวี ซึงมีกองทุนทงัหมด  กองทุน พบวา่ปัญหาและความเสียงส่วนใหญ่ทีกองทุนมีอยู่ คือสมาชิกกูย้ืมเงินไปแลว้ไม่คืนตามระยะเวลาทีกาํหนด โดยวนัครบกาํหนดคือ วนัที  ของทุกเดือน ยอดเงินชาํระเดือนละ ,  บาท ทาํใหเ้กิดหนีสูญ  เป็นจาํนวนมากหรือสมาชิกบางรายคืนเงินไม่ครบทาํให้มียอดหนีคงคา้งหลายปีและไม่มีการติดต่อทวงถามหนี ทาํให้เงินทุนหมุนเวียนในกองทุนมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของสมาชิก (กองทุนหมู่บา้นในอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา) ซึงจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้  จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ทางผูศึ้กษาจึงสนใจทีจะทาํวิจยัเกียวกบัการบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้น ในอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เพือจะช่วยเป็นแนวทางการแกปั้ญหาใหก้บักองทุนหมู่บา้นทีดาํเนินงานในดา้นนีใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้เพือให้กองทุนหมู่บา้นเป็นศูนยก์ลางทางการเงินให้กบัหมู่บา้นหรือชุมชนไดอ้ยา่งเขม้แขง็และยงัยนืต่อไป วตัถุประสงค์การวจิัย   1. เพือศึกษาระดบัความเสียงในการบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้นในอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา      2. เพือศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารความเสียงการบริหารความเสียงใหก้บักองทุนหมู่บา้นในอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ขอบเขตของการทาํวจิัย 1. ขอบเขตดา้นเนือหา ทฤษฎีเกียวกบัแนวทางการบริหารความเสียง องค์ประกอบความเสียง ปัจจยัความเสียง การประเมินความเสียง ทฤษฎีเกียวกบักองทุนหมู่บา้น วตัถุประสงคข์องกองทุนหมู่บา้นและทฤษฎีเกียวกบัการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้นในอาํเภอนาทวรีวมไปถึงงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการบริหารความเสียงกองทุนหมู่บา้นในอาํเภอนาทว ี 2. ขอบเขตดา้นสถานที กองทุนหมู่บา้นในอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา       3. ขอบเขตดา้นเวลา ปีการศึกษา 2559 การทบทวนวรรณกรรม 1. แนวคดิหลกัการทฤษฎีทเีกยีวข้อง  1.1 ทฤษฎีเกียวกบัการบริหารความเสียง   การบริหารความเสียง คือ การจดัการความเสียง ทงัในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสียงทีสัมพนัธ์กบั กิจกรรม หน้าทีและกระบวนการทาํงาน เพือให้องคก์รลดความเสียหายจากความเสียงมากทีสุด อนัเนืองมาจากภยัทีองคก์รตอ้งเผชิญ    ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง หรือเรียกวา่ อุบติัภยั 
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  ความเสียง คือ การวดัความสามารถทีดาํเนินการใหว้ตัถุประสงคข์องงานประสบความสําเร็จภายใตก้ารตดัสินใจ งบประมาณ กาํหนดเวลา และขอ้จาํกดัดา้นเทคนิคทีเผชิญอยู ่อยา่งเช่น การจดัทาํโครงการเป็นชุดของกิจกรรม ทีจะดาํเนินการเรืองใดเรืองหนึงในอนาคต โดยใชท้รัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกัด มาดาํเนินการให้ประสบความสําเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอนัจาํกดั ซึงเป็นกาํหนดการปฏิบติัการในอนาคต ความเสียงจึงอาจเกิดขึนไดต้ลอดเวลา  อนัเนืองมาจากความไม่แน่นอน และความจาํกดัของทรัพยากรโครงการ ผูบ้ริหารโครงการจึงตอ้งจดัการความเสียงของโครงการ เพือให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง และสามารถดําเนินการให้ประสบความสําเร็จ ตามเป้าหมายทีตังไวอ้ย่างมีประสิทธิผลและป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( http://www.eg.mahidol.ac.th/qa/index.php?option= com_ content&view=article&id=8 2 &Itemid=1 1 3 สืบคน้เมือ  สิงหาคม  : หนา้ )  1.2 ทฤษฎีเกียวกบัการควบคุมภายใน    การควบคุมภายในตามคาํจาํกดัความของ “COSO” หมายถึง กระบวนการหรือขนัตอนการทาํงานทีเป็นผลมาจากการออกแบบโดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคลอืนๆ ขององค์กรเพือก่อให้เกิดความมันใจได้อย่างสมเหตุสมผลวา่ องคก์รจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปนี  1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน  2. ความเชือถือไดข้องรายงานทางการเงิน   3. การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบายทีใชบ้งัคบัองคก์รนนัๆ (โสภา นาจนัหอม, 2556, หนา้ 81) .งานวจิยั/โครงงานทเีกยีวข้อง จิราย ุหาญตระกลู (2557) ไดท้าํการศึกษาเรือง การบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้นในอาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จากงานวจิยัดงักล่าว ผูศึ้กษาไดน้าํทฤษฎีการบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้นมาใชใ้นการวเิคราะห์ปัจจยัการบริหารความเสียง โดยนาํมาใชใ้นการออกแบบแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นประเด็นปัจจยัการบริหารความเสียงใหก้บัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นในอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา สิริรัตน์  เกียรติพริิยะ (2553) ไดท้าํการศึกษาเรือง ประสิทธิภาพการดาํเนินกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ในดา้นประสิทธิผลการใช้เงินกองทุนหมู่บ้านและปัญหาจากผูกู้ ้เงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอาํเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ จากงานวิจัยดังกล่าวผู ้ศึกษาได้นําแบบสอบถามมาเป็นแนวทาง ใช้ในการจัดทําแบบสอบถามเพอืใชส้อบถามคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา โดยมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เพือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คนึงนิจ  ศิริสมบูรณ์, ฉันธะ จนัทะเสนา และดวงตา สราญรมย ์(2552-2553)  ไดท้าํการศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีคิว จงัหวดันครราชสีมาจากงานวิจยัดงักล่าว ผูศึ้กษาไดน้าํแนวทางการศึกษาปัจจัยเสียงทีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านมาใช้เป็นตัวอย่างในการตังประเด็นการสอบถามเพือใช้เป็นแบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่มตวัอยา่งแลว้นาํขอ้มูลทีไดไ้ปวเิคราะห์และประเมินผลต่อไป อาํนวย แสงโนรี (2554) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจัยเสียงและความสามารถบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัเสียงต่อการบริหารจดัการกองทุน หมู่บา้นและชุมชนเมือง และเพือประเมินระดบัความสามารถบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมือง ในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลสัมภาษณ์เจาะลึกประธานกองทุนหมู่บา้นและ ชุมชนเมือง จาํนวนทงัสิน 80 ตวัอยา่ง จากการศึกษาพบวา่ การดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้นและ ชุมชนเมือง สามารถแบ่งปัจจยัเสียงต่างๆ ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ดา้นการบริหารจดัการหนีของ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและดา้นการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น โดยพบวา่ มากกวา่ร้อยละ 60 ไม่เกิดขอ้ผิดพลาดในดา้นการบริหารจดัการหนี และไม่เกิดปัญหาดา้นการทุจริต มากกวา่ร้อยละ 95 ผูศึ้กษาไดน้าํแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจยั



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  155 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

เสียงโดยแบ่ง ปัจจยัเสียงออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ดา้นการบริหารจดัการหนีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและ ดา้นการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น เพือให้ง่ายต่อการประเมินระดบัความสามารถใน บริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้น   ชยาภา คาํเมรี (2558) ไดท้าํการศึกษาเรือง การบริหารงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม จากงานวิจยัดงักล่าว ผูศึ้กษาไดน้าํทฤษฎีการบริหารงานของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองมาใชใ้นการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานของกองทุนหมู่บา้นเพือนาํขอ้มูลทฤษฎีทีเกียวกบัการบริหารงานมาเป็นตวัอยา่งในการจดัทาํคู่มือการบริหารความเสียงใหก้บักองทุนหมู่บา้นในอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา  วธิีการดําเนินการวจิัย 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาในการดาํเนินงานครังนี 1.1 ขอ้มูลทุติยภมิู (Secondary data) เป็นการเก็บรวมรวมขอ้มูลความรู้จากหนงัสือแหล่งขอ้มูลออนไลน์ โดยศึกษาทฤษฎีเกียวกบัการบริหารความเสียง ทฤษฎีเกียวกบักองทุนหมู่บา้น ทฤษฎีเกียวกบัการควบคุมภายในและงานวจิยัทีเกียวขอ้งทีเกียวกบักองทุนหมู่บา้นและการบริหารความเสียง 1.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามทีผูศึ้กษาไดส้ร้างขึน โดยสอบถามจากประธานกองทุนหมู่บา้น เหรัญญิกตรวจสอบบญัชี คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและสมาชิกรวมทงัสินจาํนวน 75 คน 1.3 นาํขอ้มูลทีไดรั้บจากแบบสอบถามไปวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติต่อไป 2. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล  2.1 ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ในเรืองการบริหารความเสียงเป็นผูพิ้จารณาให้ความเห็นว่ามีเนือหาครอบคลุม น่าเชือถือในการศึกษา ภาษา ทีใชมี้ความหมายรัดกุมและตรงกบัเรืองทีตอ้งการศึกษาหรือไม่  2.2 ผูศึ้กษาไดน้าํแบบสอบถามตอนที1 เป็นหวัขอ้คาํถามเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ผูต้อบแบบสอบถามมาแจกแจงความถีและคาํนวณค่าร้อยละตามสถิติเชิงพรรณนา โดยจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และกองทุนทีสังกดัของผูต้อบแบบสอบถาม  2.3 นาํแบบสอบถามตอนที 2 และ 3 คาํถามความคิดเห็นมาตรวจให้คะแนน และนาํคะแนนมาคาํนวณหาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของค่าเฉลีย เกณฑค์ะแนนทีใชส้าํหรับแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใชต้ามแนวทาง ของเบสท ์(Best, 1978: 174) เพือวิเคราะห์การบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้นในอาํเภอนาทวี จงัหวดั สงขลา มีดงันี คะแนนเฉลีย 4.50-5.00 หมายความวา่ มีระดบัความเห็นมากทีสุด  คะแนนเฉลีย 3.50-4.49 หมายความวา่ มีระดบัความเห็นมาก  คะแนนเฉลีย 2.50-3.49 หมายความวา่ มีระดบัความเห็นปานกลาง  คะแนนเฉลีย 1.50-2.49 หมายความวา่ มีระดบัความเห็นนอ้ย  คะแนนเฉลีย 1.00-1.49 หมายความว่า มีระดับความเห็นน้อยมาก เกณฑ์คะแนนการวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) ค่า r จะอยูร่ะหวา่ง –1ถึง +1 ถา้ r เขา้ใกล ้-1 และ +1;แสดงถึงความสัมพนัธ์สูงและถา้ r เขา้ใกล ้0;แสดงว่าความสมัพนัธ์ตาํโดย กาํหนดค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) มีดงันี  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) มีค่า +1 ถึง -1 โดยมีเกณฑ ์ดงันี  
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ค่า r อยูใ่นช่วง 0.81-1.00 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนั ในระดบัสูง  ค่า r อยูใ่นช่วง 0.61-0.80 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนั ในระดบัค่อนขา้งสูง  ค่า r อยูใ่นช่วง 0.41-0.60 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนั ในระดบัปานกลาง  ค่า r อยูใ่นช่วง 0.21-0.41 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนั ในระดบัค่อนขา้งตาํ  ค่า r อยูใ่นช่วง 0.20 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนั ในระดบัตาํ 39  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) มีค่า 0 ถือวา่ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเชิงเส้นตรง  หากค่า r มีค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั  หากค่า r มีค่าเป็นบวก (-) หมายถึง ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ง  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย ข้อมูลสถานภาพทวัไป สถานภาพทวัไปของประชากรกลุ่มตวัอยา่งกองทุนหมู่บา้นอาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี ระดบัการศึกษาชนัมธัยมศึกษาตอนตน้-ปลาย ประกอบอาชีพเกษตรกร รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ข้อมูลเกยีวกับการบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บ้าน ตารางท ี  ขอ้มูลเกียวกบัการบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้น  ขอ้ ปัจจยัดา้นการบริหารความเสียง ค่าเฉลีย S.D. ระดบัความเสียง 1  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร     1.1 ประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บ้าน ให้ความสนใจต่อการบริหารความเสียงของกองทุน หมู่บา้น 4.00 .493 มาก 
 1.2 ประธานก องทุนหมู่บ้านมีการแ บ่งแยกหน้า ที  ตามความสามารถของบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังานที รับผิดชอบ 3.89 .481 มาก 
 .  กองทุนหมู่บา้นมีการจดัระบบโครงสร้าง บทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบของบุคลากร ภายในองคก์รอยา่งชดัเจนถูกตอ้ง 

3.60 .545 มาก 
2  การกาํหนดวตัถุประสงค ์     2.1 กองทุนหมู่บา้นมีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละ ระเบียบการในเรืองการกูย้มืเงินและชาํระคืนเงินกู ้อยา่งชดัเจน 3.89 .481 มาก 
 2.2 กองทุนหมู่บ้านมีการดําเนินงานด้านการบริหาร ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพือให้บรรลุตาม วตัถุประสงค์และเป้าหมายทีวางไว ้

3.65 .647 มาก 
 2.3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการ กาํหนดวตัถุประสงคข์องกองทุนหมู่บา้น 3.52 .601 มาก 
3  การระบุเหตุการณ์     3.1 ปัญหาดา้นเศรษฐกิจตกตาํ ทาํใหมี้ผลกระทบต่อ การกูย้มืเงินและการชาํระเงินกู ้ 3.89 .481 มาก 
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 3.2 สมาชิกผูกู้ย้มืไม่ชาํระเงินกูต้ามระยะเวลาทีระบุ ไวใ้นสัญญาเงินกูข้องกองทุนหมู่บา้น 2.77 .909 ปานกลาง 
 3.3 ผูกู้ย้มืมีการเปลียนแปลงทีอยูอ่าศยัในระหวา่ง สัญญาเงินกู้ของกองทุนหมู่บา้น ทาํใหเ้กิดอปุสรรค ในการติดตามและทวงถาม 

1.89 .649 นอ้ย 
ขอ้ ปัจจยัดา้นการบริหารความเสียง ค่าเฉลีย S.D. ระดบัความเสียง 4  การประเมินความเสียง      4.1 กองทุนหมู่บา้นมีการจดัประชุม เพอืวเิคราะห์ โอกาสทีจะเกิดความเสียงและประเมินความเสียงที เกิดขึน 3.31 .716 ปานกลาง 
 4.2 ประธานกองทุนหมูบ่า้นมีการจดัทาํแผนปฏิบติั งานและนโยบาย เพอืใชใ้นการประเมินความเสียง 3.39 .590 ปานกลาง 

 4.3 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่า้นไดมี้การจดัทาํ กระบวนการประเมินความเสียงอยา่งเหมาะสมใน กรณีทีผูกู้ผิ้ดนดัชาํระ 3.44 .500 ปานกลาง 
5  การจดัการความเสียง     5.1 กองทุนหมู่บา้นมีการจดัการกบัความเสียงทีอาจ เกิดขึนในเรืองหนีสูญไดอ้ยา่งชดัเจน 3.68 .470 มาก 
 5.2 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่า้นมีการแบ่งแยก ความรับผิดชอบในการจดัการเกียวกบัลูกหน 3.73 .445 มาก 
 5.3 กองทุนหมู่บา้นมีการจดัประชุมบุคลากรทุกคน ภายในองคก์รในเรืองการจดัการกบัความเสียง ทีจะเกิดขึน 3.27 .502 ปานกลาง 
6  กิจกรรมการควบคุม     6.1 กองทุนหมู่บา้นจดัใหมี้การฝึกอบรมบุคลากร ภายในองคก์รใหมี้ความรู้เพียงพอในเรืองการจดัการ กบัความเสียง 3.03 .657 ปานกลาง 
 6.2 กองทุนหมู่บา้นจดัใหมี้การสอบทานความ ถูกตอ้งของขอ้มูลกบัสมาชิกผูกู้ย้มืก่อนการทาํสญัญาเงินกู ้ 3.76 .541 มาก 
 6.3 กองทุนหมู่บา้นมีการแตง่ตงัคณะกรรมการใน การปฏิบติัหนา้ทีดูแลควบคุมงบประมาณภายใน องคก์รและการอนุมติัการกูย้มืเงิน 

3.52 .578 มาก 
  ขอ้ ปัจจยัดา้นการบริหารความเสียง    ค่าเฉลีย S.D. ระดบัความเสียง 7 สารสนเทศและการสือสาร 7.1 กองทุนหมู่บา้นมีการน าเครืองมือเทคโนโลย ีมาใชใ้นการ ดาํเนินงานภายในองคก์ร เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์ เป็นตน้ 

3.28 1.203 ปานกลาง 

 7.2 บุคลากรภายในกองทุนหมู่บา้นมีความสามารถ ในการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการดาํเนินงาน เช่น Microsoft Word และ Microsoft Excel 
3.76 4.761 มาก 
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 7.3 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่า้นไดมี้การพฒันา โปรแกรมทีใชใ้นการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้น ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกๆ 1ปี 
3.04 1.179 ปานกลาง 

8  การติดตามประเมินผล     8.1 กองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัการประชุมประจาํปี เพือประเมินการทาํงานของบุคลากรภายในองคก์ร 3.44 .793 ปานกลาง 
 8.2 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่า้นไดมี้การติดตาม การทวงถามหนีทุกเดือน 3.40  .637 ปานกลาง 
 8.3 กองทุนหมู่บา้นมีการติดตามและประเมินผล การใช้เครืองมือเทคโนโลยมีาปฏิบติังานในกองทุน หมูบ่า้น ทุก  ๆ  1 ปี 

2.64  .968 ปานกลาง 
 จากตารางที  แสดงขอ้มูลเกียวกบัการบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้น ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นการบริหารความเสียงกองทุนหมู่บา้นอาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา เมือพิจารณาตามหลกัแนวคิดของ COSO พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รมีค่าเฉลียความเสียงมากทีสุดคือ 4.00 ซึงอยูใ่นระดบัมาก ในประเด็นคาํถามเกียวกบัประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้นให้ความสนใจต่อการบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้นaจากประเด็นคาํถามดงักล่าวประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้นยงัขาดความรู้ทางดา้นการบริหารความเสียงและไม่ให้ความสนใจในการบริหารความเสียง ดา้นการกาํหนดวตัถุประสงค ์มีค่าเฉลียความเสียงมากทีสุดคือ 3.89 ซึงอยูใ่นระดบัมาก   ในประเด็นคาํถามเกียวกบักองทุนหมู่บา้นมีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละระเบียบการในเรืองการกูย้ืมเงินและชาํระคืนเงินกู ้ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่ กองทุนหมู่บา้นไม่ไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงคที์ชดัเจนและไม่ไดว้างระเบียบในการใหกู้ย้ืมเงินตลอดจนดา้นการกาํหนดชาํระคืนเงินกูที้ชดัเจน    ดา้นการระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉลียความเสียงมากทีสุดคือ 3.89 ซึงอยูใ่นระดบัมาก ในประเด็นคาํถามเกียวกบัปัญหาดา้นเศรษฐกิจตกตาํ ทาํให้มีผลกระทบต่อการกูย้ืมเงินและการชาํระเงินกู้ ซึงจะเห็นไดว้่าปัญหาด้านเศรษฐกิจตกตาํนนัมีผลกระทบต่อกองทุนหมู่บา้นในระดบัทีมาก ดา้นการประเมินความเสียง มีค่าเฉลียความเสียงมากทีสุดคือ 3.44 ซึงอยู่ในระดบัปานกลาง ในประเด็นคาํถามเกียวกบัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัทาํกระบวนการประเมินความเสียงอยา่งเหมาะสมในกรณีทีผูกู้ผิ้ดนดัชาํระ ซึงคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไม่มีการวางแผนการจดัทาํกระบวนการประเมินความเสียง จึงส่งผลใหผู้กู้ย้มืเงินผิดชาํระ ด้านการจัดการความเสียง มีค่าเฉลียความเสียงมากทีสุดคือ 3.73 ซึงอยู่ในระดับมาก ในประเด็นคําถาม คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการจดัการเกียวกบัลูกหนี แสดงใหเ้ห็นวา่ทางคณะกรรมการไม่ไดมี้การแบ่งแยกความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ดา้นกิจกรรมการควบคุม มีค่าเฉลียความเสียงมากทีสุดคือ 3.76 ซึงอยู่ในระดบัมาก ในประเด็นคาํถามเกียวกับกองทุนหมู่บา้นจดัให้มีการสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูลกบัสมาชิกผูกู้ ้ยืมก่อนการทาํสัญญาเงินกู้ เนืองจากกองทุนหมู่บา้นยงัขาดความรอบคอบในการสอบทานขอ้มูลของผูกู้ก่้อนทาํสญัญาเงินกู ้
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ดา้นสารสนเทศและการสือสาร มีค่าเฉลียความเสียงมากทีสุดคือ 3.76 ซึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ในประเด็นคาํถาม บุคลากรภายในกองทุนหมู่บ้านมีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการดําเนินงาน เช่น Microsoft Word และ Microsoft Excel บุคลากรภายในกองทุนหมู่บา้นยงัขาดความรู้และทกัษะในการใชโ้ปรแกรมดงักล่าวในการดาํเนินงาน  ดา้นการติดตามประเมินผล มีค่าเฉลียความเสียงมากทีสุดคือ 3.44 ซึงอยู่ในระดบัปานกลาง ในประเด็นคาํถามเกียวกบักองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัการประชุมประจาํปี เพือประเมินการทาํงานของบุคลากรภายในองค์กร จากประเด็นคาํถามดงักล่าวกองทุนหมู่บา้นอาจมีการมีการจดัการประชุมประจาํปีค่อนขา้งนอ้ย จึงทาํให้มีการประเมินการทาํงานของบุคลากรภายในองคก์รนอ้ยลงเช่นกนั  อภิปรายผลการวิจัย ด้านสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรมีระดับความเสียงอยู่ในระดับมากจากปัจจัยด้านการบริหารความเสียงในประเด็นคาํถามเกียวกบัประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้นให้ความสนใจต่อการบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บ้าน ซึงแนวปฏิบัติในการบริหารความสียงกองทุนหมู่บ้านคือ ประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บ้านให้ความสาํคญัและสนใจในเรืองการบริหารความเสียงเพอืลดปัญหาความเสียงทีอาจจะเกิดขึนโดยการตรวจสอบการดาํเนินงานของบุคลากรภายในกองทุนอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง ดา้นการกาํหนดวตัถุประสงคมี์ระดบัความเสียงอยูใ่นระดบัมากจากปัจจยัดา้นการบริหาร  ความเสียงในประเด็นคาํถามเกียวกบัประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้นใหค้วามสนใจต่อการบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้น ซึงแนวปฏิบติัในการบริหารความสียงกองทุนหมู่บา้นคือจะตอ้งมีการวางแผนในการกาํหนดวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานของกองทุนอย่างชดัเจนและควรจดัทาํระเบียบการในเรืองการกูย้ืมเงินอยา่งเคร่งครัดและจะตอ้งกาํหนดระยะเวลาในการชาํระเงินคืนทีแน่นอนซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิริรัตน์ เกียรติพิริยะ(2553) ซึงพบว่ามีวตัถุประสงคเ์พือประมวลขอ้มูลและเสนอแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองต่อไป ดา้นการระบุเหตุการณ์ มีระดบัความเสียงอยูใ่นระดบัมากจากปัจจยัดา้นการบริหารความเสียงในประเด็นคาํถามเกียวกบัปัญหาดา้นเศรษฐกิจตกตาํ ทาํให้มีผลกระทบต่อการกูย้มืเงินและการชาํระเงินกู ้ซึงมีแนวปฏิบตัิในการบริหารความสียงคือ กองทุนหมู่บา้นควรมีการสอบทานขอ้มูลดา้นรายไดข้องผูกู้้ยืมก่อนการทาํสัญญากู้ยืม เพือไม่ให้มีผลกระทบต่อกองทุนหมู่บา้นในขณะทีมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ด้านการประเมินความเสียง มีระดับความเสียงอยู่ในระดับปานกลางจากปัจจัยด้านการบริหารความเสียงในประเด็นคาํถามเกียวกบัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัทาํกระบวนการประเมินความเสียงอยา่งเหมาะสมในกรณีทีผูกู้ผ้ิดนดัชาํระ ซึงมีแนวปฏิบติัในการบริหารความสียงกองทุนหมู่บา้นคือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นจะตอ้งมีการจดัทาํกระบวนการประเมินความเสียงอย่างเหมาะสมในกรณีทีผูกู้ผิ้ดนัดชาํระ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยัของอาํนวย แสงโนรี (2554) ซึงพบว่ามีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัเสียงต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และเพือประเมินระดบัความสามารถบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองจากการศึกษาพบวา่ การดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง สามารถแบ่งปัจจยัเสียงต่างๆ ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ดา้นการบริหารจดัการหนีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและดา้นการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น ดา้นการจดัการความเสียง มีระดบัความเสียงอยูใ่นระดบัมากจากปัจจยัดา้นการบริหารความเสียงในประเด็นคาํถามเกียวกบัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการจดัการเกียวกบัลูกหนี ซึงมีแนวปฏิบตัิในการบริหารความสียงกองทุนหมู่บา้นคือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นควรมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการวางแผนในการ
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จดัการเกียวกบัลูกหนีและหากลูกหนีไม่ชาํระเงินคืนตามระยะเวลาทีกาํหนดคณะกรรมการจะตอ้งมีการติดต่อทวงถามหนีอยา่งสมาํเสมอ ดา้นกิจกรรมการควบคุมมีระดบัความเสียงอยูใ่นระดบัมากจากปัจจยัดา้นการบริหารความเสียงในประเด็นคาํถามเกียวกบักองทุนหมู่บา้นจดัให้มีการสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูลกบัสมาชิกผูกู้้ยืมก่อนการทาํสัญญาเงินกู ้ ซึงมีแนวปฏิบติัในการบริหารความสียงคือกองทุนหมู่บา้นจะตอ้งมีการแต่งตงัคณะกรรมการทีรับผิดชอบในการสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูลของสมาชิก ผูกู้ย้มืก่อนทาํสญัญาเงินกูซึ้งคณะกรรมการทีไดแ้ต่งตงัขึนนนัตอ้งมีความเป็นกลาง เพอืให ้เกิดความเป็นธรรมแก่สมาชิกผูกู้ย้มืทุกคน ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิราย ุหาญตระกลู(2557) ซึงพบวา่การบริหารปัจจยัและควบคุมกิจกรรมการดาํเนินงานต่างๆ ในทุกดา้นเพือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสทีจะเกิดความเสียหายขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยเฉพาะการจดัประชุมทีไม่เป็นไปตามระเบียบฯขอ้บงัคบัและเงือนไขของกองทุนหมู่บา้น ดา้นสารสนเทศและการสือสารมีระดบัความเสียงอยูใ่นระดบัมากจากปัจจยัดา้นการบริหารความเสียงในประเด็นคาํถามเกียวกบับุคลากรภายในกองทุนหมู่บา้นมีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมต่างๆ ในการดาํเนินงาน เช่น Microsoft Word และ Microsoft Excel ซึงมีแนวปฏิบตัิในการบริหารความสียงกองทุนหมู่บา้นคือ กองทุนหมู่บา้นควรมีการจดัอบรมใหก้บับุคลากรของกองทุนในเรืองการนาํระบบสารสนเทศมาใชภ้ายในองคก์ร เช่น การจดัอบรมการใชโ้ปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เพือใหก้ารทาํงานมีความสะดวกรวดเร็วมากยงิขึน ดา้นการติดตามประเมินผลมีระดบัความเสียงอยูใ่นระดบัปานกลางจากปัจจยัดา้นการบริหารความเสียงในประเด็นคาํถามเกียวกบักองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัการประชุมประจาํปี เพือประเมินการทาํงานของบุคลากรภายในองคก์ร ซึงมีแนวปฏิบติัในการบริหารความสียงกองทุนหมู่บา้นคือ กองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัการประชุมประจาํปีอย่างนอ้ยปีละ 1-2 ครัง เพือประเมินและติดตามการทาํงานของบุคลากรภายในองคก์ร  ข้อเสนอแนะ   การวิจยัครังต่อไปหากจะมีการต่อยอดจากเรืองนี ควรวิจยัเกียวกบัการบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้นทียงัไม่ไดมี้การศึกษาในงานวจิยัเพอืเปรียบเทียบผลการศึกษา  กิตติกรรมประกาศ  ในการจดัทาํวจิยัครังนีบรรลุวตัถุประสงคส์าํเร็จลุล่วงได ้ดว้ยความอนุเคราะห์และช่วยเหลือจาก  ดร.พชัรินทร์ บุ ุนุ่น ทีกรุณาเสียสละเวลาให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดี คณะผู ้ศึกษารู้สึกซาบซึงในความกรุณาตระหนกัถึงความตงัใจและความอนุเคราะห์ของอาจารยจึ์งขอขอบพระคุณไวเ้ป็นอยา่งสูง  รวมถึงขอขอบคุณผูป้ฏิบติังานของกองทุนหมู่บา้นในอาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลาสาํหรับคาํแนะนาํและขอ้มูลภายในองคก์รตลอดจนใหค้วามร่วมมือทีดีตลอดมา  เอกสารอ้างองิ กลัประภา ประพนัธ์พฒัน์. แหล่งทีมา http://library.cmu.ac.th,  สิงหาคม 2559. คนึงนิจ  ศิริสมบูรณ์, ฉันธะ จนัทะเสนา และดวงตา สราญรมย.์ - . ปัจจยัทีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีคิว จังหวดันครราชสีมา. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (3): 75-90.   จันทนา สาขากร,นิพนัธ์  เห็นโชคชยัชนะและศิลปะพรaศรีจนัเพชร. 2557. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน. (พิมพค์รังที 1) , กรุงเทพฯ. 
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จิรายุ หาญตระกูล. 2557. การบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บ้านในอําเภอสันทราย. งบประมาณเงินรายได้                       คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ ชยาภา คาํเมรี. . การบริหารงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 34(3): 61-72.  สิริรัตน์เกียรติพิริยะ. ( ). ประสิทธิผลการดาํเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตอําเภอเมืองนค รสวรรค์  จัง หว ัดนครสวรรค์.  วิทยานิพนธ์บริหารธุร กิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทัวไป                               คณะบริหารธุรกิจ. นครสวรรค:์ มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค.์ โสภานา  จนัหอม. 2556. การตรวจสอบภายใน. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ สาํนกักองทุนหมูบา้นและชุมชนเมือง เรือง ความเป็นมาของกองทุนหมู่บา้น.                แหล่งทีมา  http://www.villagefund.or.th, 30 สิงหาคม 2559. สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรือง กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง. แหล่งทีมา  http://www.cabinet.soc,                 สิงหาคม 2559. อาํนวย แสงโนรี. . ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัเสียงและความสามารถบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง. การประชุมวชิาการ, มหาวทิยาลยัขอนแก่น.                       
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ปัจจัยทมีีผลต่อการกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  Determinants of audit fees : Listed companies  in the stock exchange of Thailand  จกัรกฤษณ์  มะโหฬาร * จุฑามาศ  ศรีบุญตา2   Jugkrit Mahoran1* Jutamart Sriboonta2    บทคดัย่อ  
 การศึกษาวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากงบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริษทัทีมีอยูใ่นดชันี sSET ระหวา่งปี 2556-2559 จาํนวนทงัสิน 64 บริษทั วเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยัพบวา่  อตัราส่วนหนีสิน (RISK) และกาํไรของบริษทั (YEND) มีความสมัพนัธ์กบัการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ แต่จาํนวนพนกังานภายในบริษทั (SIZE) การหมุนเวียนของลูกหนี (COMPAR) การหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (COMPINV) และผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (PROF) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คาํสําคญั :  ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ, ดชันี sSET, การตรวจสอบบญัชี          
  สาขาวิชาการบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู ศูนยสุ์พรรณบุรี  1 Department of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphan Buri Compus  นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิศูนยสุ์พรรณบุรี  2 Student of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi  Suphan Buri Campus ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Jugkrit Mahoran, Jugkritm20@gmail.com 
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ABSTRACT   This study examines the factors that affect audit fees in listed companies in the stock exchange of  Thailand, measured by the empirical study and from 56-1 between 2013 to 2016 of  64 companies in the sSET index. Then the data was analyzed by statistics including mean, standard deviation and multiple regression analysis for hypothesis test. The study found that  Debt  ratio (RISK), and  Net income (YEND) significantly with audit fees . In contrast, the number employee ( SIZE) , account receivable turnover ( COMPAR) , inventory turnover (COMPINV) and return on equity (PROE) no significantly with audit fees .   Keywords : Audit fee, sSet index, auditing   บทนํา  การสอบบัญชี เป็นศาสตร์ทีมีมาไม่นาน มีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นวิชาชีพทีเกิดขึนในโลกหลงัการปฏิวติัอุสาหกรรม เป็นเรืองราวของการตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการทางการบญัชี การทดสอบการผา่นบญัชีเอกสาร งบการเงินตลอดจนการใหค้วามเห็นของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินต่างๆ ซึงการสอบบญัชีเริมมาตงัแต่สมยัรัชกาลที 5 โดยมีการตงัหน่วยสอบบญัชีรัฐบาลเพอืทาํการตรวจสอบบญัชีของหน่วยราชการต่างๆภายหลงัมีการเปลียนแปลงการปกครองรัฐบาลไดอ้อกพระราชบญัญตัิจดัตงัสาํนกังานคณะกรรมการการตรวจสอบเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2476 ซึงมีหน้าทีตรวจสอบบญัชีของ หน่วยราชการต่างๆ ตลอดทงัรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารบงัคบับญัชาของประธานการตรวจสอบเงินแผน่ดิน  ปัจจุบนัการสอบบญัชีเป็นวิชาชีพทีเขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก เนืองจากการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัทงัในดา้นการบริหารและการดาํเนินงานรวมไปถึงระบบบญัชี การวางแผนภาษี และวิธีการจดัทาํบัญชีมีรูปแบบวิธีการทีหลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึน ผูส้อบบัญชีจึงเขา้มามีส่วนสําคัญในฐานะผูท้ําหน้าทีตรวจสอบและตรวจทานรายงานทางการเงิน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินทีกิจการไดจ้ดัทาํขึนนนัถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทีรับรองโดยทวัไปหรือไม่ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วา่มีการแสดงขอ้มูลทีเหมาะสมและเพียงพอ เพือประโยชน์ในการตดัสินใจในเชิงเศรษฐกิจ ของผูใ้ชง้บการเงินในกลุ่มต่าง ๆ (จนัทร์เพญ็ ธงไชย 2551)  ซึงสิงทีผูท้าํการสอบบญัชีจะไดรั้บเป็นค่าตอบแทนหรือเรียกว่า ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี โดยค่าธรรมเนียมสอบบญัชีสาํหรับแต่ละสาํนกังานสอบบญัชีขึนอยูก่บัความเหมาะสม และความเสียงในการตรวจสอบ แต่ในปัจจุบนักลบัพบว่าค่าธรรมเนียมสอบบญัชีขอแต่ละบริษทัมีความแตกต่างและเหลือมลาํระหว่างกนั สาเหตุปัจจยัประการหนึง ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ ทีมีการแข่งขนักนัสูงและเพมิขึนอยา่งรวดเร็ว สาํนกังานสอบบญัชีเองก็จดัเป็นธุรกิจประเภทหนึงทีมีการแข่งขนักนัสูง ฉะนนักลยทุธ์ทีถูกนาํมาใชก็้คือ ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีทีถูกนาํมาใชเ้พือการแข่งขนัและความอยูร่อดของธุรกิจ ดงันนั ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาชีพและเป็นหลกัเกณฑ์อา้งอิง รวมถึงต่อยอดองค์ความรู้ในการพฒันาทางดา้นการกาํกบัดูแลอีกดว้ย  วตัถุประสงค์การวิจัย 
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เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง              ประเทศไทย (sSET)  วธิีดําเนินการวจิัย 1. ประชากร ในการวิจัยครังนี ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันี sSET ตงัแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 จาํนวน 118 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560, มกราคม 25) 2. กลุ่มตวัอยา่ง ทีใชใ้นการวิจยัครังนี บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันี sSET ตงัแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 ซึงไม่รวมบริษทัทีจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จาํนวน 10 บริษทั  เนืองจากมีลกัษณะการประกอบธุรกิจไม่เหมือนกบักลุ่มธุรกิจอืน ๆ และบริษทัทีมีขอ้มูลไม่ครบถว้น 4  ปี จาํนวน 44 บริษทั จึงไดก้ลุ่มตวัอย่างทงัสิน 64 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560, มกราคม 25) 3. ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั  3.1 ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย 3.1.1  SIZE คือ จาํนวนลูกจ้างภายในองค์กรทีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทาํการตรวจสอบ 3.1.2  COMPAR คือการหมุนเวยีนลูกหนีการคา้  3.1.3  COMPINV คือ การหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ  3.1.4  PROF คือ  ความสามารถในการทาํกาํไร (ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้) 3.1.5   RISK คือ อตัราส่วนหนีสินต่อสินทรัพยร์วม 3.1.6   YEND คือ  กาํไรขององคก์รทีเกิดขึนในแต่ละงวดบญัชี  3.2 ตวัแปรตาม คือ ADFEES  ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  4. กรอบแนวคิดในการวจิยั             ภาพที   แสดงกรอบความคิด 5. สมมติฐานการวจิยั   Ha1 SIZE มีความสัมพนัธ์กับการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

Independent Variable SIZE COMPAR COMPINV PROF RISK YEND 

Dependent Variable AUDIT FEE 
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  Hb1 COMPAR มีความสมัพนัธ์กบัการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   Hc1 COMPINV มีความสัมพนัธ์กับการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   Hd1 PROF มีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   He1 RISK มีความสัมพนัธ์กับการกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   Hf1 YEND มีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึงเป็นข้อมูลฐานเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย รายงานทางการเงิน (Financial Statement)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 56-1 ของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในดชันี sSET ตลอดจนเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง เอกสารทางวิชาการ หนงัสือ วารสาร เวบ็ไซตต์่าง  ๆและผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง โดยเก็บขอ้มูลบริษทัไดก้ลุ่มตวัอยา่งบริษทัมา 64 บริษทั ในระหวา่งปี พ.ศ.  2556  ถึง  พ.ศ.  2559  7. การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ดงัรายละเอียดต่อไปนี  7.1 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉลีย ค่าสูงสุด ค่าตาํสุด และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน   7.2 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) เพอืใชศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั   7.3 การทดสอบสมมติฐาน คือ การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis)  ผลและวจิารณ์ผล ตารางที 1. ผลการศึกษาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตวัแปรทีศึกษา  มีดงันี  Mean Minimum Maximum Std. Dev ADFEES SIZE COMPAR COMPINV PROF RISK YEND 

2910960.9468 1660.6914 .9319 .1313 8.4098 .4842 1.6184E9 

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

14700000.00 24247.00 194.23 .49 43.05 1.00 9.09E10 

1.86637E6 2941.20507 12.15309 .12028 18.82152 .18540 8.26396E9  ตารางที 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เมือพิจารณาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี (ADFEES) ของบริษทัทีเป็นกลุ่มตวัอย่างทังหมด 256 ขอ้มูล พบว่าค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีมีค่าเฉลียเท่ากับ 2,910,960 บาท  จาํนวนพนกังานภายในบริษทั (SIZE) ทงัหมดมีค่าเฉลียเท่ากบั 1,660 คน สภาพการหมุนเวียนของลูกหนี (COMPAR) พบวา่สภาพคล่องของลูกหนีการคา้ในบริษทั มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.93 ซึงหมายถึง ลูกหนีการคา้ของบริษทัมีความคล่องตวัทีสูงสามารถ
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เปลียนเป็นสินทรัพยไ์ดเ้ร็ว สภาพการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (COMPINV) พบวา่สภาพคล่องของสินคา้คงเหลือในบริษทั มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.13 ซึงหมายถึง สินค้าคงเหลือของบริษัทมีความคล่องตัวสูงสามารถเปลียนเป็นสินทรัพย์ได้เร็ว ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (PROF) พบวา่ผลตอบแทนทีจะไดรั้บจากเงินปันผลหรือกาํไรจากการดาํเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบัร้อยละ 8.41 อตัราส่วนหนีสิน (RISK) พบว่าบริษทัมีความเสียง อยู่ในระดบัตาํเนืองจากธุรกิจยงัมีส่วนของสินทรัพยม์ากกว่าส่วนของหนีสินรวม 0.48 เท่า  และกิจการยงัมีในส่วนของกาํไรอยูที่ร้อยละ 1.61 โดยเฉลีย ตารางท ี2. การวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์  ADFEES SIZE COMP AR COMP INV PROF RISK YEND 
ADFEES Correlation Coefficient 1        Sig. (2-tailed)        SIZE Correlation Coefficient  .289*** 1       Sig. (2-tailed)  .000       COMPAR Correlation Coefficient -.030 .288*** 1      Sig. (2-tailed)  .633 .000      COMPINV Correlation Coefficient -.040 .157* .354*** 1     Sig. (2-tailed)  .519 .012 .000     PROF Correlation Coefficient -.106 .036 .368***  .182** 1    Sig. (2-tailed)  .090 .566 .000  .004    RISK Correlation Coefficient .280*** .169** .103 -.083 -.205*** 1   Sig. (2-tailed) .000 .007 .101  .185  .001   YEND Correlation Coefficient .086 .073 .189**  .128*  .722*** -.062 1  Sig. (2-tailed) .169 .248 .002  .041  .000 .326  *Significant .05 ;  **Significant .01 ; ***Significant .001 

ตารางที 2 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ ผลพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรมีความเป็นอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับตัวแปรตาม สามารถกล่าวได้ดังนี  SIZE  COMPAR COMPINV PROF RISK และ YEND  เกิดการเปลียนแปลงจะมีผลต่อการเปลียนแปลงการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีไปในทิศทางเดียวกนั ซึงหมายความวา่หากบริษทัมีขนาดใหญ่ขึน มีการหมุนเวยีนของลูกหนีเร็วขึน การหมุนเวียนของสินทรัพยเ์ร็วขึน ผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นดีขึน ความเสียงเพิมขึน และกาํไรจากการดาํเนินงานขององคก์รดีขึน ก็จะส่งผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีสูงขึนตามไปดว้ย แต่ในขณะเดียวกนัหากกิจการมี RISK เพิมสูงขึนก็จะส่งผลทาํให ้PROF ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้จะนอ้ยลง ซึงก็จะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบดว้ยเช่นกนั 3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร เพือตรวจสอบตวัแปรทีจะมีผลกระทบต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีวา่ตวัแปรต่าง ๆ  เพือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรวา่ทีอยูใ่นระดบันยัสาํคญัต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี    
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ตารางที 3. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร  Unstandardized Coefficients B Std. Error standardized Coefficients Beta t Sig. 
SIZE COMPAR COMPINV PROF RISK YEND 

-8.236 -5034.947 169396.834 -9766.001 2446336.962 -3.599 

38.859 8976.489 932573.337 6263.708 657008.070 .000 

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

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

.832 .575 .856 .120     .000***    .010** R  14.20     Number 256      ตารางที 3 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร พบวา่ จาํนวนพนกังานของบริษทั (SIZE)  ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการกาํหนดค่าธรรมการเนียมการตรวจสอบบญัชี อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับสมมติฐาน H0 ทีวา่จาํนวนพนกังานไม่มีผลต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี อตัราการหมุนเวียนของลูกหนี (COMPAR) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับสมมติฐาน H0 ทีอตัราการหมุนเวียนของลูกหนีไม่มีผลต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (COMPINV) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับสมมติฐาน H0 ทีว่าไม่มีผลต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (PROF) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับสมมติฐาน H0 ทีว่าไม่มีผลต่อการกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี อตัราส่วนหนีสิน (RISK) มีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .001 ซึงยอมรับสมมติฐาน H1 อตัราส่วนหนีสินมีผลต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี กาํไรของบริษทั (YEND) มีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .010 ซึงยอมรับสมมติฐาน H1 กาํไรของบริษทัมีผลต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี  สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีมีความสัมพนัธ์กับการกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีดว้ยกนั 2 ปัจจยั คือ RISK ความเสียง ซึงคาํนวณจากหนีสินต่อสินทรัพย์รวม และ YEND กาํไรจากการดาํเนินงานของธุรกิจ ซึงสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .001 และ .01 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจนัทร์เพญ็  ธงไชย (2551)  พบวา่ ซึงอาจมาจากความเสียงในการดาํเนินงานของกิจการมีผลต่อการพิจารณารับงานสอบบญัชีในการประเมินความเสียงหรือโอกาสทีจะเกิดขอ้ผิดพลาด
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ของขอ้มูลในงบการเงิน ทาํให้ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัและใชเ้วลาในการตรวจสอบมากขึนจึงส่งผลใหส้าํนกังานสอบบญัชีมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีจาํนวนมากขึน และนุปกรณ์ หาญภวูดล (2556) มีผลกระทบต่อความสามารถของการทาํงานของผูบ้ริหาร ในกิจการทีมีความสามารถในการทาํกาํไรตาํ จะมีความกดดันทางด้านการเงินซึง ซึงเป็นงานตรวจสอบเพือพิสูจน์ความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง ดังนันในกิจการทีมีความสามารถ ในการทํากําไรตาํย่อมมีค่าสอบบัญชีทีสูงกว่า กิจการทีมีความสามารถในการทํากําไรสูงกว่าการวดัความสามารถในการทํากําไร Ming‐Wei Zhang, Steven Myrteza, (1996) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบในมุมมองของชาวออสเตรเลียพบว่าจะดูจาก auditee size,  audit complexity, audit time,  audit quality, and audit risk ส่วนปัจจัยตวัอืน ๆ ประกอบด้วย SIZE  COMPAR  COMPINV  และ PROF  ไม่มีความสัมพนัธ์กับการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ Kamal Naser, Rana Nuseibeh, (2008) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ พบวา่ corporate size,  Status of the audit firm, industry type, degree of corporate complexity, and risk มีความสมัพนัธ์กบัการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ  กิตติกรรมประกาศ รายงานการวิจยัเรือง “ปัจจยัทีมีผลต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ” คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ซึงการดาํเนินการวจิยัสามารถสาํเร็จตามกาํหนดระยะเวลาดว้ยความกรุณาในการใหค้าํแนะนาํอยา่งดียงิจากอาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการบญัชี คณะผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านมาทียงัมิไดเ้อ่ยถึง ณ โอกาสนี ขอขอบคุณเพือน ๆ ทีมีส่วนช่วยในการจัดเก็บข้อมูลจากจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง  กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลย ีทีทาํใหไ้ดข้อ้มูลในการทาํวจิยัในครังนี ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ทีให้กาํลงัใจ และใหค้วามร่วมมือ ประกอบกบัใหปั้จจยัในการจดัทาํงานวจิยัครังนีจนทาํใหง้านวจิยัสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  เอกสารอ้างองิ จันทร์เพ็ญ ธงไชย. (2551). ปัจจัยทีมีผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี. กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.  วทิยานิพนธ์ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. ดารณี เอือชนะจิต. (2556). ความสามารถทางการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย, รายงานการประชุมวชิาการระดบัชาต ิสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจาํปี 2556. กรุงเทพมหานคร. นุปกรณ์ หาญภูวดล. (2556). ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของกิจการ คุณลกัษณะของงานตรวจสอบ ต่อการกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี. วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏลาํปาง 2 (1) : 96 - 106. พรรณราย คาํจนัทร์ดี. (2552). ความสัมพนัธ์ระหวา่งการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีกบัคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์. วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. มนชยา สภานุชาต. (2554). ผลกระทบของการบริหารงานตรวจสอบภายในเชิงกลยทุธ์ทีมีต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา. วทิยานิพนธ์ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์. (2555). มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 : ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกียวกับการพิจารณาการทุจ ริตในการตรวจสอบงบการเงิน.  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ . กรุงเทพมหานคร :  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย.์ (2560). ข้อมูลบริษัท.   แหล่งทีมาจาก :  www.sec.or.th, 20 กนัยายน 2560. Kamal Naser, Rana Nuseibeh. (2008). Determinants of audit fees: empirical evidence from an emerging economy, International Journal of Commerce and Management, 17(3) : 239-254 MingWei Zhang, Steven Myrteza. (1996). THE DETERMINANTS OF AUDIT FEES: AUSTRALIAN PERSPECTIVE, Asian Review of Accounting,  4(1) : pp.81-97.                                   
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การศึกษามูลค่าทางบัญชีทส่ีงผลต่อราคาหลักทรัพย์  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค A study of accounting value affecting stock pr ices in the Stock Exchange of Thailand Consumer  Products Industry  พชัรินทร์  บุญนุ่น1* อญัชลีรัตน์  ขุนเดือ  และ ธญัญารัตน ์ เสมอนุ่น2 Patcharin Bunnoon1* , Anchaleerat Khundar 2 and Thanyarat Samernoon 2  บทคดัย่อ  การศึกษามูลค่าทางบญัชีทีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษามูลค่าทางบญัชี และปัจจยัทีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ และอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น เพอืนาํขอ้มูลมาใชใ้นการศึกษาหรือประเมินราคาหลกัทรัพย ์ประชากรทีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในการวิจยัครังนี คือ บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค.ไดจ้าํนวนบริษทัทีมีขอ้มูลทีผา่นเงือนไขการวเิคราะห์ทางสถิติทงัสิน   บริษทั จากประชากรทงัหมด  บริษทั รวมจาํนวนขอ้มูลทีใชใ้นการวเิคราะห์ ทงัสิน  Firm-Years โดยดาํเนินการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั ตงัแต่ พ.ศ. 2554 ถึง   พ.ศ..2558 สถิติทีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ และอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์ผลการศึกษาพบว่าอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ทีระดบันยัสําคญั ทางสถิติเท่ากบั .028 ซึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัทีกาํหนดไวที้ 0.05 ในขณะทีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนและอตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค  คาํสําคญั : งบการเงิน,  มูลค่าทางบญัชี,  ราคาหลกัทรัพย ์         
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ABSTRACT                    The purpose is to study the book value and the factors that affect the stock price. The variables used in this study were working current ratio, price to earnings ratio and price to book value to study or evaluate the stock price.  It will collect data from listed companies on the Stock Exchange of Thailand Consumer Products Group the number of companies that passed the statistical analysis of 17 companies from 49 companies. The total amount of data for the analysis of 85 Firm Years from the year 2011 to 2015. Statistics used in data analysis were multiple regression equations the results show that price to book value is correlated with stock price. The statistical significance was 0.028, which was lower than the significance level of 0.05. Meanwhile, the current ratio and price to earnings ratio does not affect the stock price in the Stock Exchange of Thailand Consumer products industry group.  Keyword: Financial Statements, Book Value, Stock price  1 สาขาการบญัชี วทิยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา   Department of Accounting Rattaphum College Rajamangaly University of Technology Srivijaya, Tha Chamuang Sub-district, Rattaphum District, Province, Thailand 2 สาขาการบญัชี วทิยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา   Department of Accounting Rattaphum College Rajamangaly University of Technology Srivijaya, Tha Chamuang Sub-district, Rattaphum District, Province, Thailand 2 สาขาการบญัชี วทิยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา   Department of Accounting Rattaphum College Rajamangaly University of Technology Srivijaya, Tha Chamuang Sub-district, Rattaphum District, Province, Thailand              
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บทนํา ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) ถือเป็นสถาบนัในตลาดทุนทีจดัตงัขึนโดยมีวตัถุประสงค์เพือทาํหน้าทีเป็นศูนยก์ลางการซือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเพือส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละการระดมทุนทงัจากในประเทศและต่างประเทศ การทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นแหล่งทีสามารถระดมเงินทุนไดจ้าก ทงัในและต่างประเทศ ทาํให้มีผูป้ระกอบการจาํนวนมากทีตอ้งการขยายกิจการนาํหลกัทรัพยข์องตนเองเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทาํการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อสาธารณชน ทาํให้มีบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพิมขึนอยา่งต่อเนืองและมีผูที้สนใจเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิมขึน ทงันีอาจเกิดจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสามารถทาํไดง่้ายและสะดวกมากขึนส่งผลให้การซือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว (ปาริชาติ ประจกัษสู์ตร์, 2555, หนา้ ) การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยร์าคาหลกัทรัพยก็์เป็นสิงสําคญัโดยในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค              เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้นทีสูงกว่าหลายๆอุตสาหกรรมรวมทงัสูงกว่าอตัราเฉลียของตลาด ซึงหมายถึงการเป็นกลุ่มหลกัทรัพยที์มีราคาสูงแต่ในขณะเดียวกนักลบัมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดทีตาํทีสุด อีกทงัในอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคนีเป็นสิงทีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัของทุกคนอย่างหลีกเลียงไม่ได ้คือความตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภคนนัไม่ไดขึ้นอยูก่บัฤดูกาล การเมือง หรือความผนัผวนของเศรษฐกิจเช่นเดียวกบัสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอืน ซึงถือไดว้า่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีความน่าสนใจโดยผลตอบแทนจาก     การลงทุนทีไดรั้บมากหรือนอ้ยนนัส่วนหนึงขึนอยูก่บัประสิทธิภาพของตลาดทุนซึงสงัเกตไดจ้ากความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มูลทีประกาศในตลาดหลกัทรัพย์กบัราคาหลกัทรัพย ์(เบญจพร เดชะ,   ปภาวรินท ์น่วมโพธิ, สุพรรษา นิสนธิ, 2558, หนา้ ) ในการศึกษาในครังนีผูจ้ดัทาํใช้ขอ้มูลจาก    งบการเงินของบริษทัมาเป็นขอ้มูลเพอืศึกษามูลค่าทางบญัชีทีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัที   จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค (อริษา สุรัสโม, 2554,  หนา้ )  การวิจัยครังนีได้นําเอาตวัแปรทีรวบรวมจากการศึกษาในอดีตมาว่าใช้ในการศึกษา ได้แก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี ของบริษทัทีมีขอ้มูลครบมาทาํการวเิคราะห์มูลค่าทีแทจ้ริงของราคาหลกัทรัพย ์ซึงจะช่วยให้นกัลงทุนและผูที้สนใจในธุรกิจกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค สามารถตดัสินใจลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม ทาํให้ทราบถึงปัจจยัทีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัทีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  อีกทงัยงัสามารถเพมิมุมมองการวเิคราะห์รายงานทางการเงิน วธิีดําเนินการวิจัย 1. กลุ่มประชากร จากการศึกษาขอมูลทีไดจ้าก Set Smart ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 5 ปี คือตงัแต่ ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 มีจาํนวนทงัสิน  บริษัท เนืองจากเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ในเชิงการพยากรณ์ ดงันนัผูว้ิจยัคดัเลือกเฉพาะบริษทัทีมีขอ้มูลสมบูรณ์ครบตามทีตอ้งจดัเก็บรายตวัแปรเพอืใชใ้นการวเิคราะห์ผลการวจิยั  . การวเิคราะห์ขอ้มูล        สําหรับการทดสอบครังนี คือ โดยมีการศึกษา 2 ส่วน คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression analysis) 1. ผลการวเิคราะห์สติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)   2. ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression analysis) 2.1) การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ใชส้าํหรับการสรุปและรายงานผลในรูปแบบของ ตาราง ขอ้ความ       2.2) การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชอ้ตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) ประกอบดว้ยอตัราส่วนต่างๆ ดงันี      2.2.1)  อตัราส่วนวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) ประกอบดว้ย  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  173 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

  อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียน =  สินทรัพยห์มุนเวยีนหนีสินหมุนเวยีน                      (1)    สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) คือ สินทรัพยที์มีสภาพคล่อง สามารถจะเปลียนเป็นเงินสด เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร เป็นตน้ หรือสินทรัพยอื์นทีเปลียนเป็นเงินสดไดเ้ร็ว โดยปกติจะไม่เกิน  ปี เช่น ตวัเงินรับ  ลูกหนีการคา้ สินคา้คงเหลือ หนีสินหมุนเวยีน  (Current Liabilities)  หมายถึง ภาระผกูพนัทีกิจการตอ้งชาํระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน  ปี เช่น เจา้หนีการคา้เงินเบิก เกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืจากธนาคารระยะสนั ตวัเงิน  อตัราส่วนนีใชส้าํหรับการวเิคราะห์งบการเงินของแต่ละบริษัทเพือทราบผลการดาํเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารงานของแต่ละบริษทัไดอ้ยา่งครอบคลุม            2.2.2) อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio)     อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น =    ราคาตลาดของหุ้นกาํไรต่อหุ้น                       (2)  ราคาตลาดของหุน้ (Market Price) เป็นราคาทีตกลงซือขายหุน้กนั หากความตอ้งการซือหุน้มีมากกวา่การเสนอขายหุ้นราคาของหุน้ก็จะสูง แต่ถา้ความตอ้งการเสนอขายมีมากกวา่ความตอ้งการเสนอซือหุน้จะส่งผลใหร้าคาตลาดของหุ้นนนัตกตาํ กาํไรต่อหุน้ (Earnings Per Share) คือ จาํนวนเงินกาํไรสาํหรับงวดบญัชีหนึงๆ ซึงเป็นของผูถื้อหุน้สามญัหนึงหุ้น การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นจะแสดงเฉพาะส่วนของผลตอบแทน ทีเป็นของหุ้นสามญัเท่านนั จาํนวนเงินทีคาํนวณไดจ้ะเป็นเครืองวดัผลการดาํเนินงานเพอืใหท้ราบวา่ในงวดหนึงๆผูถื้อหุน้สามญัไดรั้บผลตอบแทนเท่าไร อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุน้ คือ กาํไรสุทธิต่อหุน้ประจาํงวด ซึงเป็นตวัเปรียบเทียบราคา สามารถสะทอ้นมูลค่าของกิจการ               2.2.3) อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value : P/BV Ratio)  ใชอ้ตัราส่วนนีในการประเมินมูลค่าหุน้ สามารถแกไ้ขขอ้จาํกดัของการประเมินมูลค่าหุน้โดยใชก้ระแสเงินสดจากเงินปันผล และการใชอ้ตัราส่วนราคาต่อกาํไรในกรณีทีกิจการไม่จ่ายเงินปันผลหรือมีผลการดาํเนินงานขาดทุน ทงันีมีมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นเป็นมูลค่าเบืองตน้ทีใช้วดัมูลค่าสินทรัพยซึ์งธุรกิจมีการจดบนัทึกไว ้จึงเป็นตวัแปรประเภทหนึงทีมีความน่าเชือถือทีจะใชใ้นการประเมินมูลค่าหุน้สามญั สามารถคาํนวณไดด้งันี   
  มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ =   สินทรัพยท์งัหมด  หนีสินทงัหมดจาํนวนหุ้นสามญัทงัหมด          (3)   ราคาตามบญัชีต่อหุน้ หมายถึง สิทธิส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ ณ วนัใดวนัหนึง ราคาตามบญัชีต่อหุ้น หมายถึง สิทธิส่วนได้เสียของผูถื้อหุ้น ทีจะได้รับคือตามอตัราส่วนเฉลียของมูลค่าสุทธิของสินทรัพยที์เป็นของผูถื้อหุ้นซึงจะได้รับผลตอบแทน ณ วนัใดวนัหนึง หุ้นสามญั (Common Stock)  คือ เป็นตราสารทีออกโดยบริษทั มหาชนจาํกดั (บมจ.) ทีตอ้งระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผูถื้อหุน้สามญัจะมีสิทธิร่วมเป็นเจา้ของบริษทั   2.2.4) กาํไรทางบญัชีต่อหุ้น หมายถึง รายได้รวมหักค่าใชจ่้ายรวม จะเป็นการวดัผลการดาํเนินงานทีมีเป็นผลลพัธ์เป็นตวัเลขอยา่งชดัเจน ตามหลกัการบญัชีและมาตรฐานทางบญัชี โดยทียงัไม่มีการคิดคาํนวณถึงผลกระทบทางธุรกิจทีไม่สามารถวดัค่าได ้ซึงสามารถคาํนวณไดจ้าก กาํไรสุทธิหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทีเรียกชาํระแลว้   
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   กาํไรทางบญัชีต่อหุน้ =  กาํไรสุทธิจาํนวนหุ้นสามญั                      (4)  ผลและวจิารณ์ผล  การศึกษามูลค่าทางบญัชีทีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งันี  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบสหสัมพนัธ์ สามารถแสดงการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation analysis) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กนัเองระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระทีไดเ้ลือกนาํมาศึกษาทงัหมด 3 ปัจจยั ซึงได้แก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน โดยในการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรใชค้าํสงั Pearson correlation  ตารางท ี1  แสดงค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งราคาหลกัทรัพยก์บัตวัแปรอิสระ  Current Ratio P/E Ratio P/BV Ratio 
Stock Price   

Current  Ratio  Correlation 1     Sig. (2-tailed)     P/E Ratio Correlation .607** 1    Sig. (2-tailed) .010     P/BV Ratio Correlation -.202 .172 1  Sig. (2-tailed) .438 .510   Stock Price Correlation -.045** -.091** .047** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  N 17 17 17 17 *. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  จากตารางที  ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เป็นวิธีการทางสถิติทีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร  ตวัโดยสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าตงัแต่ -  ถึง  ค่าลบ แสดงความสัมพนัธ์ทางลบหรือทางตรงกนัขา้ม ค่าบวก แสดงความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนั การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์จะใชต้วัเลขของค่าสัมประสิทธิสหสมัพนัธ์ สาํหรับการพจิารณาค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์โดยทวัไปอาจใชเ้กณฑ ์ดงันี ค่า r ระดบัของความสมัพนัธ ์. - .  มีความสมัพนัธ์กนัสูงมาก . - .  มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง . - .  มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง . - .  มีความสมัพนัธ์ในระดบัตาํมาก 
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ผลทีไดจ้ากการวเิคราะห์พบวา่ค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามภายใตก้ารทดสอบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ระดบัทีค่านยัสาํคญั .  และ .  พบวา่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนกบัอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น มีค่า r = 607 ≤ p.  แสดงวา่กิจการมีทรัพยสิ์นหมุนเวยีนมากพอทีจะชาํระหนีระยะสนัทาํใหมี้ความคล่องตวัในการชาํระหนี มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบันกัลงทุนมีความมีความเชือมนัในความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตของกิจการ ตารางที  แสดงค่าสถิติสรุปของสมการความถดถอย   
a. Predictors: (Constant), อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี, อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้, อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน b. Dependent Variable: ราคาหลกัทรัพย ์  จากตารางที  ผลการทดสอบพบว่า ตวัแปรอิสระทงัสามตวัแปรมีความสัมพนัธ์กับราคา หลกัทรัพย ์โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสมัพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั 0.069 และค่าสมัประสิทธิการพยากรณ์เท่ากบั 0.371 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 โดยมีค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานเท่ากบั 14.02 การทดสอบค่าสถิติ (Durbin-Watson) จะขึนอยูก่บัขนาดตวัอยา่ง และจาํนวนตวัแปรอิสระในสมการถดถอยเพือทดสอบความคลาดเคลือนทีมีความสมัพนัธ์กนัในสมการถดถอย ถา้  Durbin-Watson มีค่าใกล ้2 หรือมีค่าระหวา่ง 1.5 ถึง 2.5 จะสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระเป็นอิสระต่อกนั แต่ถา้ Durbin-Watson < 1.5 แสดงว่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระอยูใ่นทิศทางบวก และถา้ Durbin-Watson มีค่าใกล ้0 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนั (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, ) ซึงจากการคาํนวณสมัประสิทธิถดถอยพบวา่ค่าสถิติ (Durbin-Watson) อยูที่ 1.903 แสดงวา่ความคลาดเคลือนแต่ละค่าเป็นอิสระกนั ตารางท ี3 แสดงค่าสมัประสิทธิของตวัแปรอิสระทีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์   ค่าสมัประสิทธิ ตวัแปรอิสระ 

Unstandardized coefficients Standardized coefficients   Collinearity statistics 
B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF Model 1 Constant   11.602 8.736  1.33 .207   

Current Ratio 1.281 2.412 .160 .531 .604 .536 1.867 
 P/E Ratio .028 .164 .050 .168 .869 .542 1.846   P/BV Ratio 0.165 .000 .601 2.49 .028 .823 1.216 

Dependent Variable: ราคาหลกัทรัพย ์ จากตารางที 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหา Multicollinearity หมายถึง ตวัแปรทีนาํมาใชพ้ยากรณ์ไม่ควรมีความสัมพนัธ์กนัสูงเกินไป ดงันนั จึงทาํการทดสอบ Multicollinearity โดยใชค้่า VIF ค่าทีเหมาะสมไม่ควรเกิน 4 หรือ 5 หากเกินกว่านี

สมการความถดถอย R R square Adjusted R square Std. error of the estimate Durbin- Watson Model 1 .609a .371 .226 14.01968 1.903 
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แสดงว่าตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเอง (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, ) จาก    ผลการวิเคราะห์สรุปไดว้า่ค่า VIF ของตวัแปรในตารางการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธิของตวัแปรอิสระทงัสามมีค่าเท่ากบั 1.867, 1.846 และ1.216 ตามลาํดบั ซึงมีค่าตาํกวา่ 5 ทุกตวัแปร แสดงวา่ไม่มีปัญหา Multicollinearity ผลทีไดจ้ากการทดสอบพบวา่มีตวัแปรอิสระเพียงตวัแปรเดียวทีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี ซึงมีค่าเท่ากบั เท่ากบั .  < α 0.05 (Sig) ดงันนั ตวัแปรอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชีมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามสามารถนาํมาใชใ้นการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัเท่ากบั % และสาํหรับตวัแปรอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนซึงมีค่าเท่ากบั .  > α 0.05 (Sig) ซึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญั จึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัเท่ากบั % และอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้มีค่าเท่ากบั .  > α 0.05 (Sig) ซึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการพยากรณ์ได ้สามารถสรุปผลการทดสอบรายตวัแปร พบวา่ 1) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน จากการทดสอบ พบว่า อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่มีความสัมพนัธ์กับราคาหลักทรัพยข์องบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ซึงมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีคาํนวณได ้เท่ากบั .  ซึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัทีกาํหนดไว ้(α) ที .  อาจเนืองมาจากอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเป็นอตัราส่วนทีสะทอ้นถึงสภาพคล่องของบริษทั ซึงเป็นการบอกถึงการชาํระหนีในระยะสนัเท่านนั อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอาจไม่ได้แสดงถึงกาํไรทีบริษทัสร้างอย่างเห็นไดช้ดัทีจะกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจึงไม่ไดเ้ป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจ (เบญจพร เดชะและคณะ, 2558) จึงส่งผลให้อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัราคาหลกัทรัพย ์2) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น จากการทดสอบ พบว่า อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ซึงมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีคาํนวณได ้เท่ากบั .  ซึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญัทีกาํหนดไว ้(α) ที .05เนืองจากราคาตลาดต่อกาํไรหุน้ เป็นอตัราส่วนทีแสดงถึงวา่นกัลงทุนจะยอมจ่ายเงินเพอืซือหุน้เป็นกีเท่าของกาํไรต่อหุ้น หากตดัสินใจซือหุน้ตวันนัจะใชเ้วลากีปีทีผลตอบแทนหรือกาํไรทีบริษทัทาํได ้    จะเท่ากับเงินทงัหมดทีซือไป ซึงผูล้งทุนอาจสนใจเพียงส่วนต่างของราคาหลกัทรัพยใ์นระยะสันๆ หรืออาจจะใหค้วามสนใจกบัภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจมากกวา่อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น (เบญจพร เดชะและคณะ, ) จึงทาํให้อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กับราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค 3) อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ จากผลการทดสอบ พบว่า อตัราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กันกบัราคาหลกัทรัพย ์ซึงมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีคาํนวณไดเ้ท่ากบั .028 ซึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัทีไดก้าํหนดไว ้(α) ที .  ซึงอตัราส่วนนีจะบอกให้รู้วา่ราคาหุน้ ณ ขณะนนัสูงเป็นกีเท่าของมูลค่าตามบญัชี แสดงว่าเราซือหุน้ทีตาํกวา่มูลค่าทางบญัชี หมายความวา่ เราซือหุน้ไดใ้นราคาทีถูกกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทั (ณฏัฐ ์ณ ตะกวัทุ่ง, 2558) จึงอาจทาํให้เป็นตวัเลือกทีสาํคญัในการตดัสินใจลงทุน จึงทาํใหอ้ตัราส่วนมูลค่าตางบญัชีต่อหุ้นมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  177 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 อยา่งไรก็ดีในการศึกษามูลค่าทางบญัชีทีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ยงัคงสามารถพฒันาการศึกษาโดยอาจเพมิตวัแปรในการศึกษาทีหลากหลายและให้มากกวา่นีเพือใชใ้นการวเิคราะห์ทีมีค่าความแม่นยาํมากยงิขึน  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณสาขาวิชาการบญัชี และคณะผูบ้ริหาร วิทยาลยัรัตภูมิ ทีจัดหลกัสูตรการเรียนการสอนโดยมุ่งเนน้ให้นักศึกษาไดฝึ้กปฏิบตัิในการเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทาํให้ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาวิจยัจนเสร็จสินลงดว้ยดี คณะผูว้ิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี  เอกสารอ้างองิ ณัฏฐ์ ณ ตะกัวทุ่ง. 2558. ความสัมพนัธ์ของอตัราสวนทางการเงินกับราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเครืองดืมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (ระบบออนไลน์). แหล่งขอ้มูล http://dspace.bu.ac.th/bitstream/ 123456789/2121/1/nat.nata.pdf นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2553. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย. (ระบบออนไลน์).  แหล่งข้อมูล http://www.psy.chula.ac.th/ นนัทนา ศรีสุริยาภรณ. 2557. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาด ของหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล file:///C:/Users/USER/ Downloads/nuntana_sris%20(1).pdf  ธาราทิพย ์สิริจินดา. 2553. ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย.์ (ระบบออนไลน์). แหล่งขอ้มูล  file:///C:/Users/USER/Downloads/title-appendices.pdf เบญจพร เดชะและคณะ. 2558. ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนของ หลกัทรัพยข์องบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีศึกษากลุ่ม สินค้าอุปโภคบริโภค. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร. มหาวิทยาลัย นเรศวร, พิษณุโลก แหล่งข้อมูล http://www.bec.nu.ac.th ปาริชาติ ประจกัษ์สูตร. 2555. การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกาํไรสุทธิมูลค่าตามบญัชีและ กระแสเงินสดจากกิจการดําเนินงานทีมีต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100. (ระบบออนไลน์). แหล่งขอ้มูล http://eprints.utcc.ac.th สัณฑพงศ์ คล่องวีระชัย. 2554. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (ระบบ ออนไลน์).  แหล่งข้อมูล Http://dspace.bu.ac.th อริษา สุรัสโม. . ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค.  (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล htpp://www.repository.rmutt.ac.th    
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การเปรียบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนจาก การปลูกข้าวไรซ์เบอรีและข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวดัพทัลุง A Compar ison of the Costs and Returns from Rice Rice Berry and Sangyod Farmers in Phatthalung.  ระริน  เครือวรพนัธ์ุ1* Khuawaraphan Rarin1*   บทคัดย่อ  การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาวิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอรีและข้าวสังข์หยด  2) วิเคราะห์โครงสร้างของตน้ทุนในการปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสังข์หยด  3) เปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสงัขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ เกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง ทีปลูกขา้วไรซ์เบอรีจาํนวน 30 ราย และปลูกขา้วสงัขห์ยด จาํนวน 30 ราย คดัเลือกโดยวิธีโควตาตามพนืทีการเพาะปลูก ใชแ้บบสมัภาษณ์เป็นเครืองมือในการวิจยั ทาํการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ค่าร้อยละ  จากผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างทีปลูกขา้วไรซ์เบอรีและกลุ่มตวัอย่างทีปลูกขา้วสังข์หยดทงัหมดในจงัหวดัพทัลุงใชวิ้ธีการปลูกดว้ยวิธีหวา่นแทนการปักดาํ ) ตน้ทุนรวมจากการปลูกขา้วไรซ์เบอรี เท่ากบั 3,253.86 บาทต่อไร่  ประกอบด้วย วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในผลิต เท่ากับ 407.74 , 1,130.00 และ 1,716.12 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั ในส่วนของตน้ทุนรวมทีเกิดจากการปลูกขา้วสังข์หยด เท่ากบั 3,655.34 บาทต่อไร่ ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต  เท่ากบั 254.42 , 999.34 และ 2,232.34 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั โดยตน้ทุนรวมในการปลูกขา้วสังขห์ยด สูงกว่าขา้วไรซ์เบอรรี เท่ากบั 401.48 บาท/ไร่ ) อตัรากาํไรขนัตน้ของขา้วไรซ์เบอรีเท่ากบั 42.24 % ส่วนอตัรากาํไรขนัตน้ของขา้วสงัข์หยดเท่ากบั 23.81%    คําสําคัญ : ตน้ทุน ผลตอบแทน ขา้วไรซ์เบอรี ขา้วสงัขห์ยด   
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ABSTRACT   The objectives of this research were to  1) study how to grow Rice Berry  and Sangyod Rice. 2) study  analysis of the cost structure of rice cultivation. 3) study compare the costs and benefits of planting of Farmers Rice Berry and Sangyod Rice in Phatthalung Province. The samples were farmers in Phatthalung province. 30 rice cultivators and 30 sampling cultivators were selected by the quota method. Use interview as a research. The descriptive statistics were analyzed by percentage and means.  The results were as follow:   1) Rice Berry  and Sangyod Rice farmers in Phatthalung Province grow rice by sowing.  2) The total cost of Rice Berry was 3,253.86 baht per unit : Direct Material was 407.74 baht, Direct labor was 1,130.00 bath and Manufacturing Overhead was 1,716.12 baht. The total cost of Sangyod was 3,655.86 baht per unit: Direct Material was 254.42 baht, Direct labor was 999.34 baht and and Manufacturing Overhead was 2,232.64 baht. Total cost of Sangyod  Higher than Rice Berry  was 401.48 baht per unit. 3)  The Gross Profit Margin of Rice Berry  was 42.24%, Sangyod was 23.81%    Keyword : Cost, Return, Rice Berry , Sangyod.            1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขา วิชาการบญัชี คณะ วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ตาํบล ไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  
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 
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บทนํา พนืทีในภาคใตเ้ป็นทีราบริมทะเล และเป็นทีราบระหวา่งภูเขา ส่วนใหญ่ใชน้าํฝนในการทาํนา และฝนจะมาล่าชา้กว่าภาคอืนๆ ดว้ยเหตุนีการทาํนาในภาคใตจึ้งล่าชา้กว่าภาคอืน ชาวนาในภาคนีปลูกขา้วเจา้ในฤดูนาปีกนัเป็นส่วนใหญ่ ส่วนนอ้ยในเขตชลประทานของจงัหวดั เช่น นครศรีธรรมราช พทัลุง และสงขลา มีการปลูกขา้วนาปรัง และปลูกแบบนาสวน บริเวณพืนทีดอน และทีสูงบนภูเขา ชาวนาปลูกขา้วไร่ เช่น การปลูกข้าวไร่เป็นพืชแซมยางพารา การเลือกพนัธ์ุขา้วและช่วงเวลาปลูกขา้วของเกษตรกรหรือชาวนา พนัธุ์ขา้วทีนิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (กรมวิชาการเกษตร, 2556) 1. พันธุ์ข้าวชนิดไม่ไวแสง เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ทงันาปีและนาปรัง โดยมีอายุการเก็บเกียวประมาณ 4 เดือน ส่วนมากใหผ้ลผลิตต่อไร่ ประมาณ 100 ถงั เนืองจากขา้วชนิดนีมีการตอบสนองต่อปุ๋ยดี ตวัอย่าง เช่น ข้าวพนัธุ์สุพรรณบุรี, ข้าวพนัธุ์ชัยนาท, ข้าวพนัธ์ุกข. 23, ข้าวพนัธ์ุเจ้าหอมคลองหลวง, ข้าวพันธุ์เจ้าหอมสุพรรณบุรี และ ขา้วไรซ์เบอรี ช่วงเวลาปลูกทาํไดต้ลอดทงัปีขึนอยู่กบัสภาพนาํ เหมาะกบัวิธีทาํนาโดยการปักดาํ หรือการหว่านขา้วตม แต่ไม่เหมาะกบัการปลูกขา้วติดต่อกนัตลอดทงัปีเป็นเวลานาน จาํเป็นตอ้งปลูกคนัดว้ยพืชหมุนเวียนในบางฤดูกาล ซึงจะช่วยใหต้ดัวงจรศตัรูพืชและรักษาสภาพพืนดินทีใชใ้นการเพาะปลูกขา้ว ใหค้งความสมบูรณ์อยูต่ลอด 2. พนัธุ์ขา้วชนิดไวแสง โดยเกษตรกรปลูกไดเ้ฉพาะนาปี มีวนัเก็บเกียวผลผลิตทีค่อนขา้งแน่นอน ส่วนมากจะให้ผลผลิตทีไม่สูงมากนกั เพราะการปลูกขา้วประเภทนีตอบสนองต่อปุ๋ยตาํ ขา้วไวแสงเป็นขา้วพนัธ์ุทอ้งถินทีชาวนาในภาคใตใ้ชภู้มิปัญญาท้องถินคดัเลือกสายพนัธุ์มาเป็นเวลานานในปัจจุบนัสามารถรวบรวมพนัธ์ุขา้วได้มากกว่า 300 ชนิดมีพืนทีปลูก และความนิยมปลูกแต่ละสายพนัธุ์แตกต่างกนัไปในแต่ละจงัหวดัขึนอยู่กบัสภาพพนืทีและความนิยมบริโภคขา้วของคนในพืนที ขา้วพนัธุ์พนืเมืองจดัเป็นขา้วไวต่อช่วงแสง จะปลูกเฉพาะในช่วงละปีเท่านนัพนัธุ์ เช่น ขา้วสังข์หยด ขา้วเล็บนก ขา้วพนัธ์ุหอมมะลิ ขา้วพนัธุ์กข.15 ขา้วพนัธ์ุขาวตาแห้ง 17 ขา้วพนัธ์ุเหลืองประทิว 123  และขา้วพนัธุ์ปินแกว้ 56 ช่วงเวลาในเพาะปลูกทีเหมาะสมต่อเกษตรกรประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม โดยเกษตรกรจะนบัวนัเก็บเกียวยอ้นขึนมา โดยใหข้า้วมีอายุ 3 ถึง 4 เดือน โดยถา้ใชก้ารวิธีหว่านอายุขา้วจะสนัลง โดยตอ้งพิจารณาประกอบกบัสภาพนาํ ในเขตหนา้นาํฝน ซึงอาจใชวิ้ธีหวา่นขา้วแหง้ หรือปักดาํ ในจังหวดัพัทลุงมีการปลูกข้าวเล็บนก (PTNC 84210 ) เป็นอันดับหนึงของจังหวัด โดยมีพืนทีปลูกประมาณ 207,536 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45 ของพืนทีปลูกทงัจงัหวดั แต่เนืองจากเกษตรประสบกบัปัญหาราคาขา้วตกตาํ เกษตรกรบางส่วนในจงัหวดัพทัลุงไดห้นัมาเพาะปลูกขา้วพนัธุ์ไรเบอร์รีและพนัธุ์ขา้วสังขห์ยดอยา่งจริงจงั ควบคู่กบัการปลูกขา้วพนัธ์ุเล็บนกซึงเป็นพนัธุ์ดังเดิมทีปลูก แต่เกษตรกรได้ประสบกับปัญหาคุณภาพข้าว ช่องทางการจาํหน่ายขา้วว่าในระยะยาวจะส่งผลอย่างไร และราคาของผลผลิตจะเกิดความคุม้ค่าหรือไม่  การตดัสินใจเลือกปลูกขา้วของเกษตรกรขึนอยู่กบัตน้ทุนและผลตอบแทนทีจะไดรั้บ (สาํเริง แซ่กนั, 2548) ปัญหาของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุงคือ ไม่ทราบถึงตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว ซึงจะใช้เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกปลูกข้าว ผูวิ้จยัจึงสนใจการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วพนัธ์ุไรเบอรีและขา้วพนัธุ์สังขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง เพอืนาํผลการวิจยัมาใชใ้นการสนบัสนุนทางเลือกในการตดัสินใจของเกษตรผูป้ลูกขา้วต่อไป  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย  1. เพอืศึกษาวิธีการปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสงัขห์ยด ของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง . เพือวิเคราะห์โครงสรา้งของตน้ทุนในการผลิตขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสงัขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง . เพือเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสงัขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง  วธิีดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาครังนี คือ เกษตรกรในจงัหวดัพทัลุงทีปลูกขา้วไรซ์เบอรรี จาํนวน 83 ราย และเกษตรกรทีปลูกข้าวสังข์หยด จาํนวน ,  ราย กลุ่มตัวอย่างทัง  กลุ่ม คัดเลือกโดยวิธีโควตาตามพืนทีการเพาะปลูก โดยแยกเป็น  -เกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์เบอรรี จาํนวน  30 ราย  -เกษตรกรทีปลูกปลูกขา้วสงัขห์ยด จาํนวน  30 ราย 
 ตารางที 1  แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของเกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์เบอรีในจงัหวดัพทัลุง ลาํดบั ภาค/จงัหวดั/อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง       1 เมืองพทัลุง  17 6        2 กงหรา  - -        3 เขาชยัสน 1 1        4 ตะโหมด 12 4        5 ควนขนุน  41 14        6 ปากพะยนู  4 1        7 ศรีบรรพต - -        8 ป่าบอน 7 3        9 บางแกว้  - -        10 ป่าพะยอม 1 1        11 ศรีนครินทร์  - -  รวม 83 30  ทีมา : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพทัลุง  
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ตารางที 2 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของเกษตรกรทีปลูกขา้วสังขห์ยดในจงัหวดัพทัลุง ลาํดบัที อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 1 เมือง 448 4  2 กงหรา 12 -  3 เขาชยัสน 226 2  4 ตะโหมด 167 1  5 ควนขนุน 1180 10  6 ปากพะยนู 638 5  7 ศรีบรรพต 106 1  8 ป่าบอน 509 4  9 บางแกว้ 91 1  10 ป่าพะยอม 80 1  11 ศรีนครินทร์ 64 1  รวม 3,521 30   ทีมา : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพทัลุง   เครืองมือทใีช้ในการวจิยั เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เพือเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง แบ่งเป็น  ตอน ดงันี ตอนที  1 ขอ้มูลทวัไปของเกษตรกร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพอืน กรรมสิทธิทีนา แหล่งเงินทุนทีใชใ้นการทาํนา แรงงานในครอบครัวแบบเตม็เวลา หนีสินทีเกิดขึนในการทาํนาแต่ละปี และรูปแบบการจาํหน่าย ตอนที  2 วิธีการปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสังข์หยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง ประกอบดว้ย วิธีการปลูก ขนัตอนการเตรียมดิน ขนัตอนการหวา่นเมลด็ ขนัตอนการเก็บเกียว และประเภทปุ๋ยทีใช ้ตอนที  3 การวิเคราะห์โครงสร้างของตน้ทุนในการผลิตขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสังขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง ประกอบดว้ย พืนทีในการปลูกขา้ว วตัถุดิบทางตรง ค่างแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต ตอนที  4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสังขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง ผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตรวม รายไดต่้อไร่  รายไดร้วม และราคาขายต่อกิโลกรัม    
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วธิีวเิคราะห์ข้อมูล  1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ประกอบดว้ยตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสงัขห์ยด ของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง  2) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์ สรุปผลจากการศึกษากระบวนการปลูกขา้ว ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรในการปลูกขา้ว  วิเคราะห์ขอ้มูลโดย  1) สถิติพืนฐาน คือ ความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)   2) การวิเคราะห์ตน้ทุนรวมในการปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสงัขห์ยด โดยจาํแนกตน้ทุนเป็น วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต  (TC = DM + DL + OH) (ดวงมณี โกมารทตั, 2546)  3) การวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสงัขห์ยด   ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   ตอนที  1 ข้อมูลทัวไปของเกษตรกร 
 ตารางที 3  แสดงขอ้มูลทวัไปของเกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสงัขห์ยดในจงัหวดัพทัลุง 

  รายการ ขา้วไรซ์เบอรี ขา้วสงัขห์ยด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ เพศ      ชาย 8 26.7 11 36.7  หญิง 22 73.3 19 63.3 อาย ุ      ตาํกวา่ 25 ปี - - - -  25 - 30 ปี - - - -  31 - 40 ปี 2 2 - -  41 - 50 ปี 5 16.7 14 46.7  มากกว่า 50 ปี 23 76.7 16 53.3 อาชีพอืน      เกษตรกร   22 73.3 27 90  ประมง - - - -  คา้ขาย 1 3.3 1 3.3  รับจา้ง - - - -  อืนๆ 7 23.3 2 6.7   
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ตารางที 3 (ต่อ) 
 รายการ ขา้วไรซ์เบอรี ขา้วสงัขห์ยด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ กรรมสิทธิทีนา      เจา้ของ 30 100 30 100  เช่า - - - - แหล่งเงินทีใชล้งทุนในการทาํนา      เงินทุนตวัเอง 30 100 27 90  เงินกู ้ - - - -  เงินทุนตวัเองและเงินกู ้ - -  3 10 แรงงานในครอบครัวแบบเตม็เวลา      ไม่มี - - 1 3.3  1-3 คน 30 100 28 93.3  4-6 คน - - 1 3.3  มากกว่า 6 คน - - - - หนีสินทีเกิดขึนจากการทาํนาในแต่ละปี      ไม่มี 29 96.7 25 83.3  นอ้ยกวา่ 10,000 1 3.3 2 6.7  10,000-20,000 บาท - - 1 3.3  20,001-30,000 บาท - - - -  30,001-40,000 บาท - - - -  มากกว่า 40,000 บาท - - 2 6.7 รูปแบบการจาํหน่าย             ขา้วเปลือก 30 100 30 100         ขา้วสาร - - - -  จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีปลูกขา้วไรซ์เบอรีในจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.3 มีอายมุากกวา่ 50 ปีขึนไป ร้อยละ 76.7 อาชีพอืนนอกจากการปลูกขา้ว คือ เกษตรกร ร้อยละ 73.3 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูมี้กรรมสิทธิในทีดินปลูกขา้ว ร้อยละ 100 แหล่งทุนในการปลูกขา้วมาจากเงินทุนของตัวเอง ร้อยละ 100 โดยแรงงานแบบเต็มเวลา มาจากสมาชิกในครอบครัว มีจาํนวน 1-3 คน ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ไม่มีหนีสินทีเกิดจากการปลูกขา้ว ร้อยละ 96.7 และมีการจาํหน่ายเป็นขา้วเปลือก ร้อยละ 100 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีปลูกขา้วสังขห์ยดในจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 มีอายมุากกว่า  ปีขึนไป ร้อยละ 53.3 อาชีพอืนนอกจากการปลูกขา้ว คือ เกษตรกร ร้อยละ 90 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูมี้กรรมสิทธิใน
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ทีดินปลูกขา้ว ร้อยละ 100 แหล่งทุนในการปลูกขา้วมาจากเงินทุนของตวัเอง ร้อยละ 90 โดยแรงงานแบบเตม็เวลา มาจากสมาชิกในครอบครัว มีจาํนวน 1-3 คน ร้อยละ 93.3 และส่วนใหญ่ไม่มีหนีสินทีเกิดจากการปลูกขา้ว ร้อยละ 83.3 ร้อยละ 100  ตารางที 4  แสดงวธีิการปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสงัขห์ยดในจงัหวดัพทัลุง 
 รายการ ขา้วไรซ์เบอรี ขา้วสงัขห์ยด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ วิธีการปลูก          นาหยอด - - - -      นาหว่าน 30 100 30 100      นาดาํ - - - - ขนัตอนการเตรียมดิน          แรงงานตนเอง 4 13.33 9 30      จา้งแรงงาน 26 86.7 21 70 ขนัตอนการหว่านเมลด็          แรงงานตนเอง 8 26.7 11 36.7      จา้งแรงงาน 22 73.3 19 63.3 ขนัตอนการเก็บเกียว          แรงงานตนเอง - - - -      แรงงานเครืองจกัร/รถเกียวขา้ว 30 100 30 100      จา้งแรงงานคน - - - - ประเภทปุ๋ยทีใช ้      ปุ๋ยอินทรีย ์ 1 3.3 10 33.3   ปุ๋ยเคมี 27 90 9 30.3  ทงัปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี 2 6.7 11 36.7  จากการวิจยัพบว่า เกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์เบอรี ใชวิ้ธีการปลูกแบบนาหวา่น ร้อยละ  ขนัตอนการปลูกขา้วส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการจา้งแรงงานมากกว่าการใชแ้รงงานตนเอง ประกอบดว้ย  การเตรียมดิน จา้งแรงงาน ร้อยละ 86.7 การหว่านเมลด็ จา้งแรงงาน ร้อยละ 73.3 การเก็บเกียว ใชแ้รงงานเครืองจกัร/รถเกียวขา้วร้อยละ 100 ปุ๋ยทีใช้เป็นปุ๋ยเคมี ร้อยละ 90 ส่วนเกษตรกรทีปลูกขา้วสังขห์ยด ใชวิ้ธีการปลูกแบบนาหวา่น ร้อยละ 100 ขนัตอนการปลูกขา้วส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการจา้งแรงงานมากกว่าการใชแ้รงงานตนเอง ประกอบดว้ย  การเตรียมดิน จา้งแรงงาน ร้อยละ 70 การหว่าน
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เมลด็ จา้งแรงงาน ร้อยละ 63.3 การเก็บเกียว ใชแ้รงงานเครืองจกัร/รถเกียวขา้วร้อยละ  ใชปุ๋้ยทงัปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี ร้อยละ 36.6  ตอนที  ต้นทุนในการปลูกข้าวไรซ์เบอรีและข้าวสังข์หยดในจงัหวดัพทัลุง  ตารางที 5   แสดงตน้ทุนรวมในการปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสงัขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง ตน้ทุน ขา้วไรซ์เบอรี ขา้วสังขห์ยด  จาํนวนเงิน/ไร่ (บาท) ร้อยละ จาํนวนเงิน/ไร่ (บาท) ร้อยละ วตัถุดิบทางตรง 407.74     12.53  254.42 6.96 ค่าแรงงานทางตรง 1,130.00     34.73  999.34 27.34 ค่าใชจ่้ายในการผลิต 1,716.12     52.74  2,232.64 61.08 ตน้ทุนรวม 3,253.86    100.00  3,655.34 100.00   จากตารางพบว่า ตน้ทุนในการปลูกขา้วไรซ์เบอรีของเกษตรกรจงัหวดัพทัลุง เท่ากบั 3,253.86 บาทต่อไร่  ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง 407.74 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 1,130.00 บาทต่อไร่ และ ค่าใชจ่้ายในการผลิต 1,716.12 บาทต่อไร่ ตน้ทุนในการปลูกขา้วสังข์หยดของเกษตรกรจงัหวดัพทัลุง เท่ากบั 3,655.34 บาทต่อไร่  ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง 254.42 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 999.34 บาทต่อไร่ และ ค่าใชจ่้ายในการผลิต 2,232.64 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ  ตารางที 6  แสดงค่าแรงงานทางตรงในการปลูกขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสงัขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง ค่าแรงงานทางตรง ขา้วไรซ์เบอรี ขา้วสังขห์ยด  จาํนวนเงิน/ไร่ (บาท) ร้อยละ จาํนวนเงิน/ไร่ (บาท) ร้อยละ ค่าเตรียมดิน 650        57.52  401.67 40.19 ค่าจา้งหวา่น 80          7.08  66.01 6.60 ค่าปักดาํ 0               -    - - ค่าเกบ็เกียว 400        35.40  531.67 53.20 รวม 1,130     100.00  999.34 100.00  จากตารางพบว่า ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกขา้วไรซ์เบอรี ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในการเตรียมดิน รองลงมาเป็นค่าแรงในการเก็บเกียว และค่าแรงในการจา้งหว่าน เป็นเงิน 650, 400 และ 80 บาท คิดเป็นร้อยละ . , .  และ  .  ตามลาํดบั 
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ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกขา้วสังขห์ยด ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในการเก็บเกียว รองลงมาเป็นค่าแรงในการเตรียมดิน และค่าแรงในการจา้งหว่าน เป็นเงิน 531.67 , 401.67 และ 66.0  บาท คิดเป็นร้อยละ 53.20, 40.19 และ 6.60 ตามลาํดบั  ตารางที 7  แสดงค่าใชจ่้ายในการผลิตในการปลูกขา้วไรซ์เบอรีของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง ค่าใชจ่้ายในการผลิต ขา้วไรซ์เบอรี ขา้วสงัขห์ยด 
 จาํนวนเงิน/ไร่ (บาท) ร้อยละ จาํนวนเงิน/ไร่ (บาท) ร้อยละ 

ค่าปุ๋ย 1,000.00 58.27 946.24 42.38 ค่ากาํจดัศตัรูพืช 10.04 0.58 8.37 0.37 ค่าเสือมราคาเครืองมือ อุปกรณ์ 702.01 40.91 786.84 35.24 ค่าซ่อมแซม - - 205.95 9.22 ค่านาํมนัเชือเพลิง 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 ค่าใชจ่้ายในการผลิตของขา้วไรซ์เบอรี เท่ากบั 1,716.12 บาท/ไร่ ค่าใชจ่้ายทีสูงทีสูดคือ ค่าปุ๋ย รองลงมาเป็นค่าเสือมราคาเครืองมือและอุปกรณ์ ค่ากาํจดัศตัรูพืช และค่านาํมนัเชือเพลิง  เป็นเงิน 1,000 , 702.01, 10.04 และ 4.07 บาท คิดเป็นร้อยละ .  , .  , .  และ .  ตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายในการผลิตของขา้วสงัขห์ยด เท่ากบั , .  บาท/ไร่ ค่าใชจ่้ายทีสูงทีสูดคือ ค่าปุ๋ย รองลงมาเป็นค่าเสือมราคาเครืองมือและอุปกรณ์ ค่านาํมนัเชือเพลิง  ค่าซ่อมแซม ค่ากาํจดัศตัรูพืช และอืนๆ เป็นเงิน . , 786.84, 276.89, 205.95, 8.37 และ 8.33 บาท คิดเป็นร้อยละ .  , .  , .  , .  , .   และ .  ตามลาํดบั    
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ตอนที 3 การวเิคราะห์ผลตอบแทน ตารางที 8  แสดงจาํนวนผลผลิตและรายไดใ้นการปลูกขา้วไรซ์เบอรีของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง 
  ขา้วไรซ์เบอรี ขา้วสังขห์ยด ผลผลิต (กก./ไร่) 452.67 318.32 รายไดต่้อไร่ (กก./ไร่) 5,633.07 4,797.83 ราคาขายต่อกิโลกรัม 12 15.10  จากตารางพบว่า ผลผลิตของเกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์เบอรีในจงัหวดัพทัลุง เท่ากบั  452.67 กิโลกรัม/ไร่ และมีรายไดใ้นการขายขา้วเปลือก เท่ากบั 5,633.07 บาท/ไร่ รายไดจ้ากการขายกิโลกรัมละ 12 บาท สาํหรับผลผลิตของเกษตรกรทีปลูกขา้วสังข์หยด เท่ากบั 318.32 กิโลกรัม/ไร่ และมีรายไดใ้นการขายขา้วเปลือกเท่ากบั 4,797.83 บาท/ไร่ รายไดจ้ากการขายกิโลกรัมละ 15.10 บาท  ตารางที 9   แสดงการวิเคราะห์อตัรากาํไรขนัตน้ของปลูกขา้วไรซ์เบอรีและสงัขห์ยด  ขา้วไรซ์เบอรี ขา้วสังขห์ยด ขาย 5,633.07  4,797.83  ตน้ทุนขาย 3,253.86  3,655.34  กาํไรขนัตน้ 2,379.21  1,142.49  อตัรากําไรขันต้น 42.24%  23.81%    จากการวิจยัพบว่า ผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอรีมีอตัรากาํไรขนัตน้ต่อไร่ เท่ากบั 42.24% และขา้วสงัขห์ยด เท่ากบั 23.81% โดยขา้วไรซ์เบอรี มีอตัราผลตอบแทนขนัตน้สูงกวา่ขา้วสังขห์ยด คิดเป็น 18.43%  สรุปผลและอภิปรายผล  สรุปผล  1. กลุ่มตวัอยา่งทีปลูกขา้วไรซ์เบอรีในจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.3 มีอายมุากกวา่  ปีขึนไป ร้อยละ 76.7 อาชีพอืนนอกจากการปลูกขา้ว คือ เกษตรกร ร้อยละ 73.3 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูมี้กรรมสิทธิในทีดินปลูกขา้ว ร้อยละ 100 แหล่งทุนในการปลูกขา้วมาจากเงินทุนของตวัเอง ร้อยละ 100 โดยแรงงานแบบเตม็เวลา มาจากสมาชิกในครอบครัว มีจาํนวน 1-3 คน ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ไม่มีหนีสินทีเกิดจากการปลูกขา้ว ร้อยละ 96.7 และมีการจาํหน่ายในรูปแบบขา้วเปลือก ร้อยละ 100 . กลุ่มตวัอยา่งทีปลูกขา้วสงัขห์ยดในจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 มีอายมุากกว่า 50 ปีขึนไป ร้อยละ 53.3 อาชีพอืนนอกจากการปลูกขา้ว คือ เกษตรกร ร้อยละ 90 โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูมี้กรรมสิทธิในทีดินปลูกขา้ว ร้อยละ 90 แหล่งทุนในการปลูกขา้วมาจากเงินทุนของตวัเอง ร้อยละ 90 โดยแรงงานแบบเต็มเวลา มา
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จากสมาชิกในครอบครัว มีจาํนวน 1-3 คน ร้อยละ 93.3 และส่วนใหญ่ไม่มีหนีสินทีเกิดจากการปลูกขา้ว ร้อยละ 83.3 และมีการจาํหน่ายในรูปแบบขา้วเปลือก ร้อยละ 100 . เกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์เบอรี ใชวิ้ธีการปลูกแบบนาหวา่น คิดเป็นร้อยละ 100 ขนัตอนการปลูกขา้วส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการจา้งแรงงานมากกว่าการใช้แรงงานตนเอง ประกอบดว้ย  การเตรียมดิน จา้งแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 86.7 การหวา่นเมลด็ จา้งแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 73.3 การเก็บเกียว จา้งแรงงานคิดเป็นร้อยละ 100 ปุ๋ยทีใชเ้ป็นปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 90 . เกษตรกรทีปลูกขา้วสังขห์ยด ใชวิ้ธีการปลูกแบบนาหวา่น คิดเป็นร้อยละ 100 ขนัตอนการปลูกขา้วส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการจา้งแรงงานมากกว่าการใชแ้รงงานตนเอง ประกอบดว้ย  การเตรียมดิน จา้งแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 70 การหวา่นเมลด็ จา้งแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 63.3 การเก็บเกียว จา้งแรงงานคิดเป็นร้อยละ 100 ใชปุ๋้ยทงัปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 36.6 . ตน้ทุนในการปลูกขา้วไรซ์เบอรีของเกษตรกรจงัหวดัพทัลุง เท่ากบั 3,253.86 บาทต่อไร่  ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง 407.74 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 1,130.00 บาทต่อไร่ และ ค่าใชจ่้ายในผลิต 1,716.12 บาทต่อไร่ . ตน้ทุนในการปลูกขา้วสังข์หยดของเกษตรกรจงัหวดัพทัลุง เท่ากบั 3,655.34 บาทต่อไร่  ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง 254.42 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 999.34 บาทต่อไร่ และ ค่าใชจ่้ายในการผลิต 2,232,64 บาทต่อไร่ . ตน้ทุนในการปลูกขา้วไรซ์เบอรี ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 12.53, 34.73 และ 52.74 ตามลาํดบั และตน้ทุนในการปลูกขา้วสังข์หยด ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 6.96, 27.34 และ 61.08 ตามลาํดบั 8. ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกขา้วไรซ์เบอรี ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในการเตรียมดิน รองลงมาเป็นค่าแรงในการเก็บเกียว และค่าแรงในการจา้งหว่าน เป็นเงิน 650, 400 และ 80 บาท คิดเป็นร้อยละ . , .  และ  .  ตามลาํดบั . ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกขา้วสังข์หยด ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในการเก็บเกียว รองลงมาเป็นค่าแรงในการเตรียมดิน และค่าแรงในการจา้งหว่าน เป็นเงิน 531.67 , 401.67 และ 66.0  บาท คิดเป็นร้อยละ 53.20, 40.19 และ 6.60 ตามลาํดบั . ค่าใชจ่้ายในการผลิตของขา้วไรซ์เบอรี เท่ากบั 1,716.12 บาท/ไร่ ประกอบดว้ย ค่าปุ๋ย ค่ากาํจดัศตัรูพืช ค่าเสือมราคาเครืองมือและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ค่านาํมนัเชือเพลิง ค่าเช่าทีน่า และอืนๆ คิดเป็นร้อยละ 58.27, 0.58, 40.91, 0 , 0.24 , 0 และ 0 ตามลาํดบั 11. ค่าใชจ่้ายในการผลิตของขา้วสังข์หยด เท่ากบั 2,232,64 บาท/ไร่ ประกอบดว้ย ค่าปุ๋ย ค่ากาํจดัศตัรูพืช ค่าเสือมราคาเครืองมือและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ค่านาํมนัเชือเพลิง ค่าเช่าทีนาและอืนๆ คิดเป็นร้อยละ 42.38, 0.37, 35.24, 9.22, 12.40, 0  และ 0.37 ตามลาํดบั 11. ผลผลิตของเกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์เบอรีในจงัหวดัพทัลุง เท่ากบั 452.67 กิโลกรัม/ไร่ และมีรายไดใ้นการขายขา้วเปลือก เท่ากบั 5,633.07 บาท/ไร่ รายไดจ้ากการขายกิโลกรัมละ 12 บาท 
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. ผลผลิตของเกษตรกรทีปลูกข้าวสังข์หยด เท่ากับ 318.32 กิโลกรัม/ไร่ และมีรายได้ในการขายขา้วเปลือกเท่ากบั 4,797.83 บาท/ไร่ รายไดจ้ากการขายกิโลกรัมละ 15.10 . ผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอรีม อตัรากาํไรขนัตน้เท่ากบั 42.24% และ ขา้วสังข์หยด เท่ากบั 23.81% โดยขา้วไรซ์เบอรี มีอตัราผลตอบแทนขนัตน้สูงกวา่ขา้วสังขห์ยด  อภิปรายผลการวจิัย . เกษตรกรทีปลูกขา้วทงั  ชนิด ทงัขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสังข์หยด ใชว้ิธีการปลูกแบบนาหว่าน ร้อยละ 100 แทนการทาํนาแบบนาดาํ ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วาทินี จนัทร์ช่วงโชติ (2557) ไดศึ้กษา เรือง การเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วหอมมะลิ 105 แบบหวา่นและปักดาํของเกษตรกร อาํเภอสาํโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ พบวา่ การปลูกขา้วแบบนาดาํใหผ้ลผลิตทีสูงกวา่นาหว่าน แต่ตน้ทุนแรงงานจะเพิมขึนจากการจา้งปักดาํ ทงันีเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัพทัลุงทีมีการจา้งแรงงานในการทาํนา ตงัแต่การเตรียมดิน การหว่านเมลด็ ไปจนถึงกระบวนการเก็บเกียว การทาํนาแบบนาดาํจึงเป็นการลดตน้ทุนแรงงานของเกษตรกร . ในขนัตอนกระบวนการเก็บเกียว มีการใชร้ถเกียวขา้วคิดเป็นร้อยละ  ทงัเกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์   เบอรีและขา้วสังขห์ยด เนืองจากการจา้งรถเกียวขา้วมีตน้ทุนตาํกว่าการจา้งแรงงานคน และใชเ้วลาในการเก็บเกียวนอ้ยกวา่แรงงานคน 3. ชาวนาผูป้ลูกขา้วทงัสองชนิดในจงัหวดัพทัลุง เป็นเกษตรกรทีมีกรรมสิทธิในทีนาเป็นของตนเอง ร้อยละ 100 จะเห็นไดว้่าในปัจจุบัน เกษตรกรทีเช่าพืนทีนาเพือทาํนามีอตัราทีลดลงและมีการเปลียนอาชีพจากทาํนาไปประกอบอาชีพอืน โดยจะเห็นว่าเกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์เบอรรีและขา้วสังข์หยดในจงัหวดัพทัลุง ส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า  ปี ร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั . ตน้ทุนรวมในการปลูกขา้วไรซ์เบอรี เท่ากบั 3,253.86 บาทต่อไร่ ตาํกว่าตน้ทุนรวมในการปลูกขา้วสังข์หยด ซึงเท่ากบั 3,655.34 บาทต่อไร่ ตน้ทุนทีเกิดขึนประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต ขา้วไรซ์เบอรี เท่ากบั  407.74, 1130.00 และ 1,716.12 บาทต่อไร่ ขา้วสังขห์ยด เท่ากบั  254.42, 999.34,  และ 2,232.64 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั เมือวิเคราะห์แลว้ สาเหตุทีทาํใหต้น้ทุนในการปลูกขา้วสังขห์ยดมีตน้ทุนสูงกว่า เนืองมากจากค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการซ่อมแซมเครืองมือ และค่านาํมนัเชือเพลิงทีมากกวา่ หากสามารถหาวิธีแกไ้ขได้จะทาํใหต้น้ทุนในการผลิตต่อไร่ลดลง . จากการศึกษาของ นงลกัษณ์  จิวจู (2556) เรือง การวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวระหว่างพนัธุ์ ขาวตาแห้งกับพนัธ์ุไรซ์เบอร์รี ของเกษตรกรตาํบลท่าไม ้อาํเภอพรานกระต่าย จังหวดักาํแพงเพชร พบว่า ตน้ทุนการปลูกขา้วพนัธุ์ไรซ์เบอร์รี มีตน้ทุนเท่ากบั 2,785.43 บาทต่อไร่ วตัถุดิบเท่ากบั 739.99 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานเท่ากับ 1,713.63 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายการผลิตเท่ากับ 331.81 บาทต่อไร่  ซึงจะเห็นว่าตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงในการทาํนาของเกษตรกรในจงัหวดักาํแพงเพชร สูงกว่าตน้ทุนวตัถุดิบของเกษตรกรในจังหวดัพทัลุง แต่ค่าใช้จ่ายในการทาํนาของเกษตรกรในจังหวดัพทัลุงสูงกว่าเกษตรกรในจังหวดักาํแพงเพชร สาํหรับค่าแรงงานทางตรงอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั 
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. ค่าปุ๋ยของเกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์เบอรี คิดเป็นร้อยละ 58.27 ของค่าใชจ่้ายในการผลิตทงัหมด ส่วนค่าปุ๋ยของเกษตกรทีปลูกขา้วสงัขห์ยด คิดเห็นร้อยละ 42.38 จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์เบอรีมีค่าใชจ่้ายทีเป็นค่าปุ๋ยสูงกว่า ทงันีเนืองมากจากเกษตรกรทีปลูกขา้วสังขห์ยดมีการใชปุ๋้ยนินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี ร้อยละ 36.7 ในขณะทีเกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์เบอรี ร้อยละ 90  9. เมือเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรพบว่า ขา้วไรซ์เบอรีใหผ้ลผลิต เท่ากบั  452.67 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนขา้วสังขห์ยดให้ผลผลิต เท่ากบั 318.32 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะทีกระบวนการปลูกขา้วใชวิ้ธีนาหว่านเหมือนกนั ทงันีอาจอาจแตกต่างในกระบวนการดูแลรักษา โดยเกษตรกรทีปลูกขา้วไรซ์เบอรีใชปุ๋้ยเคมี ร้อยละ  ในขณะผู ้ปลูกขา้วสงัขห์ยดใชปุ๋้ยเคมีเพียง ร้อยละ 36.7 10. เมือเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายขา้วเปลือกของเกษตรกรพบว่า ผูป้ลูกขา้วไรซ์เบอรีมีรายได ้เท่ากบั 5,633.07 บาท/ไร่ มีราคาขายกิโลกรัมละ 12 บาท ขา้วสังขห์ยดเท่ากบั เท่ากบั 4,797.83 บาท/ไร่  มีราคาขายกิโลกรัมละ 15.10 บาท  จะเห็นว่ารายไดจ้ากขา้วไรซ์เบอรีสูงกว่า แมว้่าราคาขายต่อกิโลกรัมจะตาํกว่า ทงันีเกิดจากจาํนวนผลิตต่อไร่ทีสูงกวา่ 11. อตัรากาํไรขนัตน้ของขา้วไรซ์เบอรีเท่ากบั 42.24% และขา้วสงัขห์ยด เท่ากบั 23.81% โดยขา้วไรซ์เบอรี มีอตัราผลตอบแทนขนัตน้สูงกวา่ขา้วสงัขห์ยด เท่ากบั 18.43%  ดงันนั ขา้วไรซ์เบอรีถือไดว้า่เป็นขา้วทีใหอ้ตัรากาํไรขนัตน้สูงกวา่ขา้วสังขห์ยดถึงแมร้าคาขายแต่กิโลกรัมจะตาํกวา่  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัย . ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลแตกต่างระหว่างการปลูกขา้วอินทรียข์องขา้วไรซ์เบอรีและขา้วสงัขห์ยดเพอืเป็นทางเลือกในการปลูกขา้วของเกษตรกร . รัฐบาลควรมีช่องทางการสนบัสนุนในดา้นความรู้เกียวกบัช่องทางการจดัจาํหน่าย และเทคโนโลยีในการทาํนาของเกษตรในจงัหวดัพทัลุงเพือส่งเสริมการประกอบอาชีพทียงัยืนต่อไป . รัฐบาลควรมีการเผยแพร่ความรู้เรืองปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี และวิธีการจดัการทีถูกตอ้งเพือลดต้นทุนใหก้บัเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง . ควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นรูปบรรจุภณัฑแ์ทนการจาํหน่ายในรูปขา้วเปลือก เพือเพิมมูลค่าผลิตภณัฑแ์ละเพมิรายได ้ กิตติกรรมประกาศ วิจยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไดดี้ดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  มณีมยั อาจารยป์ระจาํสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง    และใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั  ขอขอบคุณเกษตรจงัหวดัพทัลุง ผูอ้าํนวยการศูนยว์ิจยัขา้ว จงัหวดัพทัลุง เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจังหวดัพทัลุงทุกท่าน ทีใหข้อ้มูลสาํหรับการวิจยัครังนี อีกทงัพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ์และผูมี้พระคุณ ทุกท่านทีมีส่วนส่งเสริมใหผู้วิ้จยัประสบความสาํเร็จในชีวิตมาจนถึงทุกวนันี 
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บรรณานุกรม กรมวิชาการเกษตร. การปลูกข้าวในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร. 2556. ดวงมณี โกมารทตั. การบัญชีต้นทุน. กรุงเทพฯ : ประชาชน. 2546. นงลกัษณ์  จิวจู .การวเิคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวระหว่างพนัธ์ุ ขาวตาแห้งกับพนัธ์ุไรซ์เบอร์รี ของเกษตรกรตาํบลท่าไม้ อาํเภอพรานกระต่าย จงัหวดักําแพงเพชร. คณะวิทยาการจดัการ . มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร. 2556. วาทินี จนัทร์ช่วงโชติ. การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 แบบอย่างและแบบหว่านและปักดาํของเกษตรกร อาํเภอสําโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. 2557.                         
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การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว ในเขตพืนท ี อาํเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบุรี Analysis of costs and r eturns of r ice cultivation in Amphoe Si Prachan. Suphanbur i Province  วราภรณ์  นาคใหม่ * ศิริมา  แกว้เกิด2  Waraporn  Nakmai1* , Sirima  Kaewkerd 2   บทคัดย่อ          การศึกษานีมีวตัถุประสงคเ์พือการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกขา้ว ในเขตพืนทีอาํเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสุพรรณบุรี   โดยแบ่งตามขนาดและเพอืศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อการปลูกขา้วโดยขอ้มูลทีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากการสุ่มตัวอย่างและสัมภาษณ์ชาวนาตัวอย่างในเขตอาํเภอศรีประจันต์   จังหวดัสุพรรณบุรีโดยการสุ่มตวัอยา่ง แบบง่าย ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษารวม   ตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็นนาขา้ว  ขนาดเล็ก ( - ไร่) จาํนวน  ตวัอยา่ง นาขา้ว  ขนาดกลาง ( -  ไร่) จาํนวน   ตวัอยา่ง และนาขา้วขนาดใหญ่ (  ไร่ขึนไป) จาํนวน  ตวัอยา่ง       ถา้พิจารณาผลผลิตและรายไดจ้ากปลูกขา้ว โดยแยกตามขนาด พบ ว่าจาํนวนผลผลิตเฉลียต่อไร่ขา้ว ขนาดเล็ก เท่ากบั  ,   ขนาดกลาง  เท่ากบั  ,   และขนาดใหญ่  เท่ากบั  ,    ราคาขายเฉลีย (บาทต่อกิโลกรัม) ตน้ทุนรวม (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  , .   ขนาดกลาง  เท่ากบั  , .     และขนาดใหญ่  เท่ากับ  , .    ตน้ทุนคงทีทงัหมด (บาทต่อขนาดไร่)   ขนาดเล็ก เท่ากบั  .  ขนาดกลาง  เท่ากบั  .   และขนาดใหญ่  เท่ากบั  .   ตน้ทุนผนัแปรทงัหมด (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  , .   ขนาดกลาง  เท่ากบั  , .   และขนาดใหญ่  เท่ากบั  , .    จาํนวนผลผลิต (กิโลกรัมต่อขนาดไร่) ขนาดเล็ก เท่ากบั  ,   ขนาดกลาง  เท่ากบั  ,    และขนาดใหญ่  เท่ากบั  ,     ตน้ทุนผนัแปร (บาทต่อกิโลกรัม) ขนาดเลก็ เท่ากบั  .   ขนาดกลาง  เท่ากบั  .   และขนาดใหญ่  เท่ากบั  .   ราคาขายเฉลีย (บาทต่อกิโลกรัม)  ขนาดเล็ก เท่ากับ  .   ขนาดกลาง  เท่ากบั  .   และขนาดใหญ่  เท่ากบั  .     ปริมาณการผลิตคุม้ทุน (กิโลกรัมต่อไร่) ขนาดเล็ก เท่ากบั  , .  ขนาดกลาง  เท่ากบั  , .   และขนาดใหญ่  เท่ากบั  , .  และ ราคาขายคุม้ทุน (บาทต่อกิโลกรัม)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  .  ขนาดกลาง  เท่ากบั  .   และขนาดใหญ่  เท่ากบั  .  ตามลาํดบั ปัญหาการผลิตและการตลาดของชาวนาจะคลา้ยคลึงกนั โดยปัญหาการผลิตทีสาํคญัทีสุด ไดแ้ก่ ปัญหาราคาปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศตัรูพืช เป็นตน้ มีราคาแพง ส่วนปัญหาการตลาดทีสาํคญัทีสุด ไดแ้ก่ ปัญหาตลาดไม่มีความแน่นอน ราคาขา้วขึนๆ ลงๆ  คาํสําคญั : ชาวนาปลูกขา้ว   ตน้ทุนและผลตอบแทน   จุดคุม้ทุน   อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี      
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ABSTRACT    This study aims to analyze the cost and return of rice cultivation. In the area of Si Prachan. Suphanburi Province By size and to study the problems and obstacles.  The results of the study are the primary data.  Sampling and interviewing farmers in Si Prachan. The sample size was 112 small rice paddies (1-5 rai), medium rice paddy (6-15 rai), and rice paddies ( Up to 48 rai) If the yield and income from rice.  By size, it was found that the average yield per rai of rice was 4 ,750  medium sized, 14,250 and large was 76,000. (Baht per kilogram) Total Cost The average size was 3,698.20. The mean size was 3,997.49 and the size was 4,411.46. The average size was 364.35, the mean size was 370.56 and the size was 379.18. The average size was 3,333.85, the mean size was 3,997.49 and the size was 4,411.46. The average yield was 8,750, the average was 16,250 and the size was 21,154. Variable cost (Baht per kilogram) was small. 0.76. The mean is 0.36 and the mean is 0.10. The average selling price The average size was 7.12 and the size was 7.68 and the size was 7.68. The average size was 1,304.13 m. The average size was 1,508.37 and the large size was 1,625.71. The average size was 5.56 and 5.98 respectively.  The farmers' production and marketing problems were similar.  Production problems such as fertilizer, chemical pesticide, and so on are the most important problems. Rice prices up.  Key word: Rice farmers , Cost and return,   Break even point  Si Prachan District  Suphanburi Province            สาขาการบญัชี  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ     ตาํบลยา่นยาว อาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี  1 ccounting, Business and Information Technology Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Sam Chuk District, Suphan Buri 72130  สาขาการบญัชี  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิตาํบลยา่นยาว อาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี  2ccounting, Business and Information Technology Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Sam Chuk District, Suphan Buri 72130 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :warapon_n@hotmail.co
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บทนํา ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการทําไร่ทํานาเป็นส่วนใหญ่ ดินแดนพืนทีทีเพาะปลูกย่อมมีความสาํคญั นนัหมายถึงหากพนืทีดินดาํมีธาตุอินทรียอุ์ดมสมบูรณ์ พืชผลยอ่มเติบโตงอกงามใหด้อกผลอยา่งเตม็ที แต่หากดินขาดสารอาหาร ดอกผลก็ไม่เตม็เมด็เตม็หน่วย ชาวนาไทยมีการทาํนาสองแบบ คือ การทาํนาในช่วงทีเหมาะสมคือฤดูฝน ซึงมีฤดูนีปีละครัง เรียกวา่ นาปี ส่วนการทาํนาในฤดูอืนเพมิขึนคือทาํในฤดูแลง้ จึงเรียกวา่นาปรัง ผลผลิตจากนาปีและนาปรังอาจไม่เหมือนกนั เนืองจากนาปีเป็นการทาํนาปีละครัง ในวถีิชีวติของคนไทยนนัผกูพนัธ์กนัมานานนบัแต่โบราณจนถึงปัจจุบนัเพียงแต่ในปัจจุบนัมีเครืองไมเ้ครืองมือช่วยในการทาํนา ซึงมีความแตกต่างจากสมยัโบราณ ทีใชว้วัหรือควายทีใชใ้นการไถนา และใชแ้รงงานคนเป็นส่วนใหญ่บทบาทสาํคญัของขา้วในวิถีแห่งชีวติคนไทยและคนในเอเชียนนัมุ่งปลูกขา้วใชเ้พอืการปริโภค ใชเ้พอืการแลกเปลียน กบัปัจจยัอืนๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติเช่น เสือผา้ ยารักษาโรค หรืออาหารประเภทอืนดา้นการปลูกขา้วโดยใชส้ารเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในแร่ธาตุและกายภาพของดินทาํให้สิงมีชีวิตทีมีประโยชน์ในดินนนั สูญหายและไร้สมรรถภาพ ความไม่สมดุลนีเป็นอนัตรายจะก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งต่อเนือง และดินสูญเสียความสามารถในการดูดซบัแร่ธาตุส่งผลให้ดินเสือมคุณภาพ ทาํให้ผลผลิตมีแร่ธาตุ และวิตามินตาํ เป็นผลใหเ้กิดการขาดแคลนธาตุอาหารเสริมในพืช พืชจะอ่อนแอ ขาดภูมิตา้นทานโรคและทาใหก้ารคุกคามของแมลงและเชือโรคเกิดขึนไดง่้าย ซึงจะนาํไปสู่การใชส้ารเคมีฆ่าแมลงและเชือราเพมิขึน นอกจากนีดินทีเสือมคุณภาพนนั จะเร่งการเจริญเติบโตของวชัพืชให้แข่งกบัพืชเกษตร และนาํไปสู่การใช้สารเคมีสังเคราะห์กาํจดัวชัพืช ขอ้บกพร่องเช่นนีก่อให้เกิดวิกฤติในห่วงโซ่อาหารและระบบการเกษตร ซึงทาํให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ และสิงแวดลอ้มอยา่งยงิ เกษตรอินทรียจ์ะเป็นหนทางของการแกปั้ญหาเหล่านนัได ้เนืองดว้ยเกษตรอินทรีย ์คือ การทาํการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพืนทีการเกษตรทีไม่มีสารพิษตกคา้ง และหลีกเลียงจากการปนเปือนของสารเคมีทางดิน ทางนาํ และทางอากาศ เพือส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศน์ และฟืนฟสิูงแวดลอ้มใหก้ลบัคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใชส้ารเคมีสงัเคราะห์(นรินทร์,2557) นอกจากนีการปลูกขา้วโดยใชส้ารเคมียงัทาํใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนทีคาด วา่จะสูงกวา่ ผู ้ท ําวิจัยจัดทําวิจัยขึนเพือศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว ในเขตพืนที                            อาํเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบุรี  สําหรับข้อมูลทีได้จากการศึกษานีจะใช้เป็นแนวทางสําหรับเกษตรกรหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการตดัสินใจในการทาํนาเพือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูผ้ลิต รวมทงัเป็นประโยชน์แก่ผูที้สนใจศึกษาโดยทวัไป วตัถุประสงค์ของการวจิยั 1. เพือศึกษาสภาพทวัไปและปัญหาของการการปลูกขา้ว ในเขตพืนทีอาํเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี 2. เพอืศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกขา้ว ในเขตพนืทีอาํเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี  วธิีดําเนินการวจิัย       ขอบเขตของการวิจยั                  การศึกษาครังนี เป็นการศึกษา ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว ในเขตพืนทีอาํเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี คือ                ศึกษาตน้ทุนการปลูกขา้ว ตงัแต่ขนัตอนการไถ่กลบหนา้ดิน เตรียมเมด็พนัธ์ุขา้ว หวา่นขา้ว  การดูแลบาํรุงรักษา การป้องกนักาํจดัโรค แมลงและศตัรูพืช การเก็บเกียว  
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    การศึกษา                 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ   เพือศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว ในเขตพืนทีอาํเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี  โดยแบ่งลกัษณะของการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น  ลกัษณะ คือ . แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรทีปลูกขา้วในเขตพืนทีอาํเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี . แหล่งขอ้มูลทุติยภมิู (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ตาราทีเกียวขอ้งกบัการทาํวจิยัตลอดจนเอกสารเผยแพร่ และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  เพอืศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และหลกัการทางวิชาการ ซึงมีความสาํคญัในการนาํมาประกอบการวิเคราะห์ และกาํหนดแนวทางการศึกษา ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว ในเขตพืนทีอาํเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี      ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ชาวนาตวัอยา่งในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์  จงัหวดัสุพรรณบุรีโดยการสุ่มตวัอยา่ง แบบง่าย ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษารวม   ตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็นนาขา้ว  ขนาดเล็ก ( -  ไร่) จาํนวน  ตวัอยา่ง นาขา้ว  ขนาดกลาง ( - ไร่) จาํนวน   ตวัอยา่ง และนาขา้วขนาดใหญ่ (  ไร่ขึนไป) จาํนวน  ตวัอยา่ง     เครืองมือทใีช้ในการวิจยั เครืองมือทีใชส้าํหรับการวิจยัครังนี คือ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง โดยประยกุตจ์ากงานวิจยัของจุฑาทิพย ์สองเมือง และคณะ ( ) เรือง “การเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วอินทรียแ์ละขา้วใช้สารเคมีของเกษตรกร ในอาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี” แบบสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย ข้อมูลส่วนท ี1. เป็นขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามของเกษตรกรการเพาะปลูกขา้ว ในเขตพนืทีอาํเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลการวเิคราะห์ในรูปตาราง และภาพ ประกอบคาํอธิบายโดยค่าสถิติทีใช ้คือ ความถี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ข้อมูลส่วนที 2. เป็นการรวบรวมขอ้มูลเกียวกับต้นทุนจากการเพาะปลูกขา้ว  วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตารางและภาพประกอบคาํอธิบาย โดยอภิปรายเป็นร้อยละโดยหาค่าเฉลียของตน้ทุนต่อไร่ สาํหรับการคาํนวณตน้ทุนต่าง ๆ มีรายละเอียดดงันี . ตน้ทุนรวมต่อไร่ในการศึกษาครังนีประกอบดว้ย ตน้ทุนรวมทีเกิดขึนทงัทีเป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด จาํแนกเป็นสองชนิด คือ ตน้ทุนคงทีและตน้ทุนผนัแปร แสดงไดด้งันี ตน้ทุนรวม = ตน้ทุนคงที + ตน้ทุนผนัแปร 2. ตน้ทุนคงทีต่อไร่ในการศึกษาครังนี ประกอบดว้ย ค่าใชที้ดิน ค่าภาษีบาํรุงทอ้งที ค่าเสือมราคาเครืองมือและอุปกรณ์การเกษตรโดยแสดงรายละเอียดดงันี 3.  ตน้ทุนผนัแปรทงัหมดในการศึกษาครังนี ประกอบดว้ย ค่าแรงงาน ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอืน ๆ แสดงรายละเอียดดงันี ข้อมูลส่วนที 3 เป็นการรวบรวมขอ้มูลเกียวกับผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขา้ว ในเขตพืนทีอาํเภอศรีประจนัต์  จงัหวดัสุพรรณบุรี วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบคําอธิบาย โดยอภิปรายเป็นร้อยละโดยหาค่าเฉลียของผลตอบแทนต่อไร่สําหรับการคํานวณผลตอบแทนต่าง ๆ ใชสู้ตรการคาํนวณ ดงันี . ผลผลิตเฉลีย (กก./ไร่) = ผลผลิตเฉลียต่อหนึงฤดูกาลปลูก  2 . ราคาขายเฉลีย (บาท/กก.) = ราคาขายเฉลียต่อกิโลกรัมจากการจาํหน่ายโดยอิสระ 
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3. รายไดท้งัหมด = จาํนวนผลผลิตเฉลีย (กก./ไร่) x ราคาขายเฉลีย (บาท/กก.) 4. กาํไรส่วนเกินทีเป็นเงินสด = รายไดท้งัหมด – ตน้ทุนผนัแปรทีเป็นเงินสด 5. กาํไรส่วนเกิน = กาํไรส่วนเกินทีเป็นเงินสด – ตน้ทุนผนัแปรทีไม่เป็นเงินสด 6.  กาํไรสุทธิ = กาํไรส่วนเกิน – ตน้ทุนคงที หรือ (รายไดท้งัหมด – ตน้ทุนรวม) ขอ้มูลส่วนที   ขอ้เสนอแนะอืนๆ                 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครังนี ผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์เกษตรกรทีปลูกข้าว ในเขตพืนทีอําเภอศรีประจันต์                     จังหวดัสุพรรณบุรี ทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ดาํเนินการโดยนัดหมายล่วงหน้าตามวนัเวลาทีกลุ่มตวัอย่างอนุญาตให้เขา้สัมภาษณ์  ผลและวจิารณ์ผล ขนาดเลก็ ( -  ไร่) จาํนวน  ตวัอยา่ง นาขา้ว  ขนาดกลาง ( -  ไร่) จาํนวน   ตวัอยา่ง และนาขา้วขนาดใหญ่ (  ไร่ขึนไป) จาํนวน  ตวัอยา่ง ส่วนขอ้มูลทุติยภมิูเป็นขอ้มูลเพอืสนบัสนุนความสมบูรณ์ของการศึกษา โดยได้รวบรวมส่วนใหญ่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วมีอายุโดยเฉลียอยู่ระหว่าง -  ปี ซึงเป็นช่วงอายุทีเหมาะกับการทาํงาน การศึกษาจบชนัประถมปีที  ส่วนประสบการณ์การปลูกขา้วมากกว่า  ปี จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนมีขนาด -  คน สมาชิกทีช่วยในการเพาะปลูกขา้วเต็มที  ร้อยละ .  ลกัษณะการถือครองทีดินเป็นของตนเองร้อยละ .   เนือทีเพาะปลูกขา้วเฉลีย                .    ไร่ เครืองมือและอุปกรณ์ทีใชใ้นการปลูกขา้วส่วนใหญ่เป็นของตนเอง แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่กูจ้ากแหล่งเงินกูใ้นระบบ โดยเฉพาะธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่งเงินกูที้สาํคญัร้อยละ .  อตัราดอกเบีย % ต่อปี ภาวะหนีสินของเกษตรกรเป็นผูมี้หนีสินร้อยละ .  โดยมีหนีสินเฉลียต่อครัวเรือนทีกูย้มื ,  บาท และหนีสินรวมเฉลียต่อครัวเรือนทงัหมดเท่ากบั ,  บาท ตน้ทุนรวมจากการปลูกขา้วเฉลียต่อไร่  ขนาดเล็ก เท่ากบั , .  บาท   ขนาดกลาง เท่ากบั .   บาท  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  .   โดยตน้ทุนรวมประกอบดว้ยตน้ทุนคงที ขนาดเล็ก  เท่ากบั 364.35 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.20  ขนาดกลาง  เท่ากบั  .  คิดเป็นร้อยละ  .  และขนาดใหญ่   เท่ากบั .   คิดเป็นร้อยละ .  และตน้ทุนผนัแปรขนาดเล็ก  เท่ากบั , .   บาท คิดเป็นร้อยละ 90.15 ขนาดกลาง  เท่ากบั , .  คิดเป็นร้อยละ .  และขนาดใหญ่   เท่ากบั , .  คิดเป็นร้อยละ .  ซึงตน้ทุนคงทีประกอบดว้ยค่าใชที้ดิน ค่าภาษีบาํรุงทอ้งที และค่าเสือมราคาเครืองมือและอุปกรณ์การเกษตร  ส่วนตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงาน รองลงมาคือค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอืน  เป็นตน้ จาํนวนผลผลิตเฉลีย (กิโลกรัมต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั ,  ขนาดกลาง  เท่ากบั ,  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  ,     ราคาขายเฉลีย (บาทต่อกิโลกรัม)ขนาดเล็ก เท่ากบั  .  ขนาดกลาง  เท่ากบั .  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  .   รายไดท้งัหมด (บาทต่อขนาดไร่)   ขนาดเล็ก เท่ากบั  , .   ขนาดกลาง  เท่ากบั , .  และขนาดใหญ่  เท่ากบั , .  ตน้ทุนผนัแปร (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  , .  ขนาดกลาง  เท่ากบั  , .  และขนาดใหญ่  เท่ากบั , .  กาํไรส่วนเกิน (บาทต่อขนาดไร่)   ขนาดเล็ก เท่ากบั , .  ขนาดกลาง  เท่ากบั  , .   และขนาดใหญ่  เท่ากบั , .  ตน้ทุนคงทีทงัหมด (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเลก็ เท่ากบั  .  ขนาดกลาง  เท่ากบั  .  และขนาดใหญ่ เท่ากบั .  กาํไรสุทธิ (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  , .   ขนาดกลาง  เท่ากบั  , . และขนาดใหญ่ เท่ากบั , .  ตามลาํดบั 
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  ตน้ทุนรวม (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  , .  ขนาดกลาง  เท่ากบั  , .  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  , .    ตน้ทุนคงทีทงัหมด (บาทต่อขนาดไร่)   ขนาดเล็ก เท่ากบั  .  ขนาดกลาง  เท่ากบั  .    และขนาดใหญ่  เท่ากบั  .  ตน้ทุนผนัแปรทงัหมด (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  , .   ขนาดกลาง  เท่ากบั  , .   และขนาดใหญ่  เท่ากบั  , .  จาํนวนผลผลิต (กิโลกรัมต่อขนาดไร่) ขนาดเลก็ เท่ากบั  ,   ขนาดกลาง  เท่ากบั  ,  และขนาดใหญ่  เท่ากบั ,  ตน้ทุนผนัแปร (บาทต่อกิโลกรัม)ขนาดเล็ก เท่ากบั  .   ขนาดกลาง  เท่ากบั  .   และขนาดใหญ่  เท่ากบั  .   ราคาขายเฉลีย (บาทต่อกิโลกรัม)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  .  ขนาดกลาง  เท่ากบั .  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  .     ปริมาณการผลิตคุม้ทุน (กิโลกรัมต่อไร่) ขนาดเล็ก เท่ากบั  , .   ขนาดกลาง  เท่ากบั  , .   และขนาดใหญ่  เท่ากบั  , .  และ   ราคาขายคุม้ทุน (บาทต่อกิโลกรัม)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  .  ขนาดกลาง  เท่ากบั .   และขนาดใหญ่  เท่ากบั .  ตามลาํดบั    สรุปผลการศึกษาการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกขา้ว ในเขตพนืที   อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  อภิปรายผลได ้ดงันี              1. ตน้ทุนการปลูกขา้วประกอบดว้ย 3 ส่วนทีสาํคญั ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการผลิต  ค่าแรงงาน และค่าวตัถุดิบ  จะเห็นไดว้า่ในการปลูกขา้วของเกษตรกรมีสัดส่วนของค่าใชจ่้ายในการผลิตสูงมาก ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมนึก เอือจิระพงษพ์นัธ์ ทงันีอาจเนืองมาจากการปลูกขา้วปัจจุบนัเกษตรมีค่าใชจ่้ายมาก ทงัค่าเสือมราคาอุปกรณ์ ค่าจา้งรถเกียวขา้ว ค่านาํมนัเชือเพลิง ค่าปุ๋ยเคมี ค่าจา้งไถนา ค่าบาํรุงฮอร์โมนบาํรุงขา้ว ค่ายากาํจดัวชัพืช จะเห็นไดว้่าความจาํเป็นตอ้งใชปุ้๋ ยเคมีและสารเคมีมากขึนทาํใหต้น้ทุนในการผลิตเพมิสูงมากขึนตามไปดว้ย             2. ผลตอบแทนจากการปลูกขา้วนาของเกษตร  จะเห็นไดว้า่ผลผลิตต่อไร่ทีไดย้งัตาํอยูเ่มือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนทีตอ้งจ่าย ทงันีอาจเนืองมาจากเกษตรส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ทีจะนาํมาใชเ้พิมประสิทธิภาพ ในการผลิตขา้วเพอืให้ได้ผลผลิตทีมากขึนตลอดจนประสบปัญหาภยัแลง้จึงทาํให้ผลผลิตต่อไร่ทีไดต้าํ และเมือพิจารณาจากจาํนวนผลผลิตเฉลีย (กิโลกรัมต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  ,   ขนาดกลาง  เท่ากบั  ,  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  ,  ราคาขายเฉลีย (บาทต่อกิโลกรัม)ขนาดเล็ก เท่ากบั  .  ขนาดกลาง  เท่ากบั .  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  .   รายไดท้งัหมด (บาทต่อขนาดไร่)   ขนาดเล็ก เท่ากบั  , .   ขนาดกลาง  เท่ากบั  , .    และขนาดใหญ่  เท่ากบั  , .   ซึงเป็นสัดส่วนทีค่อนขา้งตาํ ผลการวิจัยทีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนีรนาท ศรีเจริญและคณะ (2554) ทีได้ศึกษาการพฒันาบญัชีตน้ทุนการผลิตขา้วเพือวิเคราะห์ผลตอบแทนของเกษตรกรทีมีนาเป็นของตนเอง ตาํบลบา้นวงัยาว อาํเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ รายไดจ้ากการปลูกขา้วจา้วทีเป็นนาหวา่น เฉลียไร่ละ 6,571.25 บาท ผลตอบแทนทีเป็นกาํไรเฉลียไร่ละ 3,328 บาท อตัรากาํไรต่อยอดขาย เท่ากบั 50.65% ทงันี เนืองจากการปลูกขา้วของเกษตรมีตน้ทุนในการผลิตสูงมากเมือเทียบกบัรายไดห้ลงัหกัตน้ทุน และค่าใชจ่้ายตา่งๆ จึงทาํให้มีอตัรากาํไรต่อตน้ทุนเพียงร้อยละ 7.49              3. อตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) จะเห็นไดว้า่การลงทุนปลูกขา้ว ให้ผลตอบแทนตาํมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุขใจ ตอนปัญหา (2554) ทีไดศึ้กษาตน้ทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกร หมู่ 5 ตาํบลหวัดง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร พบวา่ เกษตรกรทีมีพนืทีเพาะปลูกขนาดเล็ก (10-30 ไร่) มีอตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 9.16 อาจเนืองมาจากการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกรรายย่อยให้ผลผลิตต่อไร่ตาํ ในขณะทีตน้ทุนในการผลิตสูงขึน จึงทาํให้กาํไรสุทธิเฉลียต่อไร่ตาํ         
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   ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาครังนีพบวา่ตน้ทุนผนัแปรการปลูกขา้ว  ในส่วนของตน้ทุนค่าวสัดุ โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีและค่าเมล็ดพนัธุ์มีตน้ทุนสูง ปัญหาศตัรูพืช ปุ๋ยเคมีราคาแพงและมีขอ้สังเกตเพิมเติมคือเกษตรกรไม่มีการจดบนัทึกรายรับรายจ่าย ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะดงันี . การใชปุ๋้ยอินทรียท์ดแทนปุ๋ ยเคมีโดยอาจซือหรือเลียงสัตวเ์อง เช่น โค กระบือ เพือให้ไดมู้ลสัตวเ์ป็นปุ๋ยอินทรียแ์ละยงัสามารถนําหญ้าทีเป็นวชัพืชในนาขา้วมาให้สัตวเ์ลียงกินช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงในการกาํจัดและปัญหาวชัพืชไดอี้กทางหนึง ซึงจากผลการวจิยัการเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วอินทรียแ์ละขา้วใชส้ารเคมีของเกษตรกรในเขตอาํเภอลาํลูกกาจงัหวดัปทุมธานี พบวา่เกษตรกรทีผลิตขา้วอินทรียมี์ตน้ทุนการผลิตทีตาํกว่าเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วใชส้ารเคมี (จุฑาทิพย ์สองเมือง และคณะ, ) และยงัส่งผลดีกบัสุขภาพทีไดบ้ริโภคขา้วอินทรีย ์ . เมล็ดพนัธุ์ขา้วเกษตรกรควรคดัเก็บเมล็ดพนัธุ์ไวป้ลูกเอง ซึงจะสามารถลดตน้ทุนการผลิตไม่ตอ้งซือพนัธุ์ขา้วจากภายนอกโดยมีหลกัการคดัเลือกพนัธุ์ขา้วของศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ( ) ดงันี        ) เกษตรกรจาํเป็นตอ้งรู้จกัลกัษณะประจาํพนัธ์ุขา้วทีจะคดัเลือก เช่น ลกัษณะลาํตน้ สี อาย ุรสชาติ ความตอ้งการนาํและแสง เป็นตน้ เพือทีว่าเมือทาํการคดัพนัธุ์ขา้วก็จะสามารถระบุไดว้่าขา้วทีมีคุณภาพทีดีตรงตามพนัธุ์เป็นอยา่งไร ) เลือกเก็บรวงขา้วพนัธ์ุทีตอ้งการ จากกอทีไม่มีโรคหรือไม่มีแมลงรบกวน เลือกรวงทีสมบูรณ์ติดเมล็ดดี รวงยาวเป็นตน้ ) คดัเลือกเมล็ดทีมีความสมบูรณ์ดี รวมทงัมีลกัษณะตรงตามสายพนัธุ์ทีตอ้งการ ทงันีวธีินีจะทาํครังแรกเท่านนั ปีต่อไปเกษตรกรเพียงปลูกรักษาพนัธุ์ไวแ้ละทาํการสุ่มตรวจคุณภาพเป็นระยะ ๆ  เท่านนัก็เพยีงพอ              . การสะทอ้นการใชจ่้าย โดยเกษตรกรควรจดัทาํบนัทึกรายรับรายจ่ายเพอืใหท้ราบขอ้มูลเป็น “กระจกส่องเงา” สะทอ้นผลการทาํงาน สะทอ้นการใชจ่้ายในชีวติประจาํวนั และนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลปรับปรุงการผลิตในรอบต่อ ๆ ไป               .จดักระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ในชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรทีมีกระบวนการเพาะปลูกและการจาํหน่ายแปลงตวัอยา่งทีมีกาํไรสูงสุดจากการปลูกขา้ว’ กิตติกรรมประกาศ  ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ เทศบาลตาํบลวงัยาง  สาํนกัเกษตรอาํเภอศรีประจนัต ์ ผูน้าํชุมชน  ชาวนาปลูกแห้ว  ชาวนาปลูกข้าว วิสาหกิจชุมชน   รศ.ระวิวรรณ สุวรรณศร และรศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ทีคอยให้การสนบัสนุน พฒันาและชีแนวทางในการดาํเนินการวิจยัตลอดทุกช่วงเวลาของการดาํเนินการดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดีเยยีม ในการศึกษา ตลอดจนไดก้รุณาแกไ้ขและปรับปรุงจนงานวจิยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงได ้ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ พีและนอ้ง และบุคคลท่านอืน ๆ  ทีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านทีได้กรุณาให้คาํแนะนาํ  และขอ้คิดอนัเป็นประโยชน์  ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่ตลอดมา ตงัแต่ตน้จนกระทงังานวจิยัฉบบันีสมบูรณ์ การสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจสาํคญัทีสุดของขา้พเจา้ตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านทีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ กรุณาอบรมสังสอนใหศิ้ษยมี์ความรู้ ความสามารถและมีความมานะพยายาม อนัประมาณค่ามิไดจ้นงานวจิยัไดส้าํเร็จ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณไวเ้ป็นอยา่งสูง  สุดทา้ยนี ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยงิว่าวจิยัฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อผูที้สนใจ อนึงหากมีขอ้บกพร่องประการใด ขา้พเจา้ขออภยัและขอนอ้มรับไวเ้พียงผูเ้ดียว   
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เอกสารอ้างองิ กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ สิริมา บูรณ์กุศล และ ธนาศกัดิ ข่ายกระโทก.( ).ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวนาปรัง  กรณีศึกษา บา้นฮี หมู่  ตาํบลคาํเจริญ อาํเภอตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี.การประชุมวิชาการและนาํเสนอ ผลงานวจิยัระดบัชาติ ราชธานีวชิาการ ครังที . จรินทร์ เทศวานิช ( ) “ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทางการเกษตร”ในประมวลสาระ                            ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร หน่วยที  หน้า -  นนทบุ รี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ จิตติยา สุระนรากุล และคณะ ) “การเปรียบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรทปีลูกผกัระหว่างการใช้ปุ๋ ยมูล กระบือและปุ๋ยเคม”ี แก่นเกษตร ปีที  ฉบบัที  ปีพ.ศ. . จุฑาทิพย ์สองเมือง และคณะ 2551“การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวใช้สารเคมขีอง เกษตรกรในอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี”  การวิจัยพืนฐาน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับุรี. ชาลิสา สุวรรณกิจและกนกเนตร เปรมปรี.2559.การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวเกษตรอนิทรีย์  กบัเกษตรเคม.สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. นรินทร์ พนัธ์ุครู 2557“เกษตรอินทรียคื์ออะไร” (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.sahavicha.com/? name= know  ledge&file=readknowledge&id=  (สืบคน้วนัที  ตุลาคม ) นีรนาท ศรีเจริญและคณะ. 2554การพัฒนาบัญชีต้นทุนการผลิตข้าวเพือวิเคราะห์ผลตอบแทนของเกษตรกรที                           มีนาเป็นของตนเอง ตาํบลบ้านวงัยาว อาํเภอโกสุมพิสัย จังหวดัมหาสารคาม. รายงานวิจัย.มหาวิทยาลยั                                           ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ราตรี ลว้นจิรพนัธ์  “การเปรียบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวอนิทรีย์และการปลูกข้าวใช้สารเคม ี ในอาเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอุทยัธานี” การคน้ควา้อิสระเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิตภาควชิาเศรษฐศาสตร์ บณัฑิต วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. วรธัช บุญประเทือง 2550 “วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตกะหลําปลีปลอดสารพิษกับกะหลําปลี กระแสหลักของเกษตรในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ตาํบลแม่แรม อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่” วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ศิริพร เผือกยิม 2551“การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ โดยใช้ปุ๋ยพืชสดในพืนทีตาํบลไผ่ อาํเภอ                     ราศีไศล จังหวดัศรีสะเกษ ปีการเพาะปลูก 2549/50” ค ้นควา้อิสระปริญญาเศรษฐศาสตร มหาบัณฑิต   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สมศกัดิ เพียบพร้อม 2554 “อุปสงค์ อุปทานสินค้าเกษตรและการประยุกต์” ใน ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์  เกษตร และการจดัการทรัพยากรการเกษตร หน่วยที 2 หนา้ 1-61นนทบุรี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิา เศรษฐศาสตร์ สมพงษ ์เจษฏาธรรมสถิต, ศกัดา อินทรวชิยั, บญัญติั เศรษฐฐิติ และเกรียงไกร แกว้ตระกูลพงษ.์(2552). การสํารวจเพือ ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการเก็บเกียวและขนส่งข้าวเปลือก กรณีศึกษา : พืนทีปลูกขา้วจงัหวดัชยันาท.  ภาควชิาเกษตรกลวธิานคณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 
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สมนึก  เอือจิระพงษพ์นัธ์. (2549). การบัญชีบริหาร. กรุงเทพฯ: แมคกรอ ฮิล.                                 
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ความพร้อมในการบริหารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดัสุพรรณบุรี  The resdiness in finance administration with the operation of electronic systems (e-LAAS) sub-distr ict administration organization  in Suphan Bur i province  จุรีพร สุขสมกิจ *  จุฑามาศ  ศรีบุญตา2   Jureeporn Suksomgij1* Jutamart Sriboonta2   บทคดัย่อ    การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS) และเพือเปรียบเทียบความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลในจังหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างทีศึกษา คือ บุคคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวดัสุพรรณบุรี จาํนวนทงัสิน 77 กลุ่มตวัอยา่ง ไดรั้บการตอบกลบัมาคิดเป็นร้อยละ 95.06 เครืองมือทีใชค้ือแบบสอบถามมีความเชือมนั 0.978 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบค่าเฉลียรายคู่ตามวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s least significant difference :LSD) ผลการวิจยัพบว่า ) ภาพรวมทงั 4 ดา้น บุคลากรมีความพร้อมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงตามลาํดบัดังนี ด้านการสนับสนุนจากผูบ้ ังคบับญัชา  ด้านเทคโนโลยี  ด้านความรู้และประสบการณ์  และด้านบุคลากร  2) เปรียบเทียบความแตกต่าง  พบวา่ เพศ  และอาย ุไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ในการทาํงาน  และเขตพนืที มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .      คาํสําคญั :  ระบบ e-LAAS, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล, การบริหารงานการคลงั           
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ABSTRACT   This research aimed to examine the resdiness in finance administration with the operation of electronic system                (e-LAAS)  sub-district administrative organization in Suphan Buri Province. The purposes of this research were to                         1) investigate the resdiness in finance administrative with the operation of electronic system (e-LAAS) and  2) explore the comparative the resdiness in finance  administrative with the operation of electronic system (e-LAAS) sub-district administrative organization in Suphan Buri Province. The sample groups were personal sub-district  administrative organization in Suphan Buri Province, totally 77 respondents calculated 95.06% . The questionnaires were used as research tool to collect data, with reliability at 0.978. Then the data was analyzed by descriptive statistics, meanwhile t-test, one-wayANOVA  and Fisher’s Least Significant Difference (LSD) were also applied for hypothesis test. The study found that                 1) The overall, there were 4 aspects has resdiness personal in the high level, by mean that is support from management , technology, know and experience and personal 2) Significantly different of resdiness personal by education, experience and area at .05. In contrast, the resdiness personal which classified by their sex and age was no significantly different at .05 .  Keywords : System e-LAAS, sub-district administrative organization, resdiness personal                 สาขาวิชาการบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู ศูนยสุ์พรรณบุรี  1 Department of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphan Buri Compus  นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิศูนยสุ์พรรณบุรี  2 Student of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi  Suphan Buri Campus *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Jureeporngibe@gmail.com 
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บทนํา ในทศวรรษทีผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ไดก่้อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกวา้งขวาง ประเทศทีพฒันาหลายประเทศประสบผลสาํเร็จในการรักษาอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพนืฐานของเศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ในขณะเดียวกนัความสะดวกของระบบสือสารนาํสมยั ทาํให้ความเปลียนแปลงของเศรษฐกิจเกิดขึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทวัโลกเริมมองเห็นความสาํคญัของการสร้างฐานความรู้ในสงัคมท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ อนัทาํให้คุณภาพชีวติของประชาชนในสงัคมดี การเปลียนแปลงนีส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ทวัโลกตืนตวัและไดทุ่้มเททรัพยากรเพือการบริหารกิจกรรมบา้นเมืองและสังคมของตนให้ทนัโลกทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและกติกาใหม่ของสงัคม (สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. 2545, หนา้ 6)  จากการเปลียนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบนัจึงทาํให้สถาบนัแต่ละสถาบนั ไม่วา่จะเป็นสถาบนัการเงิน สถาบนัการลงทุน หรือแมแ้ต่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็ตอ้งเปลียนบทบาทการดาํเนินงานต่าง ๆ ใหท้นัสมยัต่อการนาํขอ้มูลต่าง ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการธุรกิจหรือหน่วยงาน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินก็ถือเป็นหน่วยงานหนึงทีมีความสาํคญัต่อการพฒันาทอ้งถิน จึงจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของทอ้งถินในทุก ๆ ดา้น เพราะในอดีตองค์กรการปกครองส่วนทอ้งถินยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและสถิติจากการปฏิบตัิงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณ การเงินการคลงั การบญัชี หรือแมแ้ต่ขอ้มูลในส่วนของบุคคลากรต่าง ๆ ของทอ้งถิน ทีสามารถนาํมาใชใ้นเชิงการวิเคราะห์และประสิทธิภาพการทาํงานขององคป์กครองส่วนทอ้งถินเพือสนองนโยบายต่างจากรัฐบาลทีไดม้อบหมายให้ปฏิบตัิ  การไดม้าซึงขอ้มูลเพือนาํมาใชใ้นการวางแผนการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินนันยอ่มตอ้งมีการนําขอ้มูลแต่ละพืนทีมาวิเคราะห์  แต่ในขณะเดียวกันขอ้มูลทีมีอยู่นนักลบัเป็นขอ้มูลทีกระจดักระจายอยูค่นละส่วนงานขององคก์ร ทาํให้ขอ้มูลทีไดม้าไม่ทนักาล ในบางครังขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่ตรงกับความเป็นจริง รวมถึงเสียเวลาในการคน้หาหรือสืบคน้มาก จึงจาํเป็นตอ้งสร้างระบบงานทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานประจาํวนัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินให้เกิดมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยจดัเก็บไวใ้นรูปแบบของระบบทีสามารถนาํไปใชง้านในองคก์รไดอ้ยา่งทนัเวลา ถูกตอ้ง น่าเชือถือ ไดม้าตรฐานในการทาํงานรวมถึงสามารถรวบรวมขอ้มูลทงัหมดมาไวที้ส่วนกลางเพือการวิเคราะห์ในเชิงนโยบายดว้ยขอ้มูลทีถูกตอ้งตามความเป็นจริง มีความทนัสมยั และตรวจสอบไดง่้าย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน, 2559) โครงการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาํบล หรือ (Electronic Local Administrative Accounting Systems : e – LAAS ) ซึงประกอบดว้ย งานดา้นซอฟตแ์วร์ระบบบญัชีและฮาร์ดแวร์เพือรองรับระบบ โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน ไดใ้หท้างหน่วยงานสถาบนัวจิยัและใหค้าํปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (TU-RAC) เขียนโปรแกรมระบบงานดงักล่าวในวงเงิน 50 ลา้นบาท (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, 2561, มีนาคม 2) ซึงลกัษณะของโปรแกรมเป็นลกัษณะWeb Based Application คือผูใ้ช้งานสามารถทาํธุรกรรมผ่านระบบ Onlineจากหน่วยงานตน้สังกดัผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสิทธิส่วนงานทีรับผิดชอบภายใตร้ะบบความปลอดภยัสูงจากส่วนกลาง ซึงขอ้มูลทีป้อนเขา้ไปส่งไปยงัส่วนกลางหรือกรมส่งเสริมการปกครองปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลถือเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถินในการดาํเนินการปรับปรุงระบบการบริหารงานดา้นการคลงัทอ้งถินเขา้สู่ระบบอิเลคทรอนิคส์             ซึงผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกบญัชีผ่านระบบออนไลน์ จากหน่วยงานตน้สงักดัผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ตามสิทธิส่วนงานทีรับผิดชอบภายใตร้ะบบความปลอดภยัการปกครอง    ส่วนทอ้งถิน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน, 2561, หนา้ 2) แต่ปัจจุบนัองคก์รป้องครองส่วนทอ้งถินแต่ละแห่งทวัประเทศมีการจดัทาํรายงานทางการเงินและบัญชีดว้ยระบบมือและไดม้ีการพฒันาโปรแกรมทางบัญชีเพือเพิม
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ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์ร ช่วยในการจดัทาํบญัชีและรายงานทีมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกนัทวัประเทศ ง่ายต่อการติดตาม และประมวลผลสถานการณ์การคลงัในภาพรวม ดงันนัจึงทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจะศึกษาเรืองความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์                     (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตาํบล ในจังหวดัสุพรรณบุรี เพือนําขอ้มูลมาพฒันาและปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ประกอบกบัเพอืเตรียมความพร้อมทงัทางบุคลากร เทคโนโลย ีและความรู้ต่าง ๆ ใหค้รบถว้น เพอืใหพ้ร้อมใชแ้ละใชป้ระโยชน์จากระบบ (e-LAAS) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลทาํให้การดาํเนินงานเกิดประสิทธิผลเพิมมากขึนต่อไปในอนาคต วตัถุประสงค์การวิจัย 1. เพือศึกษาระดบัความพร้อมการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี 2. เพือเปรียบเทียบความพร้อมการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี  วธิีดําเนินการวจิัย 1. ประชากรในการวิจยัครังนี คือ หัวหนา้บญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรีจาํนวนทงัสิน 81 คน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, 2561, มีนาคม 5) 2. กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการวิจยั คือ หัวหน้าบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวนทงัสิน 81 คน เนืองจากจาํนวนประชากรทีศึกษามีจาํนวนทีแน่นอน (Finite populations) สูตรทีใชใ้นการหาขนาดของตวัอยา่งจึงใชสู้ตรของ ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  และความคลาดเคลือน .  ในการคาํนวณหาขนาดของตวัอยา่ง (Taro Yamane, 1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 67 คน แต่เนืองจากจาํนวนประชากรมีจาํนวนนอ้ยผูว้จิยัจึงนาํประชากรทงัหมด 81 คนมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง    . เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวมรวมขอ้มูล ครังนี เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ทีผูว้ิจ ัยได้สร้างขึนจากแนวคิดทฤษฎี และเอกสารทีเกียวขอ้ง เพือสอบถามกลุ่มตวัอยา่งคือ หัวหน้าบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน  ฉบบั ซึงแบ่งเป็น 3 ส่วน    ส่วนที  แบบสอบถามเป็นขอ้มูลทวัไปเกียวกบัสถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจาํแนกตามเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ทาํงาน  และเขตพนืที    ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกบัความพร้อมการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นบุคลากร  ดา้นเทคโนโลยี  และดา้นความรู้และประสบการณ์  โดยลกัษณะการใหค้ะแนนของแต่ละคาํถามนนัแบ่งออกเป็น  ระดบั ดงันี (rating scale)   และมีระดบัการวดัประเภทช่วง (interval scale) การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ถือตามเกณฑต์่อไปนี     หมายถึง  มีความพร้อมมากทีสุด     หมายถึง  มีความพร้อมมาก     หมายถึง  มีความพร้อมปานกลาง     หมายถึง  มีความพร้อมนอ้ย 
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    หมายถึง  มีความพร้อมนอ้ยทีสุด  ส่วนที 3 ขอ้เสนอแนะทวัไป  4.  ขนัตอนในการสร้างเครืองมือ ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างเครืองมือและหาคุณภาพของเครืองมือตามลาํดับขนัตอน ดงันี      4.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือกาํหนดขอบเขตในการสร้างเครืองมือให้สอดคลอ้งกบั ตวัแปรทีศึกษา    4.2 ทดสอบความเทียงตรง (validity) ตรวจสอบความเทียงตรงของแบบสอบถามทีสร้างขึนตามเนือหา และนาํไปปรึกษาคณะกรรมการผูเ้ชียวชาญร่วมกนัวจิารณ์และแกไ้ข เพือใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาทีวจิยั โดยใหค้ะแนนเป็น  ระดบั คือ             = สอดคลอ้ง   = ไม่แน่ใจ  -  = ไม่สอดคลอ้ง โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามตอ้งมีค่าตงัแต่ .  ขึนไป โดยทาํการทดสอความเทียงตรงจากผูเ้ชียวชาญทางดา้นการบญัชี และระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS จาํนวน 3 ท่านโดยค่าความเทียงตรงรวมทงัฉบบัและแยกรายดา้นมีค่าเท่ากบั 0.67 ซึงถือวา่มากกวา่เกณฑข์ึนตาํของระดบัความเทียงตรงทียอมรับได ้  4.  การหาความเชือมนั (reliability) ผูว้ิจ ัยได้ดาํเนินการหาค่าความเชือมนัของเครืองมือ โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับเจ้าหน้าทีบญัชีองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัชัยนาท ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน และนาํขอ้มูลทีได ้มาตรวจสอบหาสัมประสิทธิความเชือมนั โดยใชส้ัมประสิทธิแอลฟา (α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยพบว่าค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าทีไดจ้ากขอ้คาํถามในภาพรวมทงัฉบบัและแยกในรายดา้นมีค่า 0.978 ซึงถือวา่มากกวา่เกณฑข์นัตาํของระดบัความเชือมนัทียอมรับได ้ 4.4 นาํแบบสอบถามทีไดท้ดลองใชแ้ลว้ มาปรับปรุงแก้ไขและจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ แลว้นาํไปเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง เพือนาํผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานในการวจิยัต่อไป   5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  5.  ผูว้ิจัยติดต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเพือขอขอ้มูลเกียวกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี   5.  ส่งแบบสอบถามไปถึงผูที้เป็นกลุ่มตวัอย่างทุกรายโดยผูว้ิจัยส่งดว้ยตนเอง รวมถึงส่งทาง E-mail ใหก้บัหวัหนา้บญัชีทีรู้จกั และรับแบบสอบถามคืน             5.  ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลและดาํเนินการตรวจสอบการจดักระทาํขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล   6. การจดักระทาํขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ในการประมวลผล และการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามดงัรายละเอียดต่อไปนี  6.  วเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามนาํมาวเิคราะห์ดว้ยวิธีแจกแจงความถีหาค่าร้อยละ และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย  6.  วิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัความพร้อมการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยนาํมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติพนืฐาน ดว้ยวธีิการหาค่าเฉลีย  และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย โดยแปลความหมายเฉลียระดบัความพร้อมการบริหารงานการคลงัขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยกาํหนดช่วงคะแนนตามเกณฑข์อง ชูศรี วงษรั์ตนะ ( , หนา้ ) ดงันี 
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 ค่าเฉลีย .  - .  หมายถึง  มีความพร้อมมากทีสุด  ค่าเฉลีย .  - .  หมายถึง  มีความพร้อมมาก  ค่าเฉลีย .  - .  หมายถึง  มีความพร้อมปานกลาง  ค่าเฉลีย .  - .  หมายถึง  มีความพร้อมนอ้ย  ค่าเฉลีย .  - .  หมายถึง  มีความพร้อมนอ้ยทีสุด  6.3 ทดสอบและเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียของ เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน                                                                                                                                                         และเขตพนืที โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่ม และใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F-test) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่มขึนไป เมือมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิ ธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Signification Difference : LSD)   สรุปผลการวจิัย ในการวิจยัครังนีไดน้าํแบบสอบถามแจกไปยงักลุ่มตวัอยา่ง คือ หัวหนา้บญัชีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัสุพรรณบุรี จาํนวนทงัสิน 81 ชุด และไดก้ลบัมาจาํนวน 77 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.06 โดยผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งันี  ตอนที 1 สรุปลกัษณะสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่าบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.30 มีอายุอยู่ในช่วง 25 - 35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 50.60  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.00 มีประสบการณ์ในการทาํงาน 4 - 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.60 ปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทีอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี และอาํเภอสองพนีอ้ง คิดเป็นร้อยละ 16.90   ตอนที 2 ความพร้อมการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทงั 4 ดา้น อนัประกอบดว้ย ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นบุคลากร                ดา้นเทคโนโลย ี และดา้นดา้นความรู้และประสบการณ์ โดยจาํแนกเป็นรายดา้นไดด้งันี  1. ด้านการสนับสนุนจากผูบ้ ังคบับัญชา พบว่าหัวหน้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัสุพรรณบุรี         ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ังคบับัญชาเกียวกับการใช้งานระบบบญัชีบริหารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เรียงตามลาํดับได้ดังนี ผูบ้ังคบับัญชาเห็นถึงความสําคญัในการใช้งานระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถินเพอืช่วยใหก้ารทาํงานมีความสะดวกสบายและยงัดาํเนินงานไดร้วดเร็ว รองลงมาผูบ้งัคบัมีการสนบัสนุนในเรืองอปุกรณ์การใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ใหมี้ความพร้อมต่อการใชง้าน  และผูบ้งัคบับญัชามีการจดัฝึกอบรมเกียวกบัการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์   2. ดา้นบุคลากร พบวา่หวัหนา้บญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ ังคับบัญชาเกียวกับการใช้งานระบบบัญชีบริหารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เรียงตามลาํดับได้ดังนี ผูป้ฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เพียงพอต่อการ
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ปฏิบติังาน  รองลงมาผูป้ฏิบติังานสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บการฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏิบติังานจริง  และการใชง้านระบบ (eLAAS) ส่งผลใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดร้วดเร็วยงิขึน  3. ดา้นเทคโนโลย ีพบวา่หัวหนา้บญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี มีความพร้อมในการบริหารงานคลงัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เรียงตามลาํดบัไดด้งันี การอบรมใชง้านระบบ (e-LAAS) ทาํให้เกิดความผิดพลาดนอ้ยลงเมือนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง  คู่มือในการใชง้านระบบมีรายละเอียดครบถว้นและเขา้ใจง่ายต่อการนาํไปใชจ้ริง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์เหมาะสมต่อการใชง้านระบบ (e-LAAS)  4. ดา้นความรู้และประสบการณ์ พบวา่หัวหนา้บญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี มีความพร้อมในการบริหารงานคลงัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เรียงตามลาํดบัได้ดงันี มีการเขา้ใชง้านระบบบญัชีการบริหารงานคลงัดว้ยคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) อยูเ่ป็นประจาํ และมีการพฒันาความรู้เกียวกบัปัญหาการใชง้านโดยสอบถามจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งระบบ ประกอบกบัอ่านคู่มือ รองลงมามีการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การใช้งานระบบ (e-LAAS) แก่ผูอื้น และผูใ้ช้หมนัทําความเขา้ใจการใช้งานของระบบคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) เป็นประจาํ  5. ภาพรวมทงั 4 ดา้น พบวา่หัวหน้าฝ่ายบญัชีทีบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทงั 4 ดา้น มีความพร้อมในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุดทุกดา้น โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานไดด้งันี ด้านการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นบุคลากร  ดา้นเทคโนโลย ี และดา้นความรู้และดา้นประสบการณ์   ตอนที 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชี คอมพิวเตอร์  (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)             ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยจาํแนกตามสถานภาพทวัไปของหัวหน้าฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ซึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และเขตพนืที ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปนี  1. จาํแนกตามเพศ เป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบวา่หัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีมีเพศแตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ 2. จาํแนกตามอาย ุเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุตาํกวา่ 25 ปี  25 - 35 ปี  36 - 45 ปี  และมากกวา่ 45 ปี พบวา่หัวหน้า ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีมีอายแุตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ 3. จาํแนกตามระดบัการศึกษา เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  กลุ่มอนุปริญญา/ปวส.  กลุ่มปริญญาตรี  และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี  พบว่าหัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
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  3.1 ด้านบุคลากร พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัสุพรรณบุรี ทีมีการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ กับกลุ่มปริญญาตรี มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และกลุ่มประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง กบักลุ่มปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที               ระดบั .001   3.2 ด้านเทคโนโลยี พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัสุพรรณบุรี ทีมีการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กบักลุ่มปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01    3.3 ด้านความรู้และประสบการณ์ พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัสุพรรณบุรี                ทีมีการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กลุ่มระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง กบักลุ่มปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี             มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   3.4 ภาพรวม พบว่า หัวหน้าฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีมีการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กลุ่มระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง กบักลุ่มปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  4. จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มตาํกวา่ 1 ปี  1 - 3 ปี  4 - 6 ปี  7 - 9 ปี  และมากวา่ 9 ปี พบว่า หัวหน้าฝ่ายบญัชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีมีประสบการณ์การทาํงานแตกต่างกันมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้  4.1 ด้านเทคโนโลยี พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัสุพรรณบุรี ทีมีประสบการณ์ทาํงานตาํกว่า 1 ปี กลุ่มประสบการณ์ 1-3 ปี กบักลุ่มประสบการณ์ มากกว่า 9 ปี มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   4.2 ด้านความรู้และประสบการณ์ พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัสุพรรณบุรี               ทีมีประสบการณ์ทาํงาน ตาํกว่า 1 ปี กลุ่มประสบการณ์ 1- 3 ปี  กบักลุ่มประสบการณ์ 7-9 ปี และมากกวา่ 9 ปี มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   4.3 ภาพรวม พบว่า  หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี  ที มีประสบการณ์ทาํงาน ตาํกวา่ 1 ปี กลุ่มประสบการณ์ 1- 3 ปี  กบักลุ่มประสบการณ์ 7-9 ปี และมากกวา่ 9 ปี มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  5. จาํแนกตามเขตพนืที เป็น 10 เขตพนืที คือ เขตพนืทีอาํเภอดอนเจดีย ์ เขตพนืทีอาํเภอเดิมบางนางบวช  เขตพืนทีด่านชา้ง  เขตพืนทีอาํเภอหนองหญา้ไซ  เขตพืนทีอาํเภอบางปลามา้  เขตพืนทีอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี  เขตพืนทีอาํเภอศรีประจนัต ์ เขตพืนทีอาํเภอสองพีน้อง  เขตพืนทีอาํเภอสามชุก  และเขตพืนทีอาํเภออู่ทอง พบว่าหัวหน้าฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีอยู่เขตพืนทีทีแตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการ
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คลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้  5.1 ดา้นบุคลากร พบว่า หัวหน้าฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีทาํงานอยู่ในเขตพืนทีอาํเภอบางปลามา้ เขตพืนทีอาํเภอสองพีนอ้ง กบัเขตพืนทีอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี และเขตพืนทีอาํเภอดอนเจดีย ์ มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และเขตพนืทีอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี กบัเขตพนืทีอาํเภอเมืองอู่ทอง มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   3.2 ดา้นเทคโนโลยี พบวา่ หัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีทาํงานอยูใ่นเขตพนืทีอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี  เขตพืนทีอาํเภอดอนเจดีย ์เขตพืนทีอาํเภอสามชุก กบัเขตพนืทีอาํเภอหนองหญา้ไซ และเขตพนืทีอาํเภอด่านชา้ง มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และเขตพืนทีอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี เขตพืนทีอาํเภอเมืองอู่ทอง กบัเขตพืนทีอาํเภอเดิมบางนางบวช มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   3.3 ด้านความรู้และประสบการณ์ พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัสุพรรณบุรี                 ทีทาํงานอยูใ่นเขตพืนทีอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี  กบัเขตพืนทีอาํเภอหนองหญา้ไซ และเขตพืนทีอาํเภอด่านช้าง มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และเขตพืนทีอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี เขตพืนทีอาํเภอเมืองอู่ทอง กบัเขตพืนทีอาํเภอเดิมบางนางบวช มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    3.4 ภาพรวม พบวา่ หัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีทาํงานอยูใ่นเขตพืนทีอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี  กับเขตพืนทีอาํเภอดอนเจดีย ์และเขตพืนทีอาํเภอสามชุก มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัด้วยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และเขตพืนทีอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี                   เขตพืนทีอาํเภอเมืองอู่ทอง กบัเขตพืนทีอาํเภอเดิมบางนางบวช และเขตพืนทีอาํเภอศรีประจนัต ์ มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 อภิปรายผล  จากการวิเคราะห์ความพร้อมของหัวหน้าฝ่ายบญัชี ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ทงั 4 ดา้น มีความสาํคญัและหัวหนา้ฝ่ายบญัชีมีความพร้อมในทุก ๆ ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซึงอาจะเป็นเพราะวา่ปัจจุบนัการทาํงานภายใตร้ะบบปฏิบติัการหรือระบบการทาํงานคลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนัจาํเป็นต่อการบริหารจดัการงานภายใตเ้ครือข่าย (network) เพราะรัฐบาลให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการงานแบบเป็นระบบ เพือให้การทาํงานสามารถตรวจสอบความโปร่งใส ความยติุธรรม ความรวดเร็ว และทีสาํคญัอีกประการก็คือ เพือเป็นการจดัเก็บขอ้มูลบนฐานขอ้มูลเดียวกนั (data bases) เพือให้ง่ายต่อการใชง้านในทุก ๆ ภาคส่วน แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของวรรณา เจริญนาน (2556) ศึกษาเรืองความพร้อมในการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัจนัทบุรี                         ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัจนัทบุรี มีความพร้อมในการบริหารอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง ซึงอาจจะเป็นเพราะวา่ในปี 2556 นนั ระบบ (e-LAAS) เริมมีการนาํมาใชแ้ต่ยงัไม่มีนโยบายทีชดัเจนจากภาครัฐวา่จะใหป้ระเทศไทยเป็นประเภททีมีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งเตม็รูปแบบ จึงทาํให้ความพร้อมในการบริหารงานคลงัยงัมีความพร้อมอยู่ในระดบักลาง เพราะบุคลากรอาจจะยงัไม่เห็นถึงความจาํเป็นประกอบกบัยงัไม่มีการศึกษาการใชร้ะบบอยา่งแทจ้ริง   1. ด้านการสนับสนุนจากผูบ้ ังคับบัญชา พบว่าหัวหน้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัสุพรรณบุรี ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาเกียวกบัการใชง้านระบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด อาจะเป็นเพราะว่าผูบ้งัคบับญัชาเป็นบุคคลทีสําคญัทีสุดในอนัดบัตน้ ๆ ขององค์กรเพราะเมือผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญักบัการใชร้ะบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) ก็จะทาํใหก้ารทาํงานในส่วนต่าง ๆ เริมมีการใชด้าํเนินงานอยา่งต่อเนือง ประกอบกบัทาํให้องคก์รเกิดการกระตุน้ถึงการศึกษาวธีิการใชข้องระบบ (e-LAAS) ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของทองสุข บุญศรี (2558) ศึกษาเรือง ปัจจยัการบริหารจดัการทีส่งผลต่อการใชร้ะบบบญัชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการทีมีผลต่อระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดัมหาสารคาม อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการควบคุมโดยผูบ้งัคบับญัชา จะอยูใ่นระดบัมากทีสุด รองลงมาดน้การจดัหาบุคคล ดา้นการสงัการ ดา้นการจดัองคก์ร และดา้นการวางแผน  2. ด้านบุคลากร พบว่าหัวหน้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัสุพรรณบุรี มีความพร้อมเกียวกบัการใชง้านระบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ซึงอาจเป็นเพราะวา่หวัหนา้ฝ่ายบญัชี หรือทางดา้นอืนทีเกียวขอ้งกบัการใชง้านบนระบบ e-LAAS จาํเป็นตอ้งเรียนรู้การใชง้านอยา่งสมาํเสมอ เพราะเมือใดทีบุคลากรในองคก์รเกิดปัญหา หรือตอ้งการปรึกษา เกียวกบัการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS หวัหนา้บญัชีซึงเป็นผูท้าํงานเกียวกบัการบริหารงานคลงัโดยตรง จาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งใหค้าํปรึกษาแก่ผูข้อรับคาํปรึกษา เพราะฉะนนับุคคลากรจึงเป็นตอ้งมีความพร้อมในการใชง้านระบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) อยา่งสมาํเสมอและแทจ้ริง ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจิรวดี  สืบสุนทร (2553) ศึกษาเรือง ปัญหาและแนวทางการพฒันาระบบการบริหารงานคลงัทอ้งถินดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิชยั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีสนบัสนุนใหก้ารบริหารงานคลงัโดยการนาํโปรแกรมบญัชีระบบบญัชี บุคคลผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีวสิยัทศัน์ทีแลเห็นความสําคญัในการพฒันาการบริหารงานคลงัในทุก ๆ ดา้น ยึดหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั รับฟังความคิดเห็น ความร่วมมือจากทุกฝ่ายบริหารงานแบบมีส่วนร่วม              ใชจิ้ตวทิยา มีความยติุธรรม ประกอบกบับุคลากรปฏิบตัิงานในส่วนการคลงัมีความพร้อม บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ทีดี ปฏิบัติงานเป็นทีม ซึงการนาํโปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มาใชน้นั จึงเป็นการเริมตน้ทีดีในการสร้างมาตรฐานการทาํงานการบริหารเป็นไปอย่างมีระบบตามหลกัการบริหารงานจดัการทีดี และมีประสิทธิภาพมนัคง ไดข้อ้มูลทีถูกตอ้งทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ ผูบ้ริหารสามารถใชข้อ้มูลทางการคลงัเป็นเครืองมือในการวางแผนพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็นปัจจุบนัก่อใหเ้กิดการเกิดการควบคุมภายในทีดี  3. ดา้นเทคโนโลยี พบว่าหัวหน้าบญัชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี มีความพร้อมเกียวกบัการใชง้านระบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด อาจเป็นเพราะวา่ความพร้อมเรืองของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิงทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งตระหนกัถึงการรับรองของระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ               ทีตอ้งมีความเสถียร รองรับต่อการใชง้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (internet) และความรวดเร็วในการประมวลผลของเครืองคอมพิวเตอร์ทีจาํเป็นตอ้งใชค้วบคู่กบัระบบ (e-LAAS) ดว้ย ซึงสอดคลอ้ง
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กับผลงานวิจัยของวรรณา เจริญนาน (2556) ความพร้อมในการบริหารงานคลงัด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ เทคโนโลยีมีส่วนสาํคญัต่อการใชร้ะบบ (e-LAAS) โดยหน่วยงานจะตอ้งมีความพร้อมในการเตรียมวสัดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีจาํนวนทีเพียงพอกบับุคลากรทีปฏิบตัิงานเกียวกบัระบบงบประมาณ  เกียวกบัระบบขอ้มูลรายรับ และเกียวกบัระบบบญัชี  4. ดา้นความรู้และประสบการณ์พบว่าหัวหน้าบญัชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี มีความพร้อมเกียวกบัการใชง้านระบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด อาจเป็นเพราะวา่ทักษะความรู้ และประสบการณ์ในการใช้ระบบ (e-LAAS) จาํเป็นต่อการให้ความรู้ต่อบุคลากรท่านอืน ๆ รวมถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาเมือเกิดปัญหาในการใช้ระบบ (e-LAAS) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรพรรณ อินทรแหยม (2556) ศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อการปฏิบติังานคลงัขององค์การบริหารส่วนตาํบลตามระบบบญัชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประสบการณ์และความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านระบบ ในดา้นระยะเวลาในการเขา้ใชง้าน จาํนวนครังทีเขา้รับการฝึกอบรม สถานการณ์เขา้ใชง้าน และระดบัความรู้ความเขา้ใจทีแตกต่างกนั มีผลต่อการปฏิบติังานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ปัจจยัดา้นการนาํเขา้ขอ้มูล ดา้นบุคลากร ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดา้นความเหมาะสมของระบบ และดา้นความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถินทีแตกต่างกนั มีผลต่อการปฏิบตัิงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS)  จากการเปรียบเทียบความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี พบความแตกต่างจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดด้งันี  1. จาํแนกตามเพศ พบว่าหัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีมีเพศแตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณา เจริญนาน (2556) ศึกษาเรืองการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัจันทบุรี พบว่า เพศ การศึกษา ตาํแหน่งหน้าที และประสบการณ์ ต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัจนัทบุรีแตกต่างกนั  2. จาํแนกอาย ุ พบวา่หัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีมีอายแุตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของประภาพร  พรมโคตร (2559)  ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัหนองคาย ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  โดยส่วนมากมีตาํแหน่งงาน คือ เจา้หนา้ทีการเงินและ บญัชีหรือผูที้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบตัิงานเกียวกบัการเงินและบญัชี และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางาน ระยะเวลา 6-10 ปี สําหรับข้อมูลเบืองต้น เกียวกับการใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส่วนใหญ่เคย เขา้รับการฝึกอบรมเกียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เริมทดลองการใชร้ะบบบญัชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) ในช่วงปี 2555-2556 การเปรียบเทียบปัจจยั ส่วนบุคคลขา้ราชการหน่วยงานคลงัขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัหนองคาย กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยภาพรวม พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และประสบการณ์การทาํงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
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 3. จาํแนกระดบัการศึกษา พบวา่หัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของประภาพร  พรมโคตร (2559) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัหนองคาย ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  โดยส่วนมากมีตาํแหน่งงาน คือ เจ้าหน้าทีการเงินและ บัญชีหรือผูที้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานเกียวกบัการเงินและบญัชี และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงาน ระยะเวลา 6-10 ปี สาํหรับขอ้มูลเบืองตน้ เกียวกบัการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เคย เขา้รับการฝึกอบรมเกียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เริมทดลองการใชร้ะบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในช่วงปี 2555-2556 การเปรียบเทียบปัจจยั ส่วนบุคคลขา้ราชการหน่วยงานคลงัขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัหนองคาย กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยภาพรวม พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และประสบการณ์การทาํงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  4. จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน พบวา่หัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมหญิง ตุม้เมืองโดน (2558) ศึกษาเรือง ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน (e-LAAS) ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (e-LAAS) ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา ทีมีประสบการณ์การทาํงานแตกต่างกนั  มีปัญหาในการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถิน (e-LAAS) ดา้นระบบงบประมาณ ดา้นระบบรายรับ ดา้นระบบรายจ่าย ดา้นระบบบญัชี และดา้นระบบรายงานผูบ้ริหาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  5. ดา้นเขตพืนที พบว่าหัวหน้าฝ่ายบญัชีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีอยู่เขตพืนทีทีแตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของทรงสิทธิ ประสานศักดิ (2559) ศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ดา้นประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัอุดรธานี น าย ก อ ง ค์ก รป ก ค ร อ งส่วนทอ้งถิน ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และผูอ้าํนวยการกองคลงัหรือหัวหนา้ส่วนการคลงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัอุดรธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก                         โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ดา้นคุณภาพของงานดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และ ด้านค่าใช้จ่ ายในการดาํเนินงาน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัของอ ง ค์ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้อ ง ถิ น ในเขตจังหวดัอุดรธานีการบริหารงานคลงัโดยรวม  ปัจจยัส่วนบุคคลและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการอบรมเพิมพนูความรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดับ .05  แ ล ะ ก า ร บ ริ ห าร ง า นค ลัง  การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ทาํงาน ตามความคิดเห็นของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และผูอ้าํนวยการกองคลงัหรือหัวหนา้ส่วนการคลงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัอุดรธานี จะมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัอุดรธานีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
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 ขอ้เสนอแนะทวัไป  1. จะเห็นไดว้า่ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ และเขตพนืที หวัหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความคิดเห็นทีแตกต่างกนั เพราะฉะนนัหน่วยงานควรจะตอ้งใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และการฝึกอบรม แก่ผูที้เกียวขอ้งกบัการใชโ้ปรแกรม e-LAAS โดยอาจจะพิจารณาถึงระดบัการศึกษา ประสบการณ์ และเขตพืนที เพือให้หวัหนา้ฝ่ายบญัชีเกิดความรู้ และมีความเชียวชาญเกียวกบัการการใชโ้ปรแกรม e-LAAS เพมิมากขึน  2. เขตพืนทีในแต่ละพืนทีมีการทาํงานทีเหมือนกนั เนืองจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีโครงสร้างองคก์ร                          ทีเหมือนกนั แต่สิงทีอาจจะต่างกนัคือทกัษะความรู้ และความชาํนาญ เพราะฉะนนั ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รนนั ๆ ควรจะตอ้งให้ความรู้ ในหลาย ๆ รูปแบบ เกียวกบัการใชโ้ปรแกรม e-LAAS แก่หัวหน้าฝ่ายบญัชี หรือผูที้เกียวขอ้ง เพือใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึน  ขอ้เสนแนะในการวจิยัครังต่อไป  1. ควรจะต้องทาํการศึกษาเชิงลึก โดยอาจจะใชก้ารสัมภาษณ์ผูที้เกียวขอ้งกับการใช้โปรแกรม e-LAAS เพือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก และตรงกบัความตอ้งการในการพฒันามากยงิขึน  2. ควรจะตอ้งเพิมเติมตวัแปรใหม้ากขึน เพือให้เกิดความหลากหลาย และไดป้ระเด็นหรือประโยชน์เพมิมากขึนกวา่เดิม รวมถึงควรจะตอ้งเพมิคาํถามปลายเปิดในแบบสอบถามในแต่ละขอ้เพอืจะไดม้องเห็นถึงมิติอืน ๆ เพมิขึน  3. ควรจะตอ้งศึกษาถึงสภาพปัญหาการใชโ้ปรแกรม e-LAAS เพิมเติมเพือให้ทราบถึงสภาพปัญหา อนัจะส่งผลทาํใหป้ระสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชโ้ปรแกรมลดนอ้ยลง   กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัเรืองความพร้อมในการบริหารงานการคลงัด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี เล่มนีจัดทาํขึนเพือศึกษาความพร้อม และเปรียบเทียบความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ซึงสําเร็จลุล่วงไปดว้ยภายใตค้วามอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตาํบลทุก ๆ พืนที ในจังหวดัสุพรรณบุรี รวมทงัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถินทีอนุเคราะห์ใหข้อ้มูล และตอบแบบสอบถามงานวจิยัเรืองนี ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีอนุเคราะห์ให้งบประมาณในการจดัทาํงานวิจยัดังกล่าว ตลอดจนอาจารย์ทุก ๆ ท่านทีให้ค ําปรึกษาและให้คําแนะนํา และให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจแบบสอบถาม ขอขอบคุณพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนเพือน ๆ ร่วมงานทุกท่าน ทีให้กาํลงัใจและให้ความช่วยเหลือเกียวกบังานวจิยัเรืองดงักล่าว จนทาํใหง้านวจิยัเรืองนีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เอกสารอ้างองิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน.  2559. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS. สํานักการบริหารคลังท้องถิน,กรุงเทพมหานคร. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน. 2561. คู่มือการปฏิบัตงิาน การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน e-LAAS. สาํนกัการบริหารคลงัทอ้งถิน, กรุงเทพมหานคร. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน.  2561. สรุปขอ้มูล อปท. ทวัประเทศ. แหล่งทีมา http://www. dla.go.th/ work/abt/ summarize.jsp, 5 มีนาคม 2561. 
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จิรวดี  สืบสุนทร. 2553. ปัญหาและแนวทางการพฒันาระบบการบริหารงานคลงัทอ้งถินดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  e-LAAS ขององค์การบริหารส่วนตาํบลโพธิชัย. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ชูศรี  วงศรั์ตนะ. 2541. เทคนิคการใช้สถิติเพือการวิจยั. (พิมพค์รังที 8). เทพเนรมิตการพมิพ,์ กรุงเทพมหานคร. ทรงสิทธิ  ประสานศกัดิ. 2559. ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัอุดรธานี. วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา. ทองสุข บุญศรี. 2558. ปัจจยัการบริหารจดัการทีส่งผลต่อการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดัมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. ประภาพร  พรมโคตร. 2559. ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัหนองคาย. วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา. พิชิต  ฤทธิจรูญ. 2547. การวิจัยเพือพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิบัติการวิจัยในชันเรียน. (พิมพค์รังที 4.). สถาบนัราชภฏัพระนคร, กรุงเทพมหานคร.  วรรณา เจริญนาน. 2556. ความพร้อมในการบริหารงานคลงัด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัจนัทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. สมหญิง  ตุม้เมืองโดน (2558) ศึกษาเรือง ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ขององคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิน (e-LAAS) ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ. อรพรรณ อินทรแหยม. 2556. ปัจจัยทีมีผลต่อการปฏิบัติงานคลังขององค์การบริหารส่วนตาํบลตามระบบบัญชีคอมพวิเตอร์              (e-LAAS) ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. Taro Yamane. 1973. Statistics : An Introductory Analysis. 3rd. Harper and Row, New York.           
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การปรับปรุงกระบวนการการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองเพือลดระยะเวลาการรอคอยของโรงพยาบาลแห่งหนึง   โดยใช้แนวคิดของลีน Improvement of Consumable Supplies Requisition Process to Reduce Waiting Time in a Hospital Using the Lean Concept  ปรีชา พรพยหุเกียรติ *  และจิระพงค ์เรืองกุน   Preecha Pornphayuhakread1* and Jirapong Ruanggoon1   บทคดัย่อ   การวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พอืปรบัปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองเพือลดระยะเวลาการรอคอยการรับวสัดุสินเปลืองไวใ้ชข้องหน่วยงานในโรงพยาบาลแห่งหนึง เก็บรวบรวมขอ้มูลระยะเวลาการเบิก-จ่ายก่อนปรับกระบวนการในเดือนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 2560 พบวา่ ระยะเวลาการรอคอยเฉลียอยูที่ 9.67 วนั ชา้กวา่เกณฑที์กาํหนดไว ้7 วนั วเิคราะห์ปัญหาความล่าชา้ของการเบิก-จ่ายโดยใชเ้ทคนิค 5W1H แผนผงักา้งปลา และแผนภมิูกระบวนการ พบวา่ ปัญหาความล่าชา้เกิดขึนจากกระบวนการทาํงานทีมีหลายขนัตอนและซาํซอ้น ความไม่สมบูรณ์ของเอกสารเบิก-จ่าย สถานทีจดัเก็บวสัดุ และปัญหาดา้นบุคลากร หลงัจากนนัไดป้รับกระบวนการทาํงานโดยใช้เทคนิค ECRS ตดัขนัตอนการทาํงานทีไม่จาํเป็น รวมขนัตอนการทาํงาน จดัลาํดบังานใหม่ และจดัสถานทีจดัเกบ็วสัดุใหง่้ายตอ่การทาํงาน เกบ็ขอ้มูลระยะเวลาการเบิก-จ่ายภายหลงัการปรับกระบวนการในเดือนพฤศจิกายน- ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 พบวา่ ระยะเวลาการรอคอยเฉลียอยูที่ 6.67 วนั ทาํใหร้ะยะเวลาการรอคอยการรับวสัดุสินเปลืองลดลง 3 วนั และเร็วกวา่เกณฑที์กาํหนด  คาํสําคญั : การปรับปรุงกระบวนการ, การเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลือง, แนวคิดลีน          สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10600 1 Department of Business Administration, Faculty of Management Science , Dhonburi Rajabhat University, Watkanlaya Sub-district, Dhonburi District, Bangkok 10600, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : preecha.ponpa@hotmail.com  
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ABSTRACT   The purpose of this research was to improve the consumable supplies requisition process to reduce waiting time in a hospital by using lean concept.  Data collecting before process improvement in July - September 2017 found that the average waiting time was 9. 67 days, slower than the threshold.  5W1H technique, fishbone diagram, and process chart were used to analysis the delay of drawdown found that the delay was caused by a multi- step process and redundancy, the incompleteness of disbursement document, material storage problem, and staffing issues problem. After that, the workflow was adjusted using the ECRS technique, eliminating unnecessary work procedures, combination of processes, rearrangement of appropriate processes, and simplify the material store easy to work.  Post-process improvement data was collected in November-December 2017 and January 2018 shown that the average waiting time was 6.67 days, resulting in a waiting time  dropped 3 days and sooner than the required criteria.  Keywords : Process improvement,  Consumable supplies requisition,  Lean concept                   
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บทนํา โรงพยาบาลมีพนัธกิจหลกัในเรืองบริการวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ผูป่้วย ให้บริการทางการแพทย ์พยาบาล และสาธารณสุขเพือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือภาวะเสียงต่อการเกิดโรค และการฟืนฟูสภาพภายหลงัการเจ็บป่วย ในการดาํเนินการดงักล่าวนี หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลต่างมีบทบาทสําคญัในการขบัเคลือนการดาํเนินงานเพอืใหโ้รงพยาบาลบรรลุตามพนัธกิจทีไดก้าํหนดไว ้กลุ่มงานพสัดุเป็นกลุ่มงานหนึงทีมีส่วนสาํคญัดงักล่าว ซึงผลงานวิจยัของเรณู (2559) พบว่า หากหน่วยงานไม่มีการบริหารงานพสัดุทีเหมาะสมแลว้อาจทาํให้เกิดความเสียงขึนในหลายประการ เช่น การสูญหายหรือเสียหายของพสัดุ พสัดุเสือสภาพไม่สามารถใชง้านได ้และการถูกเรียกเงินคืนในการจัดหาพสัดุ เป็นตน้ ความเสียงเหล่านีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม ส่วนผลงานวิจัยของตาลทิพย ์และคณะ (2557) แสดงให้เห็นว่า หากการบริหารพสัดุเกิดความบกพร่อง ล่าชา้ ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการแก่ผูป่้วยและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล ในทางกลบักนั หากการบริหารพสัดุในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การบริการผูป่้วยมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมา ดงันนัการบริหารงานพสัดุเพือสนับสนุนโครงการ กิจกรรม และการดาํเนินงานต่างๆ ของโรงพยาบาลให้บรรลุตามเป้าหมาย มุ่งเน้นความคล่องตวั และลดความความผิดพลาดต่างๆ จึงมีความสาํคญัยงิ กลุ่มงานพสัดุของโรงพยาบาลแห่งหนึงก่อตงัเมือปี พ.ศ. 2556 เพือสนับสนุนการปฏิบติังานสาํนักงานของหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล มีหน้าทีในการจดัหาวสัดุสํารองคลงัหรือวสัดุสินเปลืองให้กบัหน่วยงาน วสัดุทีจัดซือมานันนาํมาใช้ในการทาํงานประจาํวนัของพนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ A4 กระดาษทิชชู่ ลวดเยบ็กระดาษ และแฟ้มเอกสาร เป็นตน้ วสัดุเพือการทาํความสะอาดสํานกังาน เช่น ผงซกัฟอก นาํยาลา้งห้องนาํ สเปรยด์บักลินฆ่าเชือ ไมก้วาด และไมถู้พืน เป็นตน้ กลุ่มงานพสัดุยงัทาํหน้าทีกาํกบัดูแล และประมาณการใชว้สัดุของหน่วยในแต่ละเดือน โดยการเบิกวสัดุของแต่ละหน่วยงานนนัทางคลงัไดก้าํหนดใหเ้บิกไดเ้ดือนละครัง  การเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองในช่วงแรกเริมของปีทีก่อตงั ทางกลุ่มงานยงัคงใชร้ะบบมือ (manual) ซึงปัญหาทีพบ คือ การสูญหายของเอกสาร ความผิดพลาดของเอกสารเบิก-จ่าย และปัญหาของการตรวจสอบและตดัยอดวสัดุ (stock) ส่งผลใหห้น่วยผูรั้บบริการไดรั้บของทีตอ้งการเบิกชา้กวา่ทีควรจะเป็น ในปี พ.ศ. 2560 ทางกลุ่มงานพสัดุไดน้าํระบบสารสนเทศเขา้มาใช้เพือเพิมความสะดวกในการทํางานทังหน่วยงานทีขอเบิกและหน่วยพสัดุเองทีเป็นผู ้ใหบ้ริการ หน่วยงานต่างๆ สามารถทาํเรืองเบิก-จ่ายและตรวจสอบยอดวสัดุผ่านระบบสารสนเทศ อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะทาํการเบิก-จ่ายผ่านระบบสารสนเทศ แต่ยงัคงตอ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายการบงัคบับญัชาลงนามอนุมติั โดยรองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเป็นผูอ้นุมติัคนสุดทา้ย ทาํให้ยงัมีการสูญหายของเอกสาร และมีความล่าชา้จากการทีตอ้งรออนุมติัตามสายงาน ซึงในบางครังระยะเวลาในการเบิก-จ่ายนานถึง 17 วนั ส่งผลใหห้น่วยงานต่างๆ ขาดวสัดุสินเปลืองเพือนาํมาใชง้าน และเกิดปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการจากการทีตอ้งเสียเวลาในการรอคอยการเบิก-จ่าย ดงันนัการปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายใหส้ามารถลดระยะเวลาการรอคอยจึงมีความจาํเป็น การลดระยะเวลการรอคอยสามารถทาํไดโ้ดยการนาํแนวคิดของลีนมาประยกุตใ์ช ้ดงัเช่น ผลการวจิยัของ  ธนิตา,  จิราพร, และนภาพร ( ) ทีไดน้าํแนวคิดลีนเขา้มาประยกุตใ์ชเ้พือพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยเบาหวาน โดยมุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าทีเกิดขึนในขนัตอนการทาํงาน ทาํให้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยลงได้ ช่วยให้พยาบาลมีเวลาเพียงพอทีจะใหค้วามช่วยเหลือและดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างมีคุณภาพยงิขึน ขณะทีชุติพร และปณิธาน (2559) ไดท้าํการปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการและจดัระบบคิวเพือลดระยะเวลาการรอคอยของผูรั้บบริการในคลินิกทนัตกรรมแห่งหนึงโดยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค ECRS ซึงประกอบดว้ยการตดัขนัตอนการทาํงานทีไม่จาํเป็น การรวมขนัตอน
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การทาํงาน การจดัลาํดบังานใหเ้หมาะสม และการปรับปรุงการทาํงานหรืออุปกรณ์เพอืใหง่้ายต่อการทาํงาน ทาํให้เวลารอคอยลดลงถึงร้อยละ 50.69 ช่วยใหค้ลินิกแห่งนีรองรับการใหบ้ริการไดจ้าํนวนมากขึน  จากสภาพปัญหาระยะเวลาการรอคอยการเบิก-จ่ายพสัดุ และประโยชน์ของการนําแนวคิดลีนมาใช้เพือปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพเพมิขึนขา้งตน้นี ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจะศึกษาการปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองโดยใชแ้นวคิดลีนของโรงพยาบาล โดยมุ่งหวงัวา่จะสามารถลดระยะเวลาการเบิก-จ่ายเพอืทาํให้การบริหารงานของกลุ่มงานพสัดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลไดดี้ยงิขึน วตัถุประสงค์การวจิยั  เพือปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองเพอืลดระยะเวลาการรอคอยการรับวสัดุสินเปลืองไวใ้ชข้องหน่วยงานในโรงพยาบาลแห่งหนึง ทบทวนวรรณกรรม  ลีนเป็นแนวทางทีเป็นองค์รวมและนําไปสู่ความยงัยืน (holistic & sustainable approach) โดยอาศัยการดาํเนินงานทีพยายามใชท้รัพยากรทีนอ้ยลงแต่ไดผ้ลงานมากกวา่ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุด (Pepper & Spedding, 2010; Kuma et al., 2015) สิงทีลดนอ้ยลงคือ ความสูญเปล่า (waste) ซึงเกียวขอ้งกบัเวลา การใช้แรงงาน เครืองมือ และพนืทีปฏิบตัิงาน หวัใจสาํคญัของลีนคือ การเปลียนจากความสูญเปล่าไปสู่คุณค่าในมุมมองของผูรั้บผลงาน มุ่งเนน้การปรับปรุงเปลียนแปลงอยา่งไม่รู้จบ โดยอาศยัแนวคิด กิจกรรม และวิธีการทีจะช่วยผลกัดนัให้วฒันธรรมขององค์การเป็นไปในทิศทางทีเหมาะสม ผ่านการพฒันาจิตสาํนึกทีดีในการทาํงานของพนกังานทุกระดบั การนาํแนวคิดลีนเขา้มาใชใ้นการทาํงานช่วยใหเ้กิดการพฒันากระบวนการทางธุรกิจทีเชือมโยงกนัดว้ยการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (value chain) เพมิมูลค่าใหก้บัสินคา้และบริการ และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การนาํแนวคิดลีนเขา้มาใช้ให้ประสบความสาํเร็จนนัขึนอยู่กบัการมีส่วนร่วมของพนกังาน โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงขบัเคลือน ผลกัดนั และการกาํหนดทิศทาง ซึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงปัญหาอุปสรรคและประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการดาํเนินการโดยใชแ้นวคิดลีน (Mann, 2014) แนวคิดลีนมีพืนฐานมาจากระบบการผลิตแบบโตโยตา้ ซึงมุ่งเน้นความต่อเนืองของการไหลของงานโดยปราศจากความสูญเสียและความสินเปลือง หลกัการสาํคญัแบบลีนมี 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การระบุคุณค่าของสินคา้หรือบริการสู่ลูกคา้ เพือสนองความพึงพอใจและความคาดหวงัของลูกคา้เป็นสําคญั 2) การระบุสายธารแห่งคุณค่า (value stream) ทาํให้เกิดคุณค่าในตวัสินคา้หรือบริการ 3) การดาํเนินการให้เกิดกระบวนการไหลอยา่งต่อเนือง เพือไม่ใหเ้กิดความสูญเปล่า 4) ระบบดึง (pull system) จากความตอ้งการของลูกคา้ เพือให้เกิดความสมดุลระหวา่งการผลิตและการขาย โดยทีลูกคา้เป็นตวักาํหนดจาํนวนสินคา้ทีจะทาํการผลิต ซึงแตกต่างจากการผลิตแบบผลกั (push system) ทีปฏิบตัิกนัมาชา้นาน และ 5) การพยายามปรับปรุงแกไ้ขไปสู่ความเป็นเลิศเพอืนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Womack & Jones, 2003; StenZel, 2007; Gündüz, 2015)  การนาํแนวคิดลีนเขา้มาใชใ้นการปรับกระบวนการทาํงานสามารถช่วยลดระยะเวลาการทาํงาน การรอคอย และเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานได ้ดงัเช่นผลงานของเมืองมนต ์( ) เรือง “การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพมิประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารคลงัสินคา้: กรณีศึกษาบริษทั โซลูเซีย เคมีคลัส์(ประเทศไทย) จาํกดั” พบวา่ เมือนาํแนวคิดลีนเขา้มาใชใ้นการปรับปรุงการบริหารคลงัสินคา้โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศทาํใหบ้ริษทัลดกิจกรรมการทาํงานทีซาํซ้อน ลดเวลาในการทาํงาน พนกังานสามารถทาํงานไดง่้ายขึน สามารถตรวจสอบการทาํงาน 
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ส่งผลใหมี้การบริหารคลงัสินคา้มีประสิทธิภาพเพมิขึน สอดคลอ้งกบัอรรถพร และรุ่งฉัตร ( ) ทีไดท้าํการศึกษาการปรับปรุงการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสันป่าข่อย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชเ้ทคนิคลีนและการจาํลองสถานการณ์เพือหาแนวทางการลดการรอคอยของลูกคา้และเพือเพิมความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ทีเขา้มาใช้บริการ ซึงพบว่า สามารถลดเวลาเฉลียของการรอคอยของลูกคา้จาก .  นาที เหลืออยูที่ .  นาที หรือลดลงถึงร้อยละ .   เทคนิคการลดความสูญเปล่าทีสาํคญั คือ เทคนิค ECRS ซึงประกอบดว้ยหลกัการกาํจดั การรวม การจดัใหม่ และการทําให้ง่าย ซึงมาจากคาํว่า Eliminate,  Combine, Rearrange และ Simplify โดยสรุปได้ว่า ECRS คือการตดัขนัตอนการทาํงานทีไม่จาํเป็นในกระบวนการออกไป รวมขนัตอนการทาํงานเขา้ดว้ยกนัเพอืประหยดัเวลาหรือแรงงานในการทาํงาน มีการจดัลาํดบังานใหม่ใหเ้หมาะสม และปรับปรุงวธีิการทาํงานหรือสร้างเครืองมืออุปกรณ์ขึนมาช่วยให้สามารถทาํงานไดง่้ายขึน เทคนิค ECRS สามารถนาํมาใชล้ดความสูญเปล่าทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน ดงัตวัอย่างผลงานวิจยัของธนิดา สุนารักษ์ ( ) ทาํการปรับปรุงการทาํงานและเพิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้กับสายการผลิตขดลวดแม่เหล็ก โดยประยุกต์ใช้หลกัการศึกษาการเคลือนไหวและเวลา การปรับสมดุลสายการผลิต และการลดความสูญเปล่าดว้ยเทคนิค ECRS ซึงไดมี้การรวมขนัตอนการปฏิบติังาน การออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงาน การจัดทาํเวลามาตรฐานเพือปรับความสมดุลของสายการผลิต จากนันทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสายการผลิต ค่าความแปรปรวน และค่าความเท่าเทียมในการกระจายงานของแต่ละขนัตอนการทาํงาน จากผลการดาํเนินการดงักล่าว พบวา่ ประสิทธิภาพสายของการผลิตเพมิขึนร้อยละ 75.7  ขณะทีผลงานของอรพรรณ และนิวิท ( ) ทาํการวิจัยเพือลดปริมาณของเสียทีเกิดขึนในการผลิตห้องสะอาดโดยใชเ้ทคนิคการปรับปรุงงาน โดยทาํการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาแลว้จึงปรับปรุงงานดว้ยการกระตุน้ให้เกิดจิตสาํนึกของการประหยดั การเพิมค่าแรงจูงใจ การจดัทาํคู่มือการปฏิบตัิงานเทคนิคการควบคุมดว้ยการมองเห็น (visual control) และการทาํให้ง่ายขึน (simplify) ตามหลกั ECRS เก็บขอ้มูลภายหลงัการปรับปรุงงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า สามารถลดความสูญเปล่าลงได ้โดยค่าเฉลียของปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุงงานอยู่ที ร้อยละ 75.72 ขณะทีภายหลงัทาํการปรับปรุงงานแลว้ ของเสียมีปริมาณลดลง อยูที่ร้อยละ 55.03 จากแนวคิดและผลงานวจิยัขา้งตน้นีแสดงให้เห็นวา่ แนวคิดลีนสามารถนาํมาปรับกระบวนการทาํงานเพือลดระยะเวลาการรอคอย ลดความสูญเปล่า และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการไดเ้ป็นอย่างดี ในการวิจยัครังนีจึงไดน้าํแนวคิดลีนเขา้มาใชศึ้กษาเพือปรับปรุงกระบวนการเพอืลดการระยะเวลารอคอยการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองของโรงพยาบาล  วธิีดําเนินการวิจัย  การวิจยัเรืองการปรับปรุงกระบวนการการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองเพือลดการรอคอยของโรงพยาบาลแห่งหนึงโดยใชแ้นวคิดของลีน มีขนัตอนการวจิยั ดงันี  1. ศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลือง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบันทึกการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลือง และบนัทึกขอ้ร้องเรียน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตงัแต่เดือนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 2560   2. วเิคราะห์ปัญหาความล่าชา้และหาแนวทางแกปั้ญหา โดยการประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์ 5W1H แผนภูมิกระบวนการ และแผนผงักา้งปลา สะทอ้นใหเ้ห็นสาเหตุของปัญหา โดยอาศยัการระดมสมองพนกังานภายในกลุ่มงานพสัดุ ซึงประกอบดว้ยหวัหนา้กลุ่มงาน รองหัวหนา้กลุ่มงาน หวัหนา้ทะเบียนคุมทรัพยสิ์น หวัหนา้คลงัพสัดุ รองหัวหนา้
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คลงัพสัดุ เจา้หนา้ทีพสัดุ พนกังานธุรการ พนกังานคลงั และพนกังานทะเบียนคุมทรัพยสิ์น รวมจาํนวน 16 คน จากนนัไดร่้วมกนัระดมสมองเพอืหาแนวทางการแกส้าเหตุของปัญหาทีเกิดขึน   3. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิค ECRS ปรับปรุงกระบวนการ โดยนาํปัญหาทีวเิคราะห์ไดม้าปรับปรุงกระบวนการตามแนวทาง 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) การตดัขนัตอนการทาํงานทีไม่จาํเป็น 2) การรวมขนัตอนการทาํงานเขา้ดว้ยกนั 3) การจดัลาํดบังานใหเ้หมาะสม และ 4) การปรับปรุงสถานทีเพือใหง่้ายต่อการทาํงาน    4. ศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองหลงัการปรับปรุงกระบวนการ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบนัทึกการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลือง และบนัทึกขอ้ร้องเรียน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตงัแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2561  ผลและวจิารณ์ผล  ผลการศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองในเดือนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 2560 พบวา่ ระยะเวลาการเบิก-จ่ายมีความล่าชา้กวา่เกณฑที์กาํหนดไว ้7 วนัทาํการ ดงัตารางที 1 ตารางท ี1 ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองก่อนการปรับกระบวนการ เดือน ระยะเวลาการเบิก-จ่ายเฉลีย สรุปผลการเบิกจ่าย-วสัดุสินเปลือง (เร็ว ปกติ ชา้) กรกฎาคม 60  วนั ชา้ สิงหาคม 60   วนั ชา้ กนัยายน 60  วนั ชา้ เฉลีย 3 เดือน 9.67 วนั ชา้   จากปัญหาความล่าชา้ทีเกิดขึน ผูว้จิยัไดร้ะดมสมองร่วมกนักบัพนกังานภายในกลุ่มงานพสัดุ เพือคน้หาสาเหตุของปัญหาโดยใชเ้ทคนิค 5W1H ดงัตารางที 2  ตารางท ี2 การวเิคราะห์ปัญหาความล่าชา้ของการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองโดยใชเ้ทคนิค 5W1H 5W1H คาํถาม คาํตอบ Who ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ กลุ่มงานพสัดุ  What อะไรคือปัญหา การจ่ายวสัดุล่าชา้ มีการทาํงานซบัซอ้น Where ปัญหาเกิดทีไหน คลงัพสัดุ กลุ่มงานพสัดุ When ปัญหาเกิดเมือไหร่ เมือ  ปีทีผา่นมา Why ทาํไมถึงเกิดปัญหา มีการเบิกของจากหน่วยงาน ส่งตามสายงาน ซึงใชเ้วลานานในการลงชือ มีการทาํงานซบัซอ้น และใชเ้วลาในการจดัของตามทีหน่วยเบิกนาน How ทาํการเบิกจ่ายวสัดุอยา่งไร . หน่วยงานทาํเรืองเบิกวสัดุ และส่งตามสายงานผา่นระบบสารสนเทศ 2. กลุ่มงานพสัดุตรวจสอบและเชค็เอกสารเบิก-จ่าย . จดัของตามใบเบิกทีหน่วยเสนอมา และเช็คของทีจดัวา่ถูกตอ้งหรือไม่ . โทรแจง้หน่วยงานใหม้ารับวสัดุทีขอเบิก  ปัญหาเกิดขึนจากขนัตอนการเบิกจ่ายตามสายงานทีมีหลายขนั และตอ้งให้หัวหน้าของแต่ละหน่วยงานลงนามอนุมติัตามลาํดบัการบงัคบับญัชา รวมทงัปัญหาภายในหน่วยคลงัพสัดุเองทีมีการทาํงานซาํซอ้น และมีความล่าชา้ในการจัดวสัดุตามทีหน่วยงานต่างๆ ขอเบิก ปัญหาความล่าช้าทีเกิดขึนนันมีสาเหตุมาจากกระบวนการทํางาน 
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ปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่ายวัสดุ 

โดยเฉพาะการเดินทางของเอกสารทีตอ้งไดรั้บการเซ็นอนุมตัิการเบิก-จ่ายตามสายงาน และมีขนัตอนการทาํงานทีซําซ้อน รวมทงัสาเหตุในเรืองของเอกสารทีมีการหล่นหายระหว่างการส่งเรืองอนุมตัิตามสายงาน ประกอบกบัมีเอกสารทีไม่สมบูรณ์จึงทาํใหต้อ้งส่งเอกสารกลบัไปแกไ้ข ใชเ้วลาในการเบิก-จ่ายยาวนานขึน (ดูภาพที 1 ประกอบ)                  ภาพที 1 การวิเคราะห์สาเหตุของความล่าชา้ในการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองดว้ยแผนผงักา้งปลา   ความล่าชา้ยงัมีสาเหตุมาจากสถานทีจดัเก็บวสัดุ ซึงเกิดจากการทีไม่ไดมี้การออกแบบพนืทีการจดัวางวสัดุไว ้ใหเ้ป็นระเบียบ และไม่ไดแ้ยกประเภทของวสัดุ ทาํใหเ้สียเวลาในการจดัของ/วสัดุ นอกจากนี สาเหตุของความล่าชา้ยงัเกิดขึนจากบุคลากรทีขาดการประสานงาน และขาดความรู้ความเขา้ใจในการทาํงาน ประกอบกบัในดา้นกระบวนการทาํงาน พบวา่มีเส้นทางเดินของเอกสารทีไม่จาํเป็น และมีการทาํงานทีซาํซ้อนของการตดัยอดวสัดุทีมีการใชท้งัระบบมือและการตดัยอวสัดุผ่านระบบสารสนเทศ และความซาํซ้อนของขนัตอนการตรวจเช็ควสัดุ ซึงเกิดจากการขาดการสือสารกนัระหวา่งพนกังานภายในคลงัพสัดุเอง จึงทาํให้เกิดการเสียเวลาโดยไร้ประโยชน์   ความล่าช้าของการเบิก-จ่ายวสัดุยงัเกิดขึนจากการขออนุมติัการเบิก-จ่ายตามสายงานทีค่อนขา้งยาว ในบางครังระยะเวลาของการเบิก-จ่ายยงัเพิมขึนจากการทีตอ้งรอหัวหน้าแผนกลงนามเพือเสนอเรืองเบิก-จ่ายระหวา่งแผนก จนกว่าจะมาถึงแผนกพสัดุ ในบางครังใชเ้วลานานถึง 17 วนั ขณะทีในดา้นบุคลากร ปัญหาความล่าชา้เกิดขึนเนืองจากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบสารสนเทศ ทาํใหก้ารทาํงานผา่นระบบสารสนเทศนนัยงัไม่สามารถลดระยะเวลาการเบิก- จ่ายไดดี้เท่าทีควร อีกทงับุคลากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบการเบิกจ่ายวสัดุ ดงัทีมีปรากฏให้เห็นวา่มีการส่งเอกสารเบิก-จ่ายผิดหน่วยงาน เอกสารทีส่งถึงแผนกพสัดุมีความผิดพลาด และยงัมีเอกสารทีหน่วยงานเสนอเรืองมาแต่ไม่ถึงแผนกพสัดุเนืองจากเอกสารหล่นหายระหวา่งขนัตอนการอนุมติัตามสายงาน สาเหตุของความล่าชา้ยงัเกิดจากสถานทีจดัเก็บวสัดุ โดยพบวา่ มีการจดัวางของไม่เป็นประเภท กระจดักระจาย และไม่เป็นระเบียบ ทาํใหข้าดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน และเสียเวลาในการจดัวสัดุตามใบเบิก 

บุคลากร ขาดการประสานงานกนั ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการทาํงาน 

สถานทีจัดเก็บ การจดัวางวสัดุ 
การจดัประเภทวสัดุ 

กระบวนการทํางาน 
การทาํงานซาํซอ้น 

 

เอกสาร 
เอกสารไม่สมบูรณ์ 

เอกสารหล่นหาย การเดินทางของเอกสาร 
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 ปัญหาความล่าชา้ของการเบิก-จ่าย ส่งผลกระทบต่อการทาํงานภายในภายในโรงพยาบาล และมีผลทางออ้มต่อการให้บริการผูป่้วยภายในโรงพยาบาลอีกด้วย จากปัญหาและสาเหตุของปัญหาทีไดว้ิเคราะห์นนั ผูว้ิจยัไดท้าํการปรับเปลียนกระบวนการโดยใชเ้ทคนิค ECRS เพือแกปั้ญหา มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าในการทาํงาน โดยการตดัขนัตอนการทาํงานทีไม่จาํเป็นออก ความล่าชา้เกิดขึนจากการตดัยอดวสัดุทีซาํซ้อนกนัของการใชร้ะบบมือ (manual) และการตดัยอดวสัดุผ่านระบบสารสนเทศ ดงันนัจึงไดป้รับกระบวนการทาํงานใหม่ โดยลดขนัตอนการตดัยอดวสัดุแบบมือออก รวมทงัไดมี้การรวมขนัตอนการทาํงาน จากการทีภายในหน่วยคลงัพสัดุเองทีมีการเช็คยอดวสัดุซาํหลายครังโดยทีไม่มีการสือสารกนัภายในหน่วยงาน ส่งผลให้มีการทาํงานซาํซ้อนและเพิมระยะเวลาในการจ่ายวสัดุ ทางผูว้ิจยัจึงไดก้ารรวมขนัตอนการตรวจเช็คยอดวสัดุไวที้พนักงานคนใดคนหนึง เพือลดการทาํงานทีซาํซ้อน และลดระยะเวลาการรอคอย รวมทงัไดมี้การจดัลาํดบังานใหม่ ดงัแสดงในภาพที 2         เสน้ทางการเดินของเอกสารก่อนปรับกระบวนการ 
          ภาพท ี2 การปรับการเดินทางของเอกสารเบิก-จ่ายวสัดุ   ผูว้ิจยัไดมี้การจดัลาํดบังานใหม่ โดยการปรับการเดินทางของเอกสารเบิก-จ่ายตามสายงานทีตอ้งรอหัวหน้ากลุ่มงานพสัดุลงนามอนุมติั ซึงก่อนปรับกระบวนการนนัจะอยูใ่นลาํดบัที 8 การรอหัวหนา้แผนกลงนามอนุมติักระทบต่อระยะเวลารอคอยเอกสารเบิก-จ่ายเป็นอย่างมาก ดงันนัจึงได้มีการจดัลาํดบัการเดินทางของเอกสารใหม่ โดยได้เปลียนขนัตอนการลงชืออนุมติัของหนา้หนา้กลุ่มงานพสัดุมาอยูใ่นลาํดบัที 10 ดงัภาพที 2 ผูว้จิยัยงัไดมี้การปรับปรุงสถานทีภายในคลงัพสัดุใหม่ โดยไดจ้ดัหมวดหมู่ของวสัดุและทาํแยกจดัเก็บตามประเภทของวสัดุ ไดแ้ก่ ห้องวสัดุใชท้าํความสะอาด ห้องวสัดุใชใ้นสาํนกังาน และห้องวสัดุทวัไป รวมทงัไดท้าํการจดัระเบียบการวางวสัดุในแต่ละหอ้งใหส้ามารถเคลือนยา้ยไดง่้าย และปรับใหส้ามารถเดินทาํงานไดอ้ยา่งคล่องตวั  

เสน้ทางการเดินของเอกสารหลงัปรับกระบวนการ  

ผูท้าํเบิกในระบบ EMR ลงนาม หน.แผนก/หน.หน่วย ลงนาม หน.กลุ่มงาน      ลงนาม ธุรการ รพ. เสนอ ผอ.รพ. รอง ผอ.รพ.ลงนาม 
ธุรการ รพ. กลุ่มงานพสัดุ หน.กลุ่มงานพสัดุลงนาม หน.คลงัลุหภณัฑ์ลงนาม เจา้หนา้ทีตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้จดัของจ่าย

ผูท้าํเบิกในระบบ EMR ลงนาม หน.แผนก/หน.หน่วย ลงนาม หน.กลุ่มงาน      ลงนาม ธุรการ รพ. เสนอ ผอ.รพ. รอง ผอ.รพ.ลงนาม 
ธุรการ รพ. กลุ่มงานพสัดุ หน.กลุ่มงานพสัดุลงนาม หน.คลงัลุหภณัฑ์ลงนาม 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้จดัของจ่าย 
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 นอกจากนี ทางคลงัพสัดุไดมี้การอบรมให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจแก่พนกังานภายในโรงพยาบาล เพือให้มีความผิดพลาดของเอกสารเบิก-จ่าย หรือการส่งเอกสารผิดหน่วยงานลดลงใหเ้หลือนอ้ยทีสุด แกปั้ญหาทีเกิดจากสาเหตุดา้นบุคลากร สาํหรับภายในหน่วยคลงัพสัดุดว้ยนนัไดมี้การหมุนเวียน เพือให้พนกังานสามารถทาํหนา้ทีแทนกนัได ้เพือป้องกนัความล่าชา้ทีเกิดจากการลา และกรณีทีพนักงานเกิดอุบตัิเหตุจนไม่สามารถมาทาํงานไดเ้ป็นระยะเวลายาวนาน ผลจากการปรับกระบวนการทาํงานทาํให้ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุลดลง และเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด ดงัแสดงในตารางที 3  ตารางท ี  ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองหลงัการปรับกระบวนการ 
เดือน ระยะเวลาเฉลีย สรุประยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลือง (เร็ว ปกติ ชา้) พฤศจิกายน 60 วนั ปกติ ธนัวาคม   วนั ปกต ิมกราคม 61  วนั เร็ว เฉลีย 3 เดือน 6.67 วนั เร็ว  จากตารางที 3 จะเห็นวา่ ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุภายการปรับกระบวนการในเดือนพฤศจิกายน- ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 อยู่ที 6.67 วนั เร็วขึนกว่าก่อนปรับกระบวนการเป็นเวลา 3 วนั และเร็วกว่าเกณฑที์กาํหนดไว ้ ผลการวจิยัครังนีแสดงใหเ้ห็นวา่ แนวคิดลีนสามารถนาํมาปรับใชเ้พอืปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายเพือช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการจ่ายวสัดุสินเปลืองของโรงพยาบาลได ้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของธนิตา และคณะ ( ) ทีไดน้าํแนวคิดลีน และเทคนิค ECRS มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลระยอง โดยสามารถลดความสูญเปล่าในเรืองขนัตอนการทาํงาน และทาํให้ระยะเวลาการรอคอยของผูป่้วยลดลง รวมทงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของธนิดา ( ) ทีไดมี้การปรับปรุงการทาํงานและเพิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตดว้ยเทคนิค ECRS กระบวนการผลิตทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพมิขึน  ผลการวิจยัครังนียงัเป็นไปตามแนวคิดลีนซิกส์ซิกมา (lean six sigma) ซึงนาํหลกัการ DMAIC มาปรับปรุงกระบวนการลดขอ้ผิดพลาดต่างๆ โดยเริมจากการระบุปัญหาหรือขอ้ผิดพลาด กาํหนดเป้าหมายการปรับปรุง การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานปัจจุบนัเทียบกบัความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูลเพือนาํมาวิเคราะห์ถึงสิงทียงัเป็นช่องวา่ง (gap) และแหล่งของความผิดพลาดต่างๆ แลว้จึงดาํเนินการปรับกระบวนการเพือแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ซึงถือเป็นการปรับกระบวนการใหม่ดว้ยการออกแบบทางเลือกของการแกปั้ญหาทีสร้างสรรค ์โดยมีการตรวจสอบอยา่งต่อเนืองเพอืเป็นการควบคุมประสิทธิภาพของกระบวนการ การนาํหลกัการดงักล่าวนีมาใชส้ามารถลดระยะเวลาการรอคอยดงัเช่นผลงานวิจัยของ Pandit & Debmallik (2016) ทีสามารถลดระยะเวลาการรอคอยของการให้บริการทางรังสีวิทยาในโรงพยาบาลไดเ้ป็นอยา่งดี สรุปผลการวจิัย   การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พือปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองเพือลดระยะเวลาการรอคอยการรับวสัดุสินเปลืองไวใ้ชข้องหน่วยงานในโรงพยาบาลแห่งหนึง โดยไดท้าํการศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลือง 
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วเิคราะห์ปัญหาความล่าชา้และหาแนวทางแกปั้ญหาโดยการประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์ 5W1H แผนภูมิกระบวนการ และแผนผงักา้งปลา จากนันได้ร่วมกนัระดมสมองเพือหาแนวทางการแกส้าเหตุของปัญหาทีเกิดขึน แลว้จึงประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS ปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลือง   ผลการปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองด้วยการตดัขนัตอนการทํางานทีไม่จาํเป็น การรวมขนัตอนการทาํงานเขา้ดว้ยกนั การจดัลาํดบังานให้เหมาะสม และการปรับปรุงสถานทีเพือให้ง่ายต่อการทาํงานทาํให้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยการจ่ายวสัดุลงได ้กล่าวคือ จากก่อนปรับปรุงกระบวนการทีมีระยะเวลาเฉลีย 9.67 วนั ภายหลงัการปรับปรุงกระบวนการระยะเวลาการเบิก-จ่ายอยูที่ 6.67 วนั ลดลงร้อยละ 31.02    ผลการวจิยัในครังนีแสดงใหเ้ห็นวา่แนวคิดลีนสามารถนาํมาประยกุตใ์ชเ้พือเพมิประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของโรงพยาบาลไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันนัโรงพยาบาลอืนๆ จึงสามารถนาํผลการวิจยัทีไดใ้นครังนีไปปรับใชเ้พือการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองภายในหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยงิขึน โดยควรเริมตน้ทาํการศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองว่ามีความล่ามากนอ้ยเพียงใด หากพบวา่ล่าชา้กวา่จึงทาํการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพร้อมหาแนวทางไข               โดยการประยุกต์ใชก้ารวิเคราะห์ 5W1H แผนภูมิกระบวนการ และแผนผงักา้งปลา ซึงเพือให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาไดอ้ยา่งครอบคลุมนนัควรไดใ้หพ้นกังานทีเกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล และระดมสมองร่วมกนัพิจารณาถึงสาเหตุและหาแนวทางการแกส้าเหตุของปัญหาทีเกิดขึน หลงัจากนนัจึงทาํการปรับปรุงกระบวนการ ซึงควรไดด้าํเนินการการตดัขนัตอนการทาํงานทีไม่จาํเป็น การรวมขนัตอนการทาํงาน การจดัลาํดบังานให้เหมาะสม และการปรับปรุงสถานใหม่เพือใหง่้ายต่อการทาํงาน การปรับกระบวนการดงักล่าวนีจะทาํใหห้น่วยงานสามารถลดระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุสินเปลืองลงไดเ้ป็นอยา่งดี   เอกสารอ้างองิ ชุติพร รัตนพนัธ์ และปณิธาน พีรพฒันา. 2559. การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพือลดการรอคอยโดยใชแ้นวคิดลีนและ การจาํลองสถานการณ์: กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม จงัหวดัขอนแก่น. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  มข. 9(1): 135-150.   ตาลทิพย ์เดชสุวรรณ, เชาวนี วฒันาวรากุล, สุดิน ลาเต๊ะ, และภานี สุวรรณมณี. 2557. ความพึงพอใจของบุคลากรต่องาน พสัดุโรงพยาบาลพทัลุง. วารสารเครือข่ายวทิยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 1(2): 25-36. ธนิดา สุนารักษ.์ 2555. การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษา: สายการผลิตขดลวดแม่เหล็ก (Stator ) รุ่น D  Frame. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาํปี พ.ศ. 2555 วนัที 17-19 ตุลาคม  2555. มหาวทิยาลยัศรีปทุม, กรุงเทพฯ. ธนิตา ฉิมวงษ,์ จิราพร นิลสุ, และนภาพร วาณิชยก์ุล. . การประยกุตใ์ชห้ลกัการของลีนเพือพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วย เบาหวานในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลระยอง. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข24(1): 121-135. เมืองมนต์ ป้องมิตรอมรา, 2545 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร คลังสินค้า: กรณีศึกษาบริษัทโซลูเชีย เคมคีัลล์ ประเทศไทย จาํกดั. มหาวทิยาลยับูรพา, ชลบุรี.  เรณู วงษ์ษาหาญ. 2559. การจดัการความเสียงทางดา้นพสัดุของเทศบาลตาํบลโนนสะอาด อาํเภอหนองเรือจงัหวดัขอนแก่น.  วารสารวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 11(36): 70-79. อรพรรณ วชิยัเดช และนิวทิ เจริญใจ. . การปรับปรุงงานเพอลดของเสียในการผลิตหอ้งสะอาด. วารสาร วไลยอลงกรณ์ ปริทศัน์ 1(2): 77-92. 
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อรรถพร เกตุแค และรุ่งฉัตร ชมภูอินไหว. 2555. การปรับปรุงการให้บริการของธนาคารโดยใช้เทคนิคลีน.  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 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.                  
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ปัจจัยทส่ีงผลต่อการคํานวณต้นทุนการผลิต กรณศีึกษา: กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น  ตําบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จังหวดัสงขลา English Title Factors affecting to Manufactur ing costs Determination Case Study: Agr icultural Product Processing Group of Ban Nong Mai Kaen Tambon Thachamuang, Songkhla. 
อาํมรรัตน์ คงกะโชติ *, เพญ็นภา เชาวนา , สุดารัตน์ ธรรมรัตน์  และ จุฑามาศ กาญจน์มณี  Ammonrut Konggachod1*, Pennapa Choawana1, Sudarat thammarat1 and Jutamas Kanjamanee1  บทคัดย่อ   การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการคาํนวณตน้ทุนการผลิต กรณีศึกษา: กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปัญหา การคาํนวณตน้ทุนตามสภาพจริงสาํหรับการจดัทาํบญัชีตน้ทุนการแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชน  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินงานของชุมชน จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรบา้นหนองไมแ้ก่น มีกระบวนการผลิตสินคา้ตามคาํสงัของลูกคา้ แต่ไม่ไดมี้การบนัทึกตน้ทุน อยา่งครบถว้น ส่งผลใหมู้ลค่าตน้ทุนผลิตภณัฑ์ทีคาํนวณไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ทาํให้มีการรับรู้ผล   การดาํเนินงานผิดพลาด จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงนํามาสู่การออกแบบบัตรต้นทุนงานสังทํา และการให้ความรู้แก่ผู ้มีส่วนเกียวข้องในการให้ความสําคญัและสร้างความเขา้ใจการคาํนวณตน้ทุนทีแทจ้ริง ตามลกัษณะของ   การคาํนวณตน้ทุนอย่างเป็นระบบใหแ้ก่กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น   ตาํบลท่าชะมวง  อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา สามารถบันทึกตน้ทุนงานสังทาํได้อย่างถูกตอ้ง ทาํให้ชุมชนทราบถึงผลการดาํเนินงานทีแทจ้ริงในแต่ละงวดเวลา ส่งผลใหมี้ระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการบนัทึกรายการตน้ทุนในการผลิตไดอ้ย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยงิขึน  คาํสําคญั : ตน้ทุนงานสงัทาํ, บตัรตน้ทุนงานสงัทาํ           
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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          อาจารย ์สาขาการบญัชี วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 90180 1 Department of accounting, Rattaphum College Rajamangala University of technology Srivijaya, Tha chamamang Sub-District, Rattaphum District, Songkhla 90180, Thailand  อาจารย ์สาขาการบญัชี วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 90180 2Department of accounting, Rattaphum College Rajamangala University of technology Srivijaya, Tha chamamang Sub-District, Rattaphum District, Songkhla 90180, Thailand  นกัศึกษา สาขาการบญัชี วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 90180 3Department of accounting, Rattaphum College Rajamangala University of technology Srivijaya, Tha chamamang Sub-District, Rattaphum District, Songkhla 90180, Thailand  นกัศึกษา สาขาการบญัชี วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 90180 4Department of accounting, Rattaphum College Rajamangala University of technology Srivijaya, Tha chamamang Sub-District, Rattaphum District, Songkhla 90180, Thailand *Corresponding author, E-mail: Ammonrut.rit@hotmail.com 
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บทนํา ตน้ทุนในการผลิตสินคา้ถือได้ว่าเป็นค่าใชจ่้ายส่วนหนึงทีมีความสาํคญัมากในการกาํหนดราคาขายและสามารถนาํไปใชเ้พือเพมิโอกาสในการแข่งขนัทางการคา้ ซึงจะเห็นไดว้า่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่หรือแมแ้ต่กระบวนการผลิตกลว้ยทีทาํการศึกษา ก็จะมีการคาํนวณตน้ทุนการผลิตหลงัจากการผลิตทุกครัง การกระทาํนีเพือทีจะไดท้ราบตน้ทุนของการผลิตในงานนนัๆ และสามารถจะกาํหนดราคาขายทีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์  จากกลว้ยได ้ทงันีเพือทีจะไดม้าซึงผลกาํไร วิธีทีจะทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ การลดตน้ทุน เพือเพิมผลกาํไรจะตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัภายในกลุ่มการผลิต และการลดตน้ทุนนันจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าทีผลิต หากเมือทราบถึงตน้ทุนของสินคา้ในแต่ละขนัตอนแลว้ ก็จะสามารถกาํหนดราคาสินคา้ได ้ในส่วนของการกาํหนดตน้ทุนการผลิตเพอืนาํไปซึงการผลิตและส่งผ่านไปยงัการตงัราคาขายเพือการจดัจาํหน่ายนนั จะตอ้ง มีความละเอียดและรอบคอบค่อนขา้งสูงเพราะทงัหมดจะตอ้งมีความสอดคลอ้งซึงกนัและกนัในทุกขนัตอน ทงันีจะส่งผลให้เกษตรกรผูผ้ลิตสามารถวางแผนการผลิตตลอดจนวางแผนการขายไดอ้ย่างต่อเนืองนันเอง (ทศพรไชยประคอง และคณะ, 2559)  การดาํเนินงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา เริมตน้จากในอดีตส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม คือ ปลูกพืช (ยางพารา)  เลียงสตัวเ์ป็นส่วนใหญ่ ชาวบา้นในชุมชนจะปลูกพืชหลายชนิดเพือการบริโภคและในส่วนทีเหลือจากบริโภค ก็นาํไปขาย และ   ทีขาดไม่ไดทุ้กครัวเรือนจะมีการตอ้งปลูก คือ กลว้ย ซึงก็จะมี กลว้ยนาํวา้ กลว้ยหอม กลว้ยไข่ เมือก่อนจะมีการนาํกลว้ยมาทาํขนมและนาํมาแปรรูปภายในครัวเรือน เช่น ทาํขา้วตม้มดั กลว้ยตาก กลว้ยฉาบต่างๆทุกรูปแบบ ดงันนัทางชุมชนบ้านหนองไมแ้ก่นจึงไดมี้การจัดตงักลุ่มภายในชุมชน และมีการนํากลว้ยมาแปรรูปรวมกนัโดยการทาํกลว้ยฉาบขาย เพือเพิมรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นและสมาชิกในกลุ่ม ซึงราคาเดิมค่อนขา้งตาํ เมือแปรรูปใหม่ๆ ราคา  บาท และเพมิขึนมาเป็น  บาท  บาท ตามลาํดบั และทางกลุ่มชุมชนไดมี้การพฒันารูปแบบจากกลว้ยฉาบแบบธรรมดามาเป็นกลว้ยกรอบแกว้ในรสชาติต่างๆ ทีแปลกใหม่และมีการพฒันาตวับรรจุภณัฑ์ใหมี้ความสวยงามและเป็นทีตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค ซึงราคาทีขายก็ไม่แพงมากและมีการผลิตอยา่งต่อเนืองตลอดทงัปี เนืองจากวตัถุดิบมีปริมาณมากทงัในกลุ่มและในชุมชน จากการลงพืนทีกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น พบปัญหาสาํคญัคือ  ทางกลุ่มชุมชนยงัไม่มีการคาํนวณตน้ทุนงานสังทาํทีชดัเจน จึงทาํให้ทางกลุ่มไม่สามารถทราบไดว้า่ตน้ทุนงานสงัทาํในการผลิตแต่ละหน่วยเป็นอย่างไร จึงทาํให้เกิดความยุ่งยาก และซบัซอ้นในการจดัทาํบญัชี และใชร้ะยะเวลาใน  การทาํบญัชีเป็นระยะเวลานาน ซึงในการจดัทาํบญัชีแต่ละครังอาจเกิดขอ้ผิดพลาดและยากต่อการตรวจสอบเอกสารขอ้มูลทีเกิดขึนในระหวา่งการดาํเนินงาน จากการศึกษาประเด็นปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ทีมาของของคาํถามการวจิยัเราจะมีกระบวนการอยา่งไรให ้การบนัทึกบญัชีตน้ทุนมีความถูกตอ้งชดัเจน ทางกลุ่มผูว้ิจยัจึงสนใจในการจดัทาํวิจยัทางการบญัชีเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อการคาํนวณตน้ทุนการผลิต กรณีศึกษา: กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น ตาํบล   ท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา สาํหรับการออกแบบการจดัทาํบญัชีตน้ทุนงานสงัทาํ และการจดัทาํบญัชีบตัรตน้ทุนงานสงัทาํ เพือแกไ้ขปัญหาการคิดตน้ทุนทีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพจริง ทาํให้ไดก้ระบวนการเอกสาร แบบฟอร์มสาํหรับการบนัทึกรายการตน้ทุนงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินงานของชุมชน การทบทวนวรรณกรรม อารีกมล ต.ไชยสุวรรณและคณะ (2560) ไดท้าํการศึกษา การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกสมุนไพรของกลุ่มเกษตรกรบา้นหนองสุวรรณ ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอสอง จังหวดั จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีผลกาํไรสุทธิ
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ทางการบญัชี เฉลียเท่ากบั , .  บาท ต่อครัวเรือนต่อปี มีอตัรากาํไรส่วนเกินต่อยอดขายรวมเท่ากบั ร้อยละ .  และมียอดขาย ณ จุดเสมอตวั เฉลียเท่ากับ , .  บาทต่อครัวเรือนต่อปี การวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พบว่าเกษตรกรมีกาํไรสุทธิเหนือตน้ทุนเงินสด เท่ากบั , .  บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือมากกวา่กาํไรสุทธิทางการบญัชี .  เท่า จากผลตอบแทนทางการบญัชีและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ทาํให้ทราบว่า กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกสมุนไพรตาํบลบา้นกลาง อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ มีรายไดร้วมจากการปลูกสมุนไพรเป็นอาชีพเสริมและรายไดห้ลกัเพียงพอ มีค่าใชจ่้าย ทีสามารถประหยดัไดแ้ละสามารถดาํรงชีพอยูไ่ด ้นอกจากนี   การทาํความร่วมมือกนัระหวา่งโรงพยาบาลและกลุ่มเกษตรกรจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการในห่วงโซ่อุปทานสมุนไพรไดอ้ยา่งยงัยนื ยศนนท์ ศรีวิจารยแ์ละกิตติ (2560) ได้ทาํการศึกษา เรืองตน้ทุนและผลตอบแทนในการปลูกขา้วนาหยอดของเกษตรกรในจงัหวดัอุบลราชธานี จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีเลือกปลูกขา้วแบบ นาหยอดใชปั้จจยัการผลิตด้านเมล็ดพนัธ์ุ .  กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปุ๋ ยเคมีในอัตรา .  กิโลกรัมต่อไร่ และมีตน้ทุน  การผลิตตาํเท่ากบั , .  บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทน , .  บาทต่อไร่สูงกวา่เกษตรกรทีปลูกขา้วแบบนาดาํและนาหวา่น ทีไดรั้บผลตอบแทนเท่ากบั , .  และ .  บาทต่อไร่ ตามลาํดบั ดงันนัการใหค้วามรู้     ในการปลูกขา้วแบบนาหยอดจึงเป็นสิงสาํคญั เพือเพิมประสิทธิภาพการผลิตขา้ว และเพือเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรผูผ้ลิต เมล็ดพนัธุ์ให้กบัศูนยข์า้วชุมชน และเกษตรกร ผูป้ลูกขา้วทวัๆ ไปไดห้นัมาสนใจทาํนาในรูปแบบนาหยอดเพมิมากขึน เพือใหเ้กษตรกรไดรั้บผลตอบแทนสูงขึนและสามารถพงึพาตนเองไดใ้นระยะยาว ดุษฎี บุญธรรม (2556) ไดท้าํการศึกษา เรืองการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตของแท่งชินงานในอุตสาหกรรม จากการศึกษาพบวา่ ผลจากการทีปรับเปลียนวธีิการคาํนวณตน้ทุน การผลิตใหม่โดยปรับมาใชก้ารคาํนวณตน้ทุนกิจกรรม ทาํให้ทราบถึงความแตกต่างของตน้ทุน แท่งชินงานทงั  ชนิดพบวา่ตน้ทุนการผลิตแท่งชินงาน ชนิดที  และชนิดที  นนัมีส่วนต่างกบัการคิดตน้ทุน แบบเดิมอยูที่ - . % และ - . % ตามลาํดบั ส่วนการตน้ทุนการผลิตแท่งชินงาน ชนิดที  และชนิดที  นนั แตกต่างกบัการคิดตน้ทุนแบบเดิมอยูที่ . % และ . % ตามลาํดบั จากการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมทาํให้ทราบว่าทางบริษทัสามารถทีจะทาํการลดราคาขายหรือให้ส่วนลดต่าง ๆ ของแท่งงานชนิดที  และ ชนิดที  ลงได ้เมือเกิดการแข่งขนัในเรืองของราคา   ส่วนตน้ทุนแท่งชินงานชนิดที  และชนิดที  มีตน้ทุนกิจกรรมมากกว่าการคิดตน้ทุนแบบเดิม ดงันนัอาจจะตอ้งทาํการพจิารณาอยา่งถีถว้นก่อนทีจะลดราคาหรือใหส่้วนลดต่างๆกบัลูกคา้เพอืไม่ใหข้าดทุน ปรีเปรม นนทลีรักษ์และคณะ (2554) ได้ทําการศึกษา เรืองการประยุกต์ใช้ระบบบัญชีต้นทุนงานสังทําในหน่วยงานโรงพิมพข์องมหาวิทยาลยัธุรกิจ จากการศึกษาพบว่า การคิดตน้ทุนสิงพิมพข์องโรงพิมพน์ันไม่ไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 โดยไม่ไดร้วมตน้ทุนแปลงสภาพมาคิดเป็นตน้ทุนการผลิตของสิงพมิพต์น้ทุนการผลิตทีคาํนวณไดจึ้งไม่ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี ส่งผลให้มูลค่าของสินคา้คงเหลือตาํกว่าตน้ทุนทีเกิดขึนจริง และแสดงมูลค่าทีไม่ถูกตอ้งในงบการเงิน ผลจากการศึกษานาํเสนอตน้แบบการคาํนวณตน้ทุนงานสงัทาํ กาํหนดให้ส่วนประกอบของตน้ทุนการผลิตประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ วตัถุดิบซึงเป็นวสัดุมาตรฐานทีใชใ้นการผลิต โดยเสนอวิธีการปันส่วนค่าแรงงานการผลิตและค่าใชจ่้ายการผลิตและคาํนวณหาอตัราคิดเขา้งานของแต่ละงาน ตน้แบบการคิดตน้ทุนแสดงให้เห็นตน้ทุนการผลิตทีถูกตอ้ง ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลดา้นตน้ทุนมาใชใ้นการบริหารงานและตดัสินใจ จตุพร พินิจนึกและนภาพร วงศว์ชิิต (2559) ไดท้าํการศึกษา เรืองการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน การผลิตเสน้ไหมกลุ่มผูป้ลูกหม่อนเลียงไหมตาํบลเนินยาง อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ จากผลการวิจยัพบวา่  กลุ่มผูป้ลูกหม่อนเลียงไหม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการผลิตเส้นไหม ส่วนใหญ่ 0-5 ปี แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากทุนส่วนตวั ตน้ทุนผนัแปรต่อผลผลิตเส้นไหม 1 กิโลกรัมเท่ากบั 1,215.41 บาท ประกอบดว้ย ค่าแรงเลียงไหมจาํนวน 449.94 บาท ค่าแรงสาวไหมจาํนวน 300.08 บาท ค่าแรงเก็บใบหม่อนจาํนวน 281.25 
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บาท ค่าปุ๋ ยเคมี จาํนวน 49.95 บาท ค่าถ่านจาํนวน 44.97 บาท ค่าพนัธุ์หม่อน จาํนวน 29.17 บาท ค่าแรง เตรียมดินจาํนวน 25.04 บาท ค่าแรงปลูกหม่อน จาํนวน 25.04 บาท และค่านาํตม้สาว ไหมจาํนวน 9.97 บาท ตามลาํดบั ผลตอบแทนจากเสน้ไหมพุ่งกิโลกรัมละ 1,700 บาท และมีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน เท่ากบั1.49 ซึงมีค่ามากกวา่1 สรุปคือมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน จากการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีและงานวิจยัหรือโครงงานทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํบญัชีตน้ทุนงานสงัทาํและมาใชเ้ป็นรูปแบบในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบตน้ทุนต่างๆ ไม่วา่จะเป็นตน้ทุนทางตรงหรือตน้ทุนทางออ้มสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษาและดาํเนินงานในการจดัทาํบญัชีตน้ทุนงานสงัทาํสาํหรับผลิตภณัฑก์ลว้ยกรอบแกว้ของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่นซึงจะมีการศึกษา ทีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของการจดัทาํบญัชีตน้ทุนงานสงัทาํ  วธิีดําเนินการวิจัย การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัประยกุตเ์พือนาํผลการทดลองไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาการคิดตน้ทุนของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑเ์พอืรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัวตัถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใชจ่้ายการผลิต ตามปรากฏการ ทีเกิดขึนจริงสาํหรับการออกแบบฟอร์ม  และบตัรตน้ทุนงานสงัทาํ มาใชใ้นการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุน การผลิตจริง โดยมีวิธีการศึกษาดงันี 1. แหล่งข้อมูลในการศึกษา 1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลทีเกบ็รวบรวมดว้ยวธีิการใชแ้บบสมัภาษณ์เกียวกบัการดาํเนินงาน ในการจดัทาํบญัชีของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น ตงัอยูบ่า้นเลขที 23/3 หมู่ที 14 ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 90180 โดยสอบถามจากผูที้จดัทาํบญัชี เพอืทาํใหท้ราบเกียวกบัผล   การดาํเนินงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น 1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตาํรา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัต่างๆทีเกียวขอ้งทีไดรั้บการเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือและสืออินเทอร์เน็ต เพือนาํมาใชใ้นการจดัทาํบญัชีตน้ทุนงานสงัทาํและการออกแบบฟอร์มทางการบญัชีสาํหรับการผลิตกลว้ยกรอบแกว้ของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น 2. การวิเคราะห์ข้อมูล  จากการสัมภาษณ์ สงัเกตการณ์ การลงพนืทีจดัเก็บขอ้มูลภาคสนาม เพอืการออกแบบเอกสารทางการบญัชี                   ผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์กบัการดาํเนินงานเกียวกบัตน้ทุนทีใชจ่้ายจริง หากพบขอ้บกพร่อง จะทาํการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดนนัๆ ตามความเหมาะสมและจาํเป็นต่อการจดัทาํบญัชีของการวจิยั การจดัทาํบญัชีตน้ทุนงานสงัทาํและออกแบบฟอร์มใหก้บักลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร จะตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบและโครงสร้างของ    การดาํเนินงาน เพือใหส้ามารถออกแบบฟอร์มทางการบญัชีมาใชใ้นการบนัทึกบญัชีตน้ทุนงานสงัทาํและสามารถใชใ้นการดาํเนินงานได้จริง (ยศนนท ์ศรีวจิารยแ์ละกิตติ, 2560) 2.1 การออกแบบฟอร์มในการบนัทึกบญัชีของการวจิยัในครังนี จะออกแบบฟอร์มทีมีรูปแบบไม่ยุง่ยาก เขา้ใจง่าย สะดวก รวดเร็ว และผูจ้ดัทาํบญัชีของกลุ่มสามารถจดัทาํบญัชีตน้ทุนงานสงัทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 2.2 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ใช้แบบสัมภาษณ์ในการสอบถามข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์                       ทางการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น โดยจะสอบถามขอ้มูลทวัไปและเอกสารทีใชใ้นการลงบญัชีของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น เพือใชใ้นการจดัทาํตน้ทุนงานสังทาํและออกแบบฟอร์มทางการบญัชีเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีและเพือใหเ้ห็นถึงขอ้บกพร่องในการจดัทาํบญัชีของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น 
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2.3 กระบวนการสมัภาษณ์ในการสมัภาษณ์ประธานและผูจ้ดัทาํบญัชี ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ในส่วนของลกัษณะตน้ทุนงานสงัทาํของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น มาใชใ้นการออกแบบฟอร์มเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินงานของกลุ่มชุมชนและเป็นแบบฟอร์มทีสามารถใชง้านไดจ้ริง   ผลและวจิารณ์ผล  จากการออกแบบการจดัทาํบญัชี ผูจ้ดัทาํบญัชีไดน้าํขอ้มูลทีไดจ้าการศึกษา สมัภาษณ์ และขอ้มูลในการบนัทึกบญัชี มาวเิคราะห์และสรุปผลจากขอ้มูลทีไดจ้ากการรวบรวมจนไดก้ารจดัทาํบญัชีทีสอดคลอ้งกบัการจดัทาํบญัชีตน้ทุนงานสงัทาํทีเหมาะสมกบักระบวนการทาํงานของกลุ่มชุมชน และทาํการออกแบบฟอร์มทีเหมาะสมกบัการจดัทาํบญัชีใหง่้ายยงิขึนดงันี  แบบฟอร์มทางการบัญชี  ใบคุมวตัถุดบิ    
     บัตรลงเวลาทํางาน              
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บัตรบันทึกเวลางาน 

   ต้นทุนงานสังทํา 
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 งบกําไรขาดทุน กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น (1) งบกําไรขาดทุน  สําหรับระยะเวลา 1 เดือน สินสุด 31 มกราคม 25X1 บาท : หน่วย (2) 
ราคาขาย (3) d            d     หัก ตน้ทุนขาย : (4)        วตัถุดิบในการผลิต (4.1) d            d        ค่าแรงงานในการผลิต (4.2) d            d        ค่าใชจ่้ายในการผลิต (4.3)  d                   d  d            d กาํไรขนัตน้ (5) d            d  หัก ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (6) (ค่าผูจ้ดัทาํบญัชี)  d            d  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (7) d                                                                     .               . 
 
การลงข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ดงัตวัอย่าง  ขอ้มูลต่อไปนีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํบญัชีตน้ทุนงานสงัทาํ 

พ.ศ. 2560 พ.ย. 1 ยอดยกมา  1) นาํมนัพชื  10 ถุง ๆ ละ  30 บาท 2) นาํตาลทรายแดง  4 ถุง ๆ ละ  25 บาท พ.ย. 4 ซือวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต ดงันี 1) กลว้ย 110 ก.ก. ๆ ละ 10 บาท 2) นาํตาลทรายแดง    5 ก.ก. ๆ ละ 25 บาท 3) นาํมนัพชื  16 ถุง ๆ ละ 30 บาท  4) กระดาษซบัมนั    2 ก.ก. ๆ ละ 70 บาท *  ก.ก. มี  แผน่ 5) ถุง ขนาด 20 x 30    6 แพค็ ๆ ละ 45 บาท *  แพค็ มี  ถุง 6) แก๊ส    1 ถงั ๆ ละ          360 บาท *  ถงั มี  ก.ก. พ.ย. 4 เบิกใชว้ตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต ดงันี 1) กลว้ย 110 ก.ก. ๆ ละ  บาท 2) นาํตาลทรายแดง    9 ก.ก. ๆ ละ  บาท 3) นาํมนัพชื   26 ถุง ๆ ละ 3  บาท 4) กระดาษซบัมนั 5 แผน่ ๆ ละ       2 บาท   ) ถุง ขนาด  x 30 784 ถุง ๆ ละ 0.3 บาท   6) แก๊ส 6 ก.ก. ๆ ละ 24 บาท 
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พ.ศ.  พ.ย. 8 ซือวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต ดงันี 1) นาํตาลทรายแดง     5 ก.ก. ๆ ละ 25 บาท 2) นาํมนัพชื   16 ถุง ๆ ละ 30 บาท 3) แก๊ส     1 ถงั ๆ ละ          360 บาท พ.ย. 11 ขายสินคา้ 784 ถุง ๆ ละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 5,488 บาท พ.ย. 12 แบ่งค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดงันี 1) ค่าแรงงาน 75% ของกาํไรทงัหมด 2) ค่าจดัทาํบญัชี 2% ของกาํไรทงัหมด 3) ค่าขนส่ง 12% ของกาํไรทงัหมด 4) ค่านาํค่าไฟ 1% ของกาํไรทงัหมด 5) ค่าเงินปันผลสินปี 10% ของกาํไรทงัหมด 
ขอ้มูลการลงเวลาทาํงานของสมาชิกกลุ่มชุมชน วนัที 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พแีกน 12.00 17.00  5 ชม. นอ้งแมว 13.00 17.00  4 ชม. วนัที 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พแีกน 11.00 17.30 6.5 ชม. วนัที 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พแีกน 09.00 17.30  8.5 ชม. พหีมี 13.00 17.30  4.5 ชม. พยี ุ 10.00 15.30  5.5 ชม. วนัที 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พแีกน 10.00 15.30 5.5 ชม. วนัที 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พแีกน 08.30 17.00 8.5 ชม. พหีมี 08.30 17.00 8.5 ชม. พยี ุ 09.00 16.00   7 ชม. นา้พิน 09.00 17.00   8 ชม. วนัที 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นา้พิน 08.00 15.30 7.5 ชม. พแีกน 09.30 15.30   6 ชม. พหีมี 08.00 12.00   4 ชม. พยี ุ 12.00 15.30 3.5 ชม. พแีมว 08.30 15.30   7 ชม. 
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ขนัตอนการลงข้อมูล จากขอ้มูลขา้งตน้ ใหท้่านนาํขอ้มูลทีไดม้าลงในใบคุมวตัถุดิบ เป็นลาํดบัแรก ดงัในภาพที           ภาพท ี  การบนัทึกขอ้มูลลงในในคุมวตัถุดิบ จากภาพที  อธิบายไดว้า่ขอ้มูลทีเป็นยอดยกมาจะบนัทึกในช่องคงเหลือ  ขอ้มูลการซือวตัถุดิบจะบนัทึกในช่องนาํเขา้ แลว้นาํไปบวกกบัยอดคงเหลือ ในแต่ละชนิดของวตัถุดิบ ขอ้มูลการเบิกใชว้ตัถุดิบจะบนัทึกในช่องเบิกใช ้แลว้นาํไปหักกบัยอดคงเหลือในแต่ละชนิดของวตัถุดิบ ต่อไปจะเป็นการบนัทึกขอ้มูลลงในบตัรลงเวลางาน โดยนาํขอ้มูลการลงเวลาทาํงานของสมาชิกกลุ่มชุมชนมาลงในแบบฟอร์ม ดงัภาพที  ซึงขอ้มูลลงเวลาทาํงานจะเป็นขอ้มูลค่าแรงงานในการผลิต แต่ละครังทีผลิต           ภาพท ี  การลงขอ้มูลในบตัรลงเวลาทาํงาน จากภาพท ี   เมือทาํการลงขอ้มูลลงในบตัรลงเวลาทาํงานแลว้ จะนาํขอ้มูลมาแยกเป็นรายบุคคลเพอืใหง่้ายต่อการคิดค่าแรงงานในบตัรตน้ทุนงานสงัทาํ โดยจะนาํขอ้มูลทีวงรีสีแดง ในภาพที  มาบนัทึกในบตัรบนัทึกเวลางาน ดงัภาพที -  – ภาพที  3-4      
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         ภาพท ี -  แสดงตวัอยา่งของบตัรบนัทึกเวลางาน  

  ภาพท ี -  แสดงตวัอยา่งของบตัรบนัทึกเวลางาน           ภาพท ี -3 แสดงตวัอยา่งของบตัรบนัทึกเวลางาน    
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       ภาพท ี -  แสดงตวัอยา่งของบตัรบนัทึกเวลางาน         หมายเหตุ :  บตัรบนัทึกเวลางานจะบนัทึกหลงัจากผลิตสินคา้เสร็จ พร้อมกบัการคิดค่าจา้งหลงัจากขายสินคา้เป็นทีเรียบร้อยในครังนนั  เมือบนัทึกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มขนัตน้เรียบร้อย ต่อไปจะเป็นการนาํขอ้มูล ทีไดจ้ากแบบฟอร์มขนัตน้มาลงในบัตรต้นทุนงานสังทําเป็นขันตอนสุดท้าย ก่อนจะนําข้อมูลไปบันทึกลงในงบกําไรขาดทุนโดยประมาณต่อไป  ภาพท ี  บตัรตน้ทุนงานสงัทาํ             
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หมายเหตุ : .  ค่าขนส่งและค่านาํค่าไฟ ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิต   .  ค่าแรงงานต่อหน่วย ค่าขนส่งและค่านาํค่าไฟไดม้าจาก ขายหกัวตัถุดิบ      ในการผลิตคูณดว้ยการปันส่วนค่าใชจ่้ายในกาํหนดของวนัที  พฤศจิกายน  ตน้ทุนในการปันส่วนค่าให้จ่าย เท่ากบั ,  – ,  = ,  บาท .  ค่าแรงงานต่อหน่วย ( ,  x %)/ .  ชม. = .  บาท  .  ค่าขนส่ง ( ,  x %) = .  หรือ  บาท .  ค่านาํ-ค่าไฟ ( ,  x %) = .  หรือ  บาท  งบกําไรขาดทุน  กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น งบกาํไรขาดทุน สาํหรับระยะเวลา  เดือน สินสุด  มกราคม         (บาท) : หน่วย  ราคาขาย (  x 7)  5,488.-  หกั ตน้ทุนขาย :         วตัถุดิบในการผลิต 2,494.-              ค่าแรงงานในการผลิต  2,245.-              ค่าใชจ่้ายในการผลิต .   389.-     5,128.-          กาํไรขนัตน้ 360.-           หกั ค่าผูจ้ดัทาํบญัชี ( ,  x 2%)                          .    60.-             กาํไรสุทธิโดยประมาณ .   300.-  หมายเหตุ :  กาํไรสุทธิ  เป็นจาํนวนเงินทีจะเก็บเงินปันผลสินปีให้แก่สมาชิก 
 สรุปผลการวจิัย  1.  เนืองจากลกัษณะการดาํเนินงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่นเป็นการแปรรูปกลว้ยกรอบแกว้ขึนเอง โดยจะซือวตัถุดิบ มาจากพอ่คา้หรือแม่คา้ปลีกหรือร้านประจาํ ในการลงบนัทึกแต่ละครัง ไม่มีการลงรายการบญัชีมีเพยีงแต่การเก็บเอกสารทีสาํคญัทีไดรั้บจากการซือ ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบฟอร์มเพอืใชใ้นการบนัทึกบญัชีตน้ทุนงานสังทาํให้กบักลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ ์ทางการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น เพือใหก้ารลงบนัทึกบญัชีแต่ละครังเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็วขึน  2.  การจดัทาํบญัชีตน้ทุนงานสงัทาํช่วยใหชุ้มชนทราบถึงตน้ทุนในการผลิตทงัสิน ทีใชใ้นการผลิตทีเกิดขึนในแต่ละวนั และช่วยให้กลุ่มชุมชนทราบผลกาํไรขาดทุนโดยประมาณจากการดาํเนินงาน 
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 จากการศึกษาปัญหาทีเกิดขึนกับกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ของชุมชนหนองไมแ้ก่น เพือการออกแบบฟอร์มในการจดัเก็บขอ้มูลตน้ทุนการผลิต สาํหรับการสรุปผลการดาํเนินงานของกลุ่มในการรับรายการสังซือในแต่ละครัง ทาํให้ทราบถึงขอ้มูลตน้ทุนในการผลิตอย่างถูกตอ้งตามหลกัการ ผ่านการกาํหนดเกณฑ์การปันส่วนตามตวัผลกัดนัตน้ทุน ซึงช่วยแกปั้ญหาใหก้บักลุ่มทีมีปัญหาการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการผลิต เช่น ค่าก๊าซหุงตม้ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่านาํ เขา้เป็นตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ อีกทงัยงันําผลการวิจยัตน้ทุนการผลิตเพือการออกแบบการบนัทึกบญัชีตน้ทุนงาน มาอบรมทาํความเขา้ใจให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกลุ่มรับรู้ถึงความสมเหตุสมผลของการคาํนวณตน้ทุน เพือการรับรู้กาํไรขาดทุนทีแทจ้ริง การวางแผน การลดตน้ทุนทีไม่จาํเป็น รวมถึงการบริหารจดัการตน้ทุนเพอืความอยูร่อดของกลุ่มในอนาคตต่อไป  เอกสารอ้างองิ จตุพร พินิจนึก. . การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตเส้นไหมกลุ่มผูป้ลูกหม่อนเลียงไหม บา้นโคก ตาํบลเนินยาง อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ. วารสารวถีิสังคมมนุษย.์ ,  (กรกฎาคม - ธนัวาคม): - . ดุษฎี บุญธรรม. . การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตแท่งชินงานในอุตสาหกรรมโดยใชร้ะบบตน้ทุนกิจการ.วารสารวจิยัและพฒันา มจธ. ( ): . ดวงมณี โกมารทดั. . การบญัชีตน้ทุน . กรุงเทพฯ : โรงพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ทศพรไชยประคอง, ศศิพชัร์  สนักลกิจ และ ผจงวาด  ปาลกะวงค ์ณ อยธุยา. 2559. การคาํนวณตน้ทุนและกาํไรในการผลิตขา้วปลอดภยั 3 รูปแบบ กรณีศึกษาบา้นป่าจี ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม.่ วารสารราชมงคลลา้นนา. 4, 109-119. นนัท์ ศรีสุวรรณ. . การบญัชีตน้ทุน . กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. นนัรณา จาํลอง. . การประยกุตโ์ปรแกรมตารางงานเพอืงานบญัชี. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์บริษทัว.ิพรินท ์( ) จาํกดั. เบญจมาศ อภิสิทธิภิญโญ. . การบญัชีตน้ทุน . กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. ปรีเปรม นนทลีรักษ,์ อรวรรณ กิจปราชญ ์และนิภาพรรณ รวยรืน. . รายงานผลการวจิยั กรณีศึกษา: การประยกุตใ์ชระบบตน้ทุนงานสงัทาํโรงพิมพโ์รงงาน. กรุงเทพฯ. สาํนกัพมิพ ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต พฒันพงศ ์สุวรรณชาตและสุภาภรณ์ คงสวสัดิ. . การประยกุตใ์ช ้Excel กบังานบญัชี. วารสารนกับริหาร. 31(4). มนวกิา ผดุงสิทธิ. . การบญัชีตน้ทุน . กรุงเทพฯ : ไอเดียซอฟท์แวร์เทคโนโลย.ี ยศนนท ์ศรีวจิารย,์ อรวรรณ ศรีโสมพนัธ์และกิตติ ศรีสะอาด. . ตน้ทุนและผลตอบแทนในการปลูกขา้วนาหยอดของเกษตรกรในจงัหวดัอบุลราชธานี. แก่นเกษตร. ( ). สมนึก เอือจิระพงษพ์นัธ์. . การบญัชีตน้ทุน. กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช. อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ, วรรณา มงักิตะและคณะ. . การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกสมุนไพรของกลุ่มเกษตรกรบา้นหนองสุวรรณ ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่. วารสารศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ 5(1):83.Science.  Available Source: http://www.epnet.com/hostrial/hostrial/login.htm, March 27, 1998.  Underwood, A.J.  1997.  Experiments in Ecology: Their  Logical Design and Interpretation Using Analysis of  Var iance.  Cambridge University Press, Cambridge.  
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ความสัมพันธ์ระหว่างอตัราส่วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารทจีดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  Relationship Between Corporate  Income Taxand Value Of  Firms Agriculture And Food Industry  Listed Companies In The Stock Exchange Of Thailand   จินตนา  โสมโสดา *  จกัรกฤษณ์ มะโหฬาร2 สุลิตา พลเสน3 ศิรินภา ซาวสกลุ4  Jintana Somsoda1* Jugkrit Mahoran2 Sulita Polasen3 Sirinapa Soundsakul4  บทคัดย่อ    การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนด้านภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากงบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริษทัทีเป็นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างปี 2557 - 2560 จาํนวนทงัสิน 38 บริษทั วเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ สาํหรับการทดสอบสมมติฐาน ผลการวจิยัพบวา่ กาํไรสุทธิ (NI) และอตัราส่วนดา้นภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 001  ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีแทจ้ริง (ETR) ขนาดของกิจการ (SIZE)  อตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (TAX/CFO) และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (DIFFTAX) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ  คาํสําคญั :  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล, กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, มูลค่าของกิจการ               



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  242 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ABSTRACT   This study examines the relationship between corporate income tax and value of firma agriculture and food industry in the stock exchange of Thailand, measured by the empirical study and from financial statement and form 56-1 between 2015 to 2017 of  59 companies.  Then the data was analyzed by statistics including mean, standard deviation and multiple regression analysis for hypothesis test.  The study found that Net income (NI)  tax to total assets (TAX/ASSETS)  significantly with value of operations at 001. In contrast, corporate income tax (ETR), SIZE (Log natural total assets), Tax to cash flow operating (TAX/CFO) and Deferred tax (DIFFTAX) no relationship.  Keywords : corporate income tax, agriculture and food industry, value of operations   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สาขาวิชาการบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี  1 Department of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphan Buri Campus 2 สาขาวิชาการบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี  2 Department of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphan Buri Campus 3 นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี 3 Student Department of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Suphan Buri Campus  4 นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี 4 Student Department of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Suphan Buri Campus  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Jintana_nong@hotmail.com 
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บทนํา ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย นับ ไ ด้ว่ า เ ป็ นป ร ะ เ ท ศที มี ค ว า ม อุด ม ส ม บู ร ณ์ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก อัน เ นื อ ง ม า ก จ า ก ส ภ าพ ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศทีเอืออาํนวยต่อการทาํการเกษตร การปศุสัตวแ์ละการประมง ตลอดจนทังภาครัฐและภาคเอกชนไดใ้ห้ความร่วมมือกนัเป็นอยา่งดีทีจะใหค้วามรู้และช่วยเหลือผูที้ทาํหนา้ทีดงักล่าว จึงทาํให้ประเทศไทยสามารสร้างผลผลิตเพือส่งออกไปสู่นานาประเทศได้เป็นจาํนวนมากและนาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศไดเ้ป็นอย่างมากเช่นกนั เมือมีวตัถุดิบเป็นจาํนวนมากจึงทาํให้อุตสาหกรรมอาหารในไทยเติบโตขึนเป็นอย่างมาก มีแรงงานทีมีฝีมือและมีประสบการณ์เป็นจาํนวนมาก มีการขนส่งทีเชือมโยงกนัทงัทางบกและทางนาํทาํใหว้ตัถุดิบต่างๆขนส่งไดท้นัเวลา โดยในปัจจุบนัไดมี้การลงทุนในด้านอุตสาหกรรมอาหารในไทยเป็นจํานวนมาก ยิงในตอนนีเปิดเสรีทางการค้า AEC  (ASEAN Economic Community) ดว้ยแลว้จึงมีต่างประเทศเขา้มาให้ความสนใจอยา่งต่อเนือง ซึงไทยไดเ้ปรียบกวา่ประเทศอืนๆในหลายๆดา้นตามทีไดก้ล่าวขา้งตน้ สินคา้ของไทยจึงเป็นทียอมรับจากหลายประเทศทวัโลกมีการส่งออกสินคา้ไปทุกทวปีและมีแนวโนม้วา่ยงัมีการเติบโตอีกมากทาํใหไ้ทยเราไดเ้ปรียบดุลการคา้ในส่วนนี (Coats, A.W., 1961) ในปีทีผ่านมาภาพรวมของเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปรับตวัดีขึน ได้แก่ เศรษฐกิจและการคา้ของกลุ่มประเทศ Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam : CLMV ขยายตัวอย่างต่อเนือง หรือ นโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ได้แก่ นโยบาย Super Cluster “การจดัตงัเมืองวตักรรมดา้นอาหาร” ทีช่วยส่งเสริมให้เกิดการพฒันาดา้นวตักรรมอาหารอยา่งครบวงจร และการจดัตงัเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืมมีแนวโน้มขยายตวั (ธนาคารออมสิน, 2561, มกราคม 29) ซึงการเลือกลงทุนในประเทศทีมีทรัพยากรและค่าแรงถูกเพือความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัดา้นราคา และความไดเ้ปรียบเรืองกฎเกณฑท์างการคา้ทีจะไดรั้บในประเทศทีทาํการลงทุน รวมถึงนโยบายดา้ยภาษีของรัฐบาลในประเทศ เป้าหมายทีเป็นแรงจูงใจและดึงดูดให้นกัลงทุนเขา้ไปลงทุน  อย่างไรก็ตาม การลงทุนยอ่มมีความเสียง ผูล้งทุนจึงตอ้งมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ก่อนการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยวิธีการวิเคราะห์ทีสําคญัวิธีหนึงคือ การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพนืฐาน ซึงมูลค่ากิจการในส่วนของการวิเคราะห์บริษทั เป็นหนึงในขอ้มูลทีนกัลงทุนควรให้ความสาํคญัและใชเ้ป็นปัจจยัช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนในการซือขายหลกัทรัพย ์ ซึงมูลค่ากิจการอาจไดรั้บผลกระทบจากการบริหารภาษี กล่าวคือ การบริหารภาษีเป็นการเลือกใชน้โยบายในการดาํเนินธุรกิจ หรือการเลือกวิธีการปฏิบติัทางบญัชีทีส่งผลให้ค่าใชจ้่ายทางภาษีของกิจการลดลง (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561, มกราคม 29)  จากความสําคญัของปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่ากิจการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพอืเป็นพืนฐานในการสร้างมูลค่าเพิมให้กบัองค์กร รวมถึงเพือเป็นตวัแบบทีใชใ้นการคาํนวณก่อนทีจะมีการลงทุนในหุ้นทุนของบริษทั รวมทงัเพือใหห้น่วยงานต่าง ๆ  ทีสนใจ ไดมี้ขอ้มูลใชใ้นการตดัสินใจก่อนการลงทุน อนัจะส่งผลทาํให้เกิดความคุม้ทุนตอ่ไปในอนาคต วตัถุประสงค์การวิจัย เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร   
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วธิีดําเนินการวจิัย 1. ประชากรในการศึกษาครังนี คือ บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จาํนวน 59 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561, มกราคม 29) 2. กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศึกษา บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จาํนวน 59 บริษทั ซึงบริษทัมีขอ้มูลไม่ครบถว้นจาํนวน 11 บริษทั และเป็นกลุ่มธุรกิจ Market for Alternative Investment - MAI เนืองจากเป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจทีมีศกัยภาพขนาดกลางและเลก็ จาํนวน 10 บริษทั จึงเหลือจาํนวน 38 บริษทั ซึงเป็นงบการเงินสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ระหว่างปี 2557 - 2560 ไดข้อ้มูลทงัสิน 152 กลุ่มขอ้มูล (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561, มกราคม 29)  3. ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษา  3.1 ตวัแปรอิสระ คือ อตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ประกอบดว้ย 3.1.1 อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีแทจ้ริง (ETR) 3.1.2 อตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงาน (TAX/CFO) 3.1.3 อตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) 3.1.4 ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (DIFFTAX) 3.2 ตวัแปรตาม คือ มูลค่าของกิจการ  3.3 ตวัแปรควบคุม ประกอบดว้ย 3.3.1 ขนาดของบริษทั (SIZE)  3.3.2 อตัรากาํไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (NI)   4. กรอบแนวคิดในการวจิยั    ผูว้จิยันาํแนวคิดทฤษฎีของ Philip K. M'Pherson (1998) มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพ 1               

Independent Variable อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีแทจ้ริง อตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสด จากการดาํเนินงาน อตัราส่วนภาษีเต่อสินทรัพยร์วม ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
Dependent Variable มูลค่าของกิจการ 

Control Variable อตัรากาํไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม ขนาดของบริษทั 
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5. สมมติฐานการวจิยั อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีแทจ้ริง (ETR)  Ha0   :  อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีแทจ้ริง (ETR) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V)  Ha1   :  อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีแทจ้ริง (ETR) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V) อตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (TAX/CFO) Hb0   :  อัตราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) ไม่มีความสัมพันธ์ กบัมูลค่าของกิจการ (V)  Hb1   :  อัตราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมี (TAX/CFO) มีความสัมพันธ ์   กบัมูลค่าของกิจการ (V)  อตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET)  Hc0   :  อตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V)  Hc1   :  อตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V)  การเปลียนแปลงค่าใชจ่้ายภาษีอากร (DIFFTAX)  Hd0   :  ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (DIFFTAX) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V) Hd1   :  ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (DIFFTAX) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V)  อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (NI) He0   :  อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (NI) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V) He1   :  อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (NI) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V) ขนาดของบริษทั (SIZE) Hf0   :  ขนาดของบริษทั (SIZE) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V)  Hf1   :  ขนาดของบริษทั (SIZE) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V)  6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 6.1 งบการเงิน และ แบบรายงาน 56 - 1 ปี 2557 - 2560 ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัที 31 ธนัวาคมของทุกปี ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยทาํการรวบรวมจากฐานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   6.2 ข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที 30 ธันวาคมของทุกปี ปี  2557 -  2560 ของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยทาํการเก็บรวบรวมจากฐานขอ้มูลจากเวบ็ไซตบ์ริการขอ้มูลออนไลน์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแบบ 56 - 1   7. การวเิคราะห์ขอ้มูลครังนี ผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ ดงัรายละเอียดต่อไปนี  7.1 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย  ค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน   7.2 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) เพอืใชศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั   7.3 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis) ใชใ้นเพอืการทดสอบสมมติฐาน    
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 ผลและวจิารณ์ผล  ผลการศึกษาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานอตัราส่วนทางการเงินดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีดงันี ตาราง 1  การวเิคราะห์ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานอตัราส่วนทางการเงินดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของ                กิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  Min Max Mean S.D VALUE  0.5343 16.1223 2.1135 1.9780 ETR -11.0352 42.4049 0.1635 3.6452 TAX/CFO -7.0440 2.6015 0.0572 0.8088 TAX/ASSET 0.0000 0.0460 0.0131 0.0123 DIFFTAX -6.96 356.35 54.51 4.4930 NI -0.1410 0.2540 0.0609 0.0674 SIZE 20.39 30.08 22.6758 1.4376   พบว่า อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลทีแทจ้ริง (ETR) มีค่าเฉลียอยู่ที 16.35 ลา้นบาท อตัราภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) มีค่าเฉลียอยูที่ 1.31 ลา้นบาท อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (TAX/CFO) มีค่าเฉลียอยูที่ 5.72 ลา้นบาท และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (DIFFTAX) มีค่าเฉลียอยูที่ 54.51 ลา้นบาท แสดงให้เห็นวา่กิจการมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสูง และมูลค่าของกิจการมีค่าเฉลียเท่ากบั 211.35 ลา้นบาท 
ตาราง 2  การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Simple Correlation Analysis) ของตวัแปร 

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

 ตาราง 2 พบวา่ อตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าของกิจการ และอตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (TAX/CFO) อตัรากาํไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (NI) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าของกิจการ (VALUE) และอตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET)  และขนาดของบริษทั (SIZE) มีความสมัพนัธ์ผกผนักบัอตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET)  ซึงแสดงเห็นวา่เมือใดทีกิจการมีอตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพมิขึน ก็จะส่งผลทาํให้เกิดมูลค่าของกิจการเพิมขึนดว้ยในทิศทางเดียวกนั แต่ในขณะเดียวกนัหากกิจการมี
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มูลค่าของสินทรัพยร์วม (SIZE) เพิมขึนหรือลดลงก็จะส่งผลทาํให้อตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิมขึนหรือลดลงในทิศทางผกผนักนั   ตาราง  3  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการ (Regression Analysis)  
 Coefficient t-stat.                   Sig ETR .316 -0.353 0.725 NI -.381 3.009      0.003** SIZE -.139 -0.561 0.248 TAX/CFO  .908 0.678 0.499 TAX/ASSET -.011 3.662       0.000*** DIFFTAX .321 -0.049 0.961 R2    =   44%  N     =   148    ตาราง 3 พบวา่กาํไรสุทธิ (NI)  และอตัราส่วนดา้นภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัมูลค่าของกิจการ (VALUE) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 ส่วนอตัราส่วนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีแทจ้ริง (ETR) ขนาดของกิจการ (SIZE) อตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (TAX/CFO) และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (DIFFTAX) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (VALUE) และสามารถทาํการพยากรณ์การเพมิขึนของมูลค่าของกิจการไดร้้อยละ 44  สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมรมอาหาร สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี  อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีแทจ้ริง (ETR)  ขนาดของกิจการ (SIZE) และอตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน TAX/CFO และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (DIFFTAX)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ เนืองจากอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีแทจ้ริงเป็นอตัราภาษีทีเกิดจากสินทรัพยข์องกิจการซึงจะเกิดขึนไดจ้าก 2 กรณีคือ กรณีสินทรัพย์สุทธิของกิจการ และกรณีผลประโยชน์ทีไดรั้บจากสินทรัพย ์จึงทาํให้ผลออกมาปฏิเสธสมมติฐานทีตงัไว ้แต่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของธญัพร ตนัติยวรงค ์(2552) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษีและความสัมพนัธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกบัมูลค่าของกิจการ ผลพบวา่การวางแผนภาษีไม่มีผลกระทบกบัมูลค่าของกิจการ ซึงการวางแผนภาษี วดัค่าตวัแปรจาก อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลทีแทจ้ริง (ETR) และอตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (TAX/CFO) แสดงถึงการวางแผนภาษีไม่เกียวกบัการดาํเนินงานหลกัของบริษทั ตลาดทุนไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัขอ้มูลค่าใชจ่้ายภาษี  ธญัพร ตนัติยวรงค ์(2552)  แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัทีมีขนาดใหญ่ อาจไม่คาํนึงถึงการวางแผนภาษีหรืออาจถูกควบคุมโดยรัฐบาลจึงทาํให้ไม่สามารถควบคุมนโยบายการบริหารได ้ ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอาทิตย ์นิรันดรธรากุล (2559) ไดท้าํการศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการ ของบริษทัจด

Vit+1 = β0 + β1 ETRit + β2NIit + β3SIZEit+ β4TAX/CFOit + β5TAX/ASSETit + β6DIFFTAXit  + eit                  MODEL 1 
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ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ผลการศึกษาพบวา่การภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (DIFFTAX) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าของกิจการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 ซึงหากการเปลียนแปลง ค่าใชจ่้ายทางภาษีมีค่าสูงขึน ก็จะส่งผลให้มูลค่าของกิจการตาํลง แสดงวา่หากกิจการใดมีการ เปลียนแปลงค่าใชจ่้ายทางภาษีของปีปัจจุบนักบัปีทีผา่นมาในจาํนวนทีสูงมากๆ แลว้นนั ก็จะส่งผลในเชิงลบใหแ้ก่มูลค่าของกิจการ ซึงการเปลียนแปลงค่าใชจ่้ายทางภาษีทีแตกต่างกนัมากๆ นนั อาจเกิดจากการบริหารภาษีหรือการวางแผนภาษีทีสูงนนัเอง ทาํให้เกิดค่าใชจ่้ายทางภาษีทีตาํลงอย่างเห็นได้ชดั ซึงคนภายนอกอาจคิดว่ากิจการนนัๆ มีการดาํเนินกิจการทีไม่ตรงไปตรงมาหรือพยายามทีจะหลบภาษีทาํให้มีค่าใชจ่้ายทางภาษีทีตาํ แต่ทาํการยอมรับสมมติฐานที 2 ขนาดของกิจการ (NI) และสมมติฐานที 5 อตัราส่วนดา้นภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไวแ้ละสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของแต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสัตยา ตนัจนัทร์พงษ ์(2558) ได้ทาํการศึกษาเรือง อิทธิพลของการกาํกบัดูกิจการ การบริหารกาํไรและการวางแผนภาษีทีมีผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ การวางแผนภาษี คืออตัราส่วนดา้นภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน คือ มูลค่ากิจการ แสดงให้เห็นวา่ในปัจจุบนับริษทัส่วนใหญ่เลือกลงทุนในสินทรัพยม์ากขึน เพอืลดค่าใชจ่้ายภาษีอากร   กิตติกรรมประกาศ การวิจยัเรืองความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สําเร็จลงไดด้ว้ยการสนบัสนุน และให้ความช่วยเหลืออยา่งดียิงของผูเ้กียวขอ้งทุกท่านทีให้คาํปรึกษา ให้ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่างๆ มาโดยตลอด ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี ขอขอบพระคุณท่านอาจารยสุ์กญัญา วงษล์คร อาจารยที์ปรึกษาในงานวจิยัครังนี เป็นอยา่งยงิทีใหค้าํปรึกษา พร้อมทงัคาํแนะนาํ ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ซึงทาํให้งานวิจยัครังนีสําเร็จลงได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จกัรกฤษณ์ มะโหฬาร ทีไดใ้ห้คาํปรึกษาและแนวคิด ตลอดจนไดช่้วยตรวจสอบรายละเอียดของงานวิจยัฉบบันีมาตงัแต่เริมจนกระทงัแลว้เสร็จสมบูรณ์ดว้ยความเตม็ใจ ขอกราบขอบพระคุณ บิดาและมารดาทีเป็นกําลังใจแก่ผูว้ิจัยมาโดยตลอดของการทําวิจัยครังนี ตลอดจน ท่านอืน ๆ ทีมิไดเ้อ่ยนามในทีนี ทีเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือ ซึงมีส่วนทาํให้การทาํงานวจิยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี และหากงานวิจยัฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือมีส่วนดีประการใด ขอยกความดีนีแก่บิดามารดา และอาจารยท์ุกท่าน ทีถ่ายทอดวชิาความรู้แก่ผูว้จิยั  เอกสารอ้างองิ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 2561. หลกัทรัพย.์ แหล่งทีมา : http://www.sec.or.th, 29 มกราคม 2561.               . 2561. ราคาหลักทรัพย์. แหล่งทีมา : https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector =SET100&language=th&country=TH, 29 มกราคม 2561. ธนาคารออมสิน. 2561. อุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืม. แหล่งทีมา : https://webcache.googleusercontent.com/search? q=cache:WyPewk1VBuIJ, 29 มกราคม 2561. 
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ธญัพร ตนัติยวรงค.์ 2558. การศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษีและความสัมพนัธ์ระหวา่งการวางแผนภาษีกบัมูลค่าของกิจการ : หลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากประเทศไทย. วารสารสมาคมนักวจิยั, 20(2) : 105 - 112. ศู น ย์วิ จัย เ ศรษฐ กิ จ  ธุร กิ จ แ ละ เศรษฐ กิจฐ า นรา ก.  2561.  อุต สา หกร ร ม อา หา รและ เค รื อง ดื ม .   แ ห ล่ง ทีมา  : https://www.gsb.or.th/getattachment/, 2561, มกราคม 29. สัตยา ตนัจนัทร์พงศ.์ (2558). การกาํกบัดูแลกิจการ การบริหารกาํไร และการวางแผนภาษีทีมีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, น. 422-431. ใ น รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังที 53. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. อาทิตย ์นิรันดรธรากลุ, (2559) ความสัมพันธ์ระหว่างอตัราส่วนด้านภาษีเงนิได้นิตบุิคคลกับมูลค่าของกิจการ ของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่มอตุสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง.  วทิยานิพนธ์ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. Coats., A.W. (1961). The Value of business archives to the economic historian. Aslib Proceeding, 13(1), pp.9-14.  Philip K. M'Pherson. (1998). Business Value Modelling, Aslib Proceedings, 50(7), pp.154-172.                      
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ปัจจัยทมีีผลต่อการเลือกใช้บริการชําระค่าไฟฟ้า โดยวธิีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตอาํเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบุรี Factors affecting the selection of electr icity payment service. By clear ing the bank account of the consumer . In the distr ict of Sr i Prachan. Suphanbur i Province  ฐิติธนา  ไตรสิทธิ  วราภรณ์  นาคใหม2่*  Thitithana  Trisit 1 , Waraporn  Nakmai 2*   บทคัดย่อ   การศึกษานีมีวตัถุประสงคเ์พือการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้า โดยวธีิหกับญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีมาชาํระค่าไฟฟ้า ณ สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรีจาํนวน  ชุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุ มากกว่า  ปี  คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ . อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ .   ชาํระค่าไฟฟ้าของสถานทีบา้นพกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ .  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการบริการ มีความสาํคญัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก และอนัดบัแรกทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร คือ มีความน่าเชือถือในการบริการถูกตอ้งแม่นยาํ มีขนัตอนในการใหบ้ริการชดัเจน สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก ซึงสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอาํเภอศรีประจนัต์ จังหวดัสุพรรณบุรี มีความพยายามในการผลกัดนัให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าหันไปชาํระผ่านตวัแทน หรือจุดบริการการรับชาํระเงินค่าไฟฟ้าจุดอืน ๆ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าให้มิตอ้งเดินทางมาชาํระเงินค่าบริการดว้ยตนเอง ณ สาํนกังาน และเป็นการลดภาระงานให้แก่ลูกจา้งพนกังานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  คาํสําคญั : บญัชีธนาคาร ชาํระค่าไฟฟ้า  อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี          
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ABSTRACT   The purpose of this study was to investigate the factors influencing the choice of payment service. By clearing the bank account of the consumer.  In the district of Sri Prachan.  Suphanburi Province The researcher collected data from the consumers who paid for electricity at the Provincial Electricity Authority Si Prachan District 390 Suphan Buri Provinces The majority of respondents were female, 229 or 58. 7% .  They were over 50 years of age or 42. 3%.  62. 8%  of primary education. Percentage 70.5. 60.3% paid for electricity at the place of residence. 96.7% of service marketing mix. Service Process It is important in the high level. And the first to affect the choice of payment services. The way to clear the bank deposit is to be reliable in the service is accurate. There are steps to provide clear, easy and fast service. The Office of Provincial Electricity Authority In the district of Sri Prachan. Suphanburi Province Efforts have been made to push electric consumers to pay through agents. In order to facilitate the electricity users, they will not have to pay for their own services at the office and will reduce the workload for the employees of the Electricity Generating Authority of Thailand.  In the district of Sri Prachan. Suphanburi Province  Keyword: Bank Account  Pay for electricity  Si Prachan Suphanburi Province             สาขาการบญัชี  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ     ตาํบลยา่นยาว อาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี  1 ccounting, Business and Information Technology Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Sam Chuk District, Suphan Buri 72130  สาขาการบญัชี  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิตาํบลยา่นยาว อาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี  2 ccounting, Business and Information Technology Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Sam Chuk District, Suphan Buri 72130 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :warapon_n@hotmail.com
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บทนํา จอมพลเจา้พระยาสุรศกัดิมนตรี เป็นผูเ้ริมกิจการไฟฟ้า ทาํใหป้ระเทศไทยมีไฟฟ้าใชใ้นปี พ.ศ.  และต่อมาในปี พ.ศ.  ไดมี้การขยายกิจการไฟฟ้าโดยการจดัตงั “องคก์ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” และไดด้าํเนินงานจนประสบความสาํเร็จอยา่งต่อเนือง และมีการปรับเปลียนจาก “องคก์ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” มาเป็น “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ให้เป็นผูด้าํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคแต่เพียงผูเ้ดียว โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผูซื้อพลงังานไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แลว้นาํมาจาํหน่ายใหก้บัประชาชนผูใ้ชไ้ฟฟ้าอีกต่อหนึง การคิดค่าไฟฟ้าจะคิดเป็นรอบเดือน โดยจะใหพ้นกังานมาจดหน่วยการใชไ้ฟฟ้า และออกบิลค่าไฟฟ้า ซึงผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีช่องทางการชาํระเงินค่าไฟฟ้าได ้  ทาง คือ การรับชาํระเงินค่าไฟฟ้าผ่านตวัแทนจุดบริการ , การรับชาํระเงินค่าไฟฟ้าต่างสํานักงาน และการรับชาํระเงินค่าไฟฟ้าโดยหักบญัชีเงินฝากธนาคาร โดยการทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดมี้ช่องทางในการชาํระการบริการไฟฟ้าทีมีความหลากหลายนนั ก็เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกต่อลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการโดยทีไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางมาชาํระด้วยตนเองทีสาํนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการสังเกตการณ์พฤติกรรมของผูใ้ช้ไฟฟ้าในเขตพืนทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบุรี มีความนิยมเขา้มาชาํระทีสาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นจาํนวนมากเตม็พืนทีใหบ้ริการชนั  จากขอ้มูลทีไดมี้การสงัเกตและรวบรวมจากสรุปรายไดค้่าไฟฟ้า ณ วนัที  มกราคม  พบวา่ มีจาํนวนครัวเรือนผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ทงัสิน ,  ครัวเรือน การทีผูใ้ชไ้ฟฟ้าส่วนใหญ่นิยมวิธีชําระค่าไฟฟ้าผ่านตวัแทนจุดบริการ และวิธีชาํระดว้ยตนเองทีสํานักงานการไฟฟ้ามากกวา่การชาํระโดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคาร จึงทาํใหผู้ว้จิยัเกิดความสนใจทีจะเขา้มาศึกษาสาเหตุ และปัญหาของผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีไม่ชาํระค่าไฟฟ้าดว้ยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคาร เพือจะไดห้าขอ้สรุปอนัจะเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ในการทีจะโนม้นา้วชกัจูงผูใ้ชไ้ฟฟ้าเปลียนมาเลือกชาํระค่าไฟฟ้า โดยวธีิหกับญัชีเงินฝากธนาคารต่อไป วตัถุประสงค์ของการวจิยั 1.  เพอืศึกษาสาเหตุและปัญหาของผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีไม่เลือกวธีิชาํระค่าไฟฟ้า โดยการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร 2.  เพอืศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้า โดยวธีิหกับญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  วธิีดําเนินการวจิัย ขอบเขตของการวจิัย                  การศึกษาครังนี เป็นการศึกษา ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  ดงันี 1.  ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี การศึกษา การวิจยัเรืองนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอาํเภอศรีประจนัต์ จังหวดัสุพรรณบุรี โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งขอ้มูล ดงันี .  ขอ้มูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี บทความวิชาการ เอกสาร รายงานการวิจยั  รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เพอืเป็นกรอบในการศึกษาและนาํมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพอืนาํไปเก็บขอ้มูล 
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.  ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยนาํแบบสอบถามทีผา่นการทดสอบแลว้ไปแจกให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในพนืทีการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ทีเดินทางมาใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าทีสาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  รายประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร (Population) ) ในการศึกษาวิจยั คือ ผูใ้ช้ไฟฟ้าในพืนทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวดัสุพรรณบุรี ทีเดินทางมาใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าทีสํานกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน ,  ราย (อา้งอิงขอ้มูลจากรายงานสรุปการรับชาํระเงินประจาํเดือนมกราคม  ของสาํนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี) กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในพืนทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวดัสุพรรณบุรี ทีเดินทางมาใช้บริการชาํระค่าไฟฟ้าทีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบุรี ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  ราย วธีิการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการคาํนวณโดยใชสู้ตรของ Yamane  เครืองมือทใีช้ในการวิจยั เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการวิจัยครังนี เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรีขนัตอนการสร้างเครืองมือ (แบบสอบถาม) ทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีการดาํเนินการสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ดงันี  เครืองมือทีใช้ในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นลกัษณะคาํถาม ปลายปิด (Close-Ended Questions) โดยแบ่งโครงสร้างคาํถามออกเป็น  ส่วน ดงันี   ส่วนที  ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ท่านชาํระค่าไฟฟ้าของสถานที เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question)  โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอ้เดียว ส่วนที  สาเหตุของการไม่เลือกวิธีชาํระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคาร  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) ซึงใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) ส่วนที  สอบถามความคิดเห็นปัจจยัทีมีผลต่อการชาํระค่าไฟฟ้า โดยวธีิหักบญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็น  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นราคา  ดา้นการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นพนกังานทีใหบ้ริการ และดา้นกระบวนการบริการ  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) ซึงใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale)                 ส่วนที   ขอ้เสนอแนะอืนๆ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยนาํแบบสอบถามทีผ่านการทดสอบแลว้ไปแจกให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในพืนทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ทีเดินทางมาใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าทีสํานกังานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  ราย  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  เป็นเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีอาย ุมากกวา่  ปี คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ มีอาย ุ  -  ปี มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ .  มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา
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คือระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. คิดเป็นร้อยละ .  มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคืออาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ .  มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,000 – 10,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ตาํกว่า ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  มีท่านชาํระค่าไฟฟ้าของสถานทีบา้นพกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ .   รองลงมาคือท่านชาํระค่าไฟฟ้าของสถานทีสาํนกังาน / กิจการ คิดเป็นร้อยละ .  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการโดยภาพรวมมีความสําคญัต่อการเลือกใชบ้ริการ การชาํระค่าไฟฟ้า โดยการชาํระค่าไฟฟ้าโดยหักบญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี มีความสําคญัอยูใ่นเกณฑ์ระดับมาก ซึงปัจจัย ด้านราคา เป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ ปัจจัยด้านพนักงานทีใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร โดยมีรายละเอียด ดงันี  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นราคา มีความสาํคญัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก เนืองจากมีอตัราค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการมีความเหมาะสม ซึงการชาํระเงินค่าบริการไฟฟ้า ณ สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ไม่มีค่าใชจ่้ายเพิมเติม แต่ถา้หากผูใ้ชไ้ฟฟ้าชาํระเงินค่าบริการผ่านช่องทางอืน ๆ จะมีค่าใชจ่้ายในการชาํระค่าบริการ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler ( ) ทีกล่าวว่า คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ สูงกว่าราคาของผลิตภณัฑน์นัราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือก็ต่อเมือผูบ้ริโภคทาํการประเมินทางเลือกและทาํการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาตาํกวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการบริการ มีความสาํคญัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก และอนัดบัแรกทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคาร คือ มีความน่าเชือถือในการบริการถูกตอ้งแม่นยาํ มีขนัตอนในการใหบ้ริการชดัเจน สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุง่ยาก ซึงสาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี มีความพยายามในการผลกัดนัใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าหนัไปชาํระผ่านตวัแทน หรือจุดบริการการรับชาํระเงินค่าไฟฟ้าจุดอืน ๆ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าให้มิตอ้งเดินทางมาชาํระเงินค่าบริการด้วยตนเอง ณ สํานักงาน และเป็นการลดภาระงานให้แก่ลูกจา้งพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอาํเภอศรีประจนัต์ จังหวดัสุพรรณบุรี ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นพนกังานทีใหบ้ริการ มีความสาํคญัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง และอนัดบัแรกทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการการชาํระค่าไฟฟ้า โดยการชาํระค่าไฟฟ้าโดยหักบญัชีเงินฝากธนาคาร คือ มีอธัยาศยัดีต่อผูใ้ชบ้ริการ สุภาพเรียบร้อย ซึงเป็นธรรมชาติขอผูใ้ชบ้ริการสิงใดก็ตามทียอ่มตอ้งการไดรั้บความดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดีจากผูที้ใหก้ารบริการ เนืองจากการบริการนนัเป็นสิงทีไม่สามารถจบัตอ้งได ้แต่ผูใ้ชบ้ริการนนัสามารถสมัผสัไดจ้ากความรู้สึกทีไดรั้บจากผูใ้ห้บริการทีส่งผา่นออกมาจากการกระทาํ หากผูใ้ห้บริการนนัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้นนัก็จะทาํให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และกลบัเขา้มาใชบ้ริการดงัเช่นเคย ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler ( ) ทีกล่าววา่ บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) เพือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติทีดี เพือให้สามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเริม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร มีความสําคญัอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง และอนัดบัแรกทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคาร คือ มีการให้คาํแนะนาํแก่ผูใ้ช้ไฟให้เลือกใช้วิธีนี มีการอธิบายขนัตอนการให้บริการ ซึงในกระบวนการการประชาสัมพนัธ์ข ้อมูลข่าวสารของสาํนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ในส่วนของบริการรับบริการชาํระค่าไฟฟ้าอย่างชดัเจนมีการอธิบายขนัตอนในการรับบริการอยา่งชดัเจน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler ( ) ทีกล่าวว่า การ
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ประชาสัมพนัธ์ หมายถึงความพยายามทีมีการวางแผน โดยองค์กรหนึง เพือสร้างทศันคติทีดีต่อองคก์ร ให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหนึง ข้อเสนอแนะ การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้า โดยวธีิหักบญัชีเงินฝากธนาคาร ของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับผูว้จิยัในครังต่อไป คือ ทาํการศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของพนกังาน / เจา้หนา้ทีสาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เอกสารอ้างองิ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค, 2545. คู่มือการรับชําระค่าไฟฟ้า โดยวธิีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร. สืบคน้ วนัที 20 กุมภาพนัธ ์2560  จาก http://intra.pea.co.th/fd/New/detail-p1-85.pdf   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค . สว่างทัวแดนไทย 40 ปี ภูมิใจ กฟภ.รับใช้สังคม กรุงเทพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค2543 สืบคน้วนัที   กุมภาพนัธ์ 60จาก http://www.research.rmutt.ac.th/?p=2337 ._________________. ระเบียบการเงิน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2545, 2556  ._________________. หลักเกณฑ์การดําเนินการชําระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  2536 ._________________. แผนวสิาหกิจ ประจาํปี 2544 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2544 ._________________. รายงานทางบัญชี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2544 ดนัยศกัดิ อุทยัลกัษณ์.  “2597 วนั กบัตาํนานแห่ง ความสาํเร็จ” สายใจไฟฟ้า (กรกฎาคม 2544) การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค . กองรายได้. สืบคน้ วนัที 1  มีนาคม 60 จาก http://intra.pea.co.th/revenue/ กองรายได ้กองประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. 2554. โครงสร้างและนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี สืบคน้  วนัที 10 มีนาคม 2560 จาก: http://www.pea.co.th. พิเชษฐ์ ชวนวาฑิก . “การศึกษาการให้บริการต่อผูใ้ช้ไฟฟ้าและการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง” , (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 2528) สุกัญญา บ้วนวงศ์ . “การจัดการการจ่ายค่าสาธารณูปโภคโดยผ่านธนาคารพาณิชย”์ , (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต                คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 2526)          
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ปัจจัยทมีีความสัมพันธ์กับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททจีดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Facters Relating to Director  Compensation Listed Companies in the stock Exchange of Thailand   สุกญัญา วงษล์คร *  นฤพล อ่อนวิมล  กาญจนาพร  เงินมาก  Sukanya Wonglakron1* Naruphon Oanwimon1 Kanjanaporn Negunmak2  บทคัดย่อ  
  การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพอืศึกษาปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากงบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริษทัทีมีอยูใ่นดชันี Set 100 ระหว่างปี 2556 - 2559 จาํนวนทงัสิน 65 บริษทั วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุสาํหรับการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยัพบว่า สัดส่วนกรรมการอิสระ ขนาดคณะกรรมการ และขนาดของบริษทั เป็นปัจจัยทีมีความสัมพนัธ์กับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05  แต่ความเป็นอิสระของกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษทั อายขุองบริษทั อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    

คาํสําคญั :  ค่าตอบแทน, บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กรรมการของบริษทั                
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ABSTRACT   This study examines the factors relating to director compensation listed companies in the stock exchange of  Thailand, measured by the empirical study and from 56-1 between 2013 to 2016 of  65 companies in the Set 100 index. Then the data was analyzed by statistics including mean, standard deviation and multiple regression analysis for hypothesis test. The study found that size independent director , Size director , and Size total assets significantly with director compensation at .05. In contrast, Independent Board director and Director , Age company , Return on assets, Return on equity , and Share Holder no significantly with director compensation at .05.  Keywords :  Compensation, Listed companies in the stock exchange of Thailand, Director.                       * สาขาวิชาการบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู ศูนยสุ์พรรณบุรี  1* Department of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Suphan Buri Campus นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี  2Student Department of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphan Buri Campus *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Sukanya_su@hotmail.com 
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บทนํา ปัจจุบนัในการดาํเนินธุรกิจคณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสําคญั เนืองจากเป็นกลุ่มคนทีถูกเลือกขึนมาเพือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น ซึงคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ อีกทงัทาํหนา้ทีกาํกบัดูแลการทาํงานของ คณะกรรมการบริหารให้บริหารงานเป็นไปตามนโยบายทีกาํหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทีประชุมด้วยความรับผิดชอบ ความซือสัตยสุ์จริต อีกทงัคณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินดูแลกิจการ และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ทีต่อผูถื้อหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นตาํแหน่งทีมีความสาํคญัในการบริหารงานขององคก์ร ซึงควรเขา้ใจถึงหนา้ทีความรับผิดชอบของตนและลกัษณะการดาํเนินกรรมต่าง ๆ  ของบริษทัไปในลกัษณะทีถูกตอ้งตามกฎหมายและมีจริยธรรม คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดให้แก่กิจการ และความมนัคงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทในการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น มีหนา้ทีสาํคญัในการตดัสินใจ เกียวกบันโยบายและกลยทุธ์ทีสาํคญัของกิจการ และดูแลให้มนัใจวา่ฝ่ายจดัการไดน้าํนโยบายและกลยทุธ์ไปปฏิบติัตามทีกาํหนดไวเ้พือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการจึงควรประกอบดว้ย ผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมทีจะทาํหนา้ทีดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบทีเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารและกรรมการทีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารในสัดส่วนทีจะทาํให้เป็นคณะกรรมการทีมีความรู้ความชาํนาญทีหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจและมีการถ่วงดุลอาํนาจ ภายในคณะกรรมการของบริษทัเพือให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระและไม่ให้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอาํนาจเหนือการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560, สิงหาคม 28) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ริหารไม่ไดถู้กกาํหนดตามคุณสมบัติของคณะกรรมการ แต่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะมีความเกียวขอ้งกบัทงัโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั และโครงสร้างคณะกรรมกรรมการ จะเห็นไดว้า่ การกาํหนดผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารมีความสาํคญัในโลกธุรกิจปัจจุบนั และเป็นเรืองทีบุคคลภายนอกใหค้วามสนใจ เพราะจาํนวนผลตอบแทนนนัอาจไม่สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของกิจการ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการจ่ายผลตอบแทนทีไม่เหมาะสมดงักล่าว อาจเป็นสัญญาณทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความอ่อนแอของระบบการดาํเนินดูแลกิจการขององคก์ร ในการดาํเนินธุรกิจจาํเป็นตอ้งมีกลุ่มบุคคลทีดาํเนินงานเพือให้กิจการบรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้บุคคลทีได้รับการแต่งตงัให้มีหน้าทีกระทาํการเพือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น คือ 2 คณะกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนทีกรรมการไดรั้บเป็นเรืองทีละเอียดอ่อน เนืองจากค่าตอบแทนเป็นเครืองมือสาํคญัในการจูงใจเพือให้การทาํงานเป็นไปตามเป้าหมาย ซึงค่าตอบแทนควรกาํหนดหรือประเมินโดยผูที้ไม่มีส่วนเกียวขอ้งในค่าตอบแทนนนั ค่าตอบแทนควรกาํหนดให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที ภาระความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัผลงานและความรู้ ความสามารถ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระควรทีจะมากพอทีจะเหนียวรังใหอ้ยูก่บัองคก์ร เพอืสร้างมนัใจใหก้บันกัลงทุน (Ryan and Wiggins iii, 2004) จากความสําคญัดังกล่าวผูว้ิจัยจึงได้ศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพนัธ์กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพอืนาํผลทีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการลงทุน หรือแนวทางในการบริหารจดัการองคก์รให้เกิดประสิทธิผลมากทีสุด และรวมถึงทาํให้รู้ถึงแนวทางถึงปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัการจ่ายค่าตอบแทนอนัจะนาํไปสร้างเป็นกลยทุธ์ในการบริหารและดาํเนินงานของธุรกิจไดต้่อไปในอนาคต 
วตัถุประสงค์การวิจัย เพือศึกษาปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
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วธิีดําเนินการวจิัย . ขอบเขตเนือหา  ผู ้วิจัยทําการศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างประชากร บริษัททีอยู่ในดชันี SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตงัแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 โดยจดัเก็บเป็นรายปีจาํนวน 100 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560, สิงหาคม 28) กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ผู ้วิจ ัยใช้กลุ่มตัวอย่างจากจํานวนบริษัททีอยู่ในดัชนี SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตงัแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560, สิงหาคม 28) ในการนีหักบริษทัทีมีขอ้มูลในงบการเงินไม่ครบถว้นออกจาํนวน 35 บริษทั คงเหลือบริษทัทีสามารถนาํมาใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งทงัสิน 65 บริษทั  3. ตวัแปรทใีช้ในการศึกษา  3.1 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัองคก์ร ไดแ้ก่ สดัส่วนกรรมการอิสระ  3.2 ตวัแปรตาม คือ การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  3.3. ตวัแปรควบคุม ประกอบดว้ย  3.1.1 ขนาดคณะกรรมการ (SIZEDI)  3.1.2 ขนาดของบริษทั (สินทรัพยร์วม) (SIZETA)  3.1.3 ความเป็นอิสระของกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษทั (INBOD)  3.1.4 กรรมการบริษทั (INBOD)  3.1.5 อายขุองบริษทั (AGE)   3.1.6 ผลการดาํเนินงาน (ROA และ ROE)  4. กรอบแนวคดิในการวจิัย  กรอบแนวคิดของการทาํวจิยั ในการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (กลุ่ม SET100) (Ryan and Wiggins iii,2004)       
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                 5. สมมตฐิานการวจิยั  Ha1 สัดส่วนกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  Hb1 ขนาดคณะกรรมการมีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  Hc1 ขนาดของบริษัทมีความสัมพนัธ์กับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  Hd1 ความเป็นอิสระของกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  He1 อายขุองบริษทัมีความสมัพนัธ์กบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  Hf1 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  Hg1 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
6. เครืองมือทใีช้ในการศึกษา  ข้อมูลทีใช้ในการศึกษาครังนี ผู ้วิจ ัยรวบรวมจากแหล่งทุติยภูมิ ซึงเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบหลักฐาน เชิงประจกัษ ์(empirical study) ประกอบดว้ย แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 56 - 1 จากเวบ็ไซตส์ํานักงานคณะกรรมการ

ปัจจยัองค์กร สดัส่วนกรรมการอิสระ 

ปัจจยัควบคุม ขนาดคณะกรรมการ (SIZEDI) ขนาดของบริษทั (สินทรัพยร์วม) (SIZETA) ความเป็นอิสระของกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษทั (INBOD) อายขุองบริษทั (AGE) ผลการดาํเนินงาน (ROA และ ROE) 

การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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กาํกบัดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รายงานประจาํปีและขอ้มูล อืน ๆ ทีเกียวขอ้งและทีเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องแต่ละบริษทั 
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษาไดม้าจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ จากงบการเงินและรายงานประจาํปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 ถึงปี 2559 จาํนวน 4 ปี จากแหล่งทีมาดงันี   1. ฐานขอ้มูลสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 2. ฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  3. ฐานขอ้มูล SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) 
8. สถิตทิใีช้ในการวิเคราะห์ข้อสมมตฐิาน  1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) หรือค่าสถิติพืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย (mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.)   2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation analysis)   3. ทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (multiple linear regression ) ในการทดสอบสมมติฐาน  ผลและวจิารณ์ผล 

ผลการศึกษา เป็นดงันี  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นโดยสถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนหลกัทรัพยที์อยู่ในดัชนีSET 100 ยกเวน้บริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยที์มีขอ้มูลในงบการเงินไม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ตารางท ี1 ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบน (S.D.) ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : ลา้นบาท) 29.6692 3.4804 สัดส่วนกรรมการอิสระ 0.4230 0.0997 ขนาดของคณะกรรมการ (คน) 11.9923 2.6740 ความเป็นอิสระในดา้นการบริหารของประธานกรรมการบริษทั 0.2500 0.4338 สัดส่วนการถือหุน้ (%) 33.1377 34.1471 อายขุองบริษทั (ปี) 22.7308 1.8218 ขนาดของบริษทั (หน่วย : ลา้นบาท) 1.1621 1.6515 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 10.2621 1.0373 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) 16.7076 1.8289 
 จากตารางที 1 พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเฉลียเป็น 29.6692 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3.4804 หมายความว่า การกระจายของขอ้มูลน้อย ค่าเบียงเบนมาตรฐานมีค่านอ้ยกว่าค่าเฉลีย (Mean) สัดส่วนกรรมการอิสระทีมีค่าเฉลียเป็น 0.4230 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.0997 แสดงวา่ โดยเฉลียแลว้บริษทัมีกรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการตามหลักปฏิบัติทีดีของหลกัการดูแลกํากับกิจการทีดีและขนาดของคณะกรรมการมีค่าเฉลียเป็น 
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11.9923 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 2.6740 หมายความว่า การกระจายของขอ้มูลน้อย ค่าเบียงเบนมาตรฐานมีค่านอ้ยกวา่ค่าเฉลีย (Mean) และสัดส่วนการถือหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกโดยเฉลียเป็น 33.1377 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.14716 
ตารางท ี2 การแจกแจงความถีของตวัแปรควบคุมความเป็นอิสระจากการบริหารของประธานกรรมการ 

ปัจจยัควบคุมความเป็นอิสระจากการบริหารของประธานกรรมการบริษทั เปอร์เซ็นต ์อิสระ ไม่อิสระ รวม 
75 25 100 

 จากตารางที 2 พบว่า ประธานกรรมการทีมีความเป็นอิสระในดา้นการบริหาร (CEO Duality) คิดเป็นร้อยละ 75 และไม่มีความเป็นอิสระในดา้นการบริหารคิดเป็นร้อยละ 25    2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) เพือชีวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัองคก์รและการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ เรียกวา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (Pearson’s - r) และทดสอบนยัสาํคญัเพือการตดัสินใจเชิงสถิติซึงค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง -1≤ r ≥ 1โดย ทีถา้ r มีค่าเป็นลบแสดงว่าปัจจัยองค์กรและการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม แต่ ถา้ r มีค่าเป็นบวกแสดงวา่ ปัจจยัองค์กรและการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และถา้ r มีค่าเป็นศูนยแ์สดงวา่ปัจจัยองค์กรและการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่มีความสมัพนัธ์กนัไดผ้ลดงัตารางที 3 
ตารางท ี3 การวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

 SIZEID SIZEDI INBOD SHOLDER AGE SIZETA ROA ROE SIZEID   1        SIZEDI  .162**   1       INBOD -.047 -.015   1      SHOLDER -.040  .030  .023        1     AGE .210***  .154* -.245***       .056  1    SIZETA .142*  .345***  .051 .088  .315***   1   ROA -.073 -.281*** -.021      -.093 -.231*** -.043   1  ROE -.115 -.212*** -.011       .016 -.175**  .797***   .008     1 
*significant .05 ; **significant .01 ; ***significant .001  จากตารางที 3 พบว่าสัดส่วนของขนาดกรรมการ (SIZEDI) มีความสัมพนัธ์กบัสัดส่วนกรรมการอิสระ อายุของกิจการมีความสัมพนัธ์กับสัดส่วนกรรมการอิสระ ขนาดของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการบริหารและ



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

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ประธานกรรมการ ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์กบัสัดส่วนกรรมการอิสระ ขนาดของกรรมการ และอายขุองกิจการ ซึงสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่สาํหรับอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละส่วนของผูถื้อหุ้นพบวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัขนาดของกรรมการ อายขุองกิจการ แต่ขนาดของกิจการมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั   การทดสอบสมมติฐานแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ตารางท ี4 ผลการทดสอบสมมติฐานสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) สัดส่วนกรรมการอิสระ ขนาดคณะกรรมการ ความเป็นอิสระจากการบริหารของประธานกรรมการบริษทั อายขุองบริษทั ขนาดของบริษทั อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นสัดส่วนการถือหุน้ 

-56.609 59.652 4.152 4.642 .124 .042 .102 .208 .063 

12.411 20.023 .791 4.560 .114 .013 .318 .176 .056 

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

-4.561 2.979 5.250 1.018 1.091 3.318 .320 1.180 1.117 

.000 .003** .000*** .310 .276 .001*** .749 .239 .265 
*significant .05 ; **significant .01 ; ***significant .001  จากตารางที 4 พบวา่ตวัแปรทีมีความสมัพนัธ์กบัการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะประกอบไปดว้ยปัจจยัองคก์รคือ สดัส่วนกรรมการอิสระ และตวัแปรควบคุมประกอบไปดว้ย ขนาดของคณะกรรมการ และอายขุองกิจการ โดยมีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติทีระดบั .01 และ .001 จึงยอมรับสมมติฐานที Ha1  Hb1 และ He1 ส่วนตวัแปรอืนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ซึงปฏิเสธสมมติฐานที Hc1  Hd1  Hf1 และ Hg1  สรุปผลการวจิัย  สาํหรับปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อภิปรายไดว้่า บริษทัทีมีสัดส่วนกรรมการอิสระทีสูง ค่าตอบแทนกรรมการจะสูงตาม เพือให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที ภาระความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัผลงานและความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการอิสระ และจะมีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารทีจะตอ้งสูงตาม เพือเป็นการเหนียวรังให้อยูก่บับริษทั ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Ryan and Wiggins III ( ) ซึงพบว่ากรรมการอิสระทีมีสัดส่วนมากจะมีค่าตอบแทนทีมากตามเพือทีจะรักษากรรมการอิสระไว ้ค่าตอบแทนควรทีจะให้มากพอทีจะรักษากรรมการอิสระไวแ้ละเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นดว้ย ซึงค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นกลไกหนึงตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีซึงจะทาํใหผู้ถื้อหุ้นมีความมนัใจทีจะไดป้ระโยชน์สูงสุดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระทีสูง 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  264 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 เมือทาํการวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง ขนาดของบริษทั มีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เนืองจากขนาดของบริษทัจะศึกษาจากสินทรัพยร์วมเฉลียของกิจการ ซึงทาํให้เห็นว่าเมือกิจการมีสินทรัพยร์วมทีมากเพียงพอ จะส่งผลสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการไหลเวียนของสินทรัพยใ์นธุรกิจ หรือฐานะทางการเงินของธุรกิจ  และทา้ยสุดก็จะเป็นตวัชีวดัอีกด้านหนึงในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  ซึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของอญัชลี ทัศนวงศ์( ) ศึกษาเรืองสัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานพบวา่สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความสัมพนัธ์กับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารโดยตรง แต่อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ขนาดของกิจการ (Size) และอายุของบริษทั (Age) มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กลุจิรา สมวงศ ์( ) พบวา่อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีความสมัพนัธ์กนักบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการในทิศทางเดียวกันเล็กน้อย นอกจากนันแลว้ยงัพบว่าขนาดของบริษทัและอายขุองบริษทัมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัเชิงบวกกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กล่าวคือเมือยอดรวมสินทรัพยบ์ริษทัสูงขึน บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการสูงขึนเช่นกนั ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Davila and Penalva (2006) ขนาดของบริษทัถือเป็นอีกหนึงตวัชีวดัผลการการดาํเนินการของผูบ้ริหาร ในการนาํมาพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมงัคงัของผูถื้อหุน้กบัผูบ้ริหาร  ในส่วนของอายขุองกิจการนนั ยงัพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการ ซึงอาจเกิดจากเมือกิจการมีการดาํเนินงานมาหลายปี ทาํให้กิจการมีทิศทางในการดาํเนินงานทีคงที รวมทงัมีผลการดาํเนินงานทีแน่นอน หรืออาจจะพดูได้วา่กิจการมีฐานะทางการเงินทีดีและสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนือง จึงเป็นปัจจยัหนึงทีมีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอญัชลี ทัศนวงศ์( ) ศึกษาเรืองสัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานพบวา่สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารโดยตรง แต่อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ขนาดของกิจการ (Size) และอายขุองบริษทั (Age) มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของธัญญ์นรี แซ่โงว้ (2559) ศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและสดัส่วนผูบ้ริหารหญิงกบัผลตอบแทนของผู ้ถือหุ้นของบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม SET  ผลการศึกษาพบวา่ ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงลบกับอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและจํานวนคณะกรรมการบริษัท และอัตราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับขนาดของบริษัทอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ สําหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร สดัส่วนผูบ้ริหารเพศหญิง อายขุองกิจการ และสดัส่วนจาํนวนกรรมการอิสระกบัจาํนวนกรรมการทงัหมดไม่พบความสมัพนัธ์ต่อผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นตามขอ้สมมติฐาน  ดงันนั สรุปไดว้า่ สดัส่วนกรรมการอิสระ ขนาดคณะกรรมการ และอายขุองบริษทั มีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนของกรรมการอยา่งมีนยัสาํคญั แสดงให้เห็นวา่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET100 ทีมีสัดส่วนกรรมการอิสระทีสูงจะมีการจ่ายค่าตอบแทนทีสูง เพือเป็นแรงจูงใจในการดาํรงรักษากรรมการทีมีความรู้ความสามารถไวแ้ละยงัถือเป็นกลไกการกํากับดูแลกิจการทีดีซึงจะทาํให้ผูถื้อหุ้นมีความมนัใจทีจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีมากพอ และยงัสามารถลดปัญหาตวัแทนในส่วนของบริษทัทีมีสินทรัพยร์วมขนาดใหญแ่สดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของบริษทั และจะมีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทีสูงกวา่บริษทัขนาดเล็กอยา่งไรก็ตาม บริษทัขนาดใหญ่จะมีกรรมการบริษทัเป็นจาํนวนมากตามเพือกาํหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจเพือให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั อีกทงัยงัคอยสอดส่องดูแล ติดตามการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ เพือเป็นการตรวจสอบ ถ่วงดุลไดอ้ยา่งทวัถึง  
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กิตติกรรมประกาศ  การวิจยัเรืองปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยสาํเร็จลงไดด้ว้ยการสนบัสนุน และให้ความช่วยเหลืออย่างดียิงของผูเ้กียวขอ้งทุกท่านทีให้คาํปรึกษา ให้ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ มาโดยตลอด ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี ขอขอบพระคุณท่านอาจารยพิ์ธาน แสนภกัดี อาจารยที์ปรึกษาในงานวิจยัครังนี เป็นอยา่งยงิทีใหค้าํปรึกษา พร้อมทงัคาํแนะนาํ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึงทาํให้งานวิจยัครังนีสําเร็จลงไดด้ว้ยดี และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จกัรกฤษณ์ มะโหฬาร ทีไดใ้ห้คาํปรึกษาและแนวคิด ตลอดจนไดช่้วยตรวจสอบรายละเอียดของงานวิจยัฉบบันีมาตงัแต่เริมจนกระทงัแลว้เสร็จสมบูรณ์ดว้ยความเตม็ใจ ขอกราบขอบพระคุณ บิดาและมารดาทีเป็นกําลังใจแก่ผูว้ิจัยมาโดยตลอดของการทําวิจัยครังนี ตลอดจน ท่านอืน ๆ ทีมิไดเ้อ่ยนามในทีนี ทีเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือ ซึงมีส่วนทาํให้การทาํงานวจิยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี และหากงานวิจยัฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือมีส่วนดีประการใด ขอยกความดีนีแก่บิดามารดา และอาจารยท์ุกท่าน ทีถ่ายทอดวชิาความรู้แก่ผูว้จิยั เอกสารอ้างองิ กรมพฒันาธุรกิจการค้า. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. . สืบค้นจาก http://www. dbd.go.th/mainsite  /index.php?id=  (  สิงหาคม ) กุลจิรา สมวงศ์. 2551. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัททีจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ. 2545-2549. การ คน้ควา้แบบอิสระ ปริญญามหาบณัฑิต ภาควชิาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. ณรงคศ์กัดิ อินต๊ะไชยวงศ์. 2555. ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการต่อผลการดําเนินงานของ บริษัท :  กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย. การค้นคว ้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย กรุงเทพ. ณิชานันท์ จันทรเขตต.์ 2554. ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET . วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. ณัฐวฒิุ ทรัพยส์มบตัิ. 2554. ความสัมพนัธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกบัผลตอบแทนกรรมการและความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนผู้บริหารกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย.  การคน้ควา้แบบอิสระ ปริญญามหาบณัฑิต ภาควชิาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2560. หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี . สืบค้นจากhttp://www.set.or.th/th/regulations/cg/update_p1 . html (  สิงหาคม ) ธญัญน์รี แซ่โงว้. 2559. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและสัดส่วนผู้บริหารหญิงกับผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET . วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ. พชัรินทร์ ภทัรวานิชชานนท.์ 2552. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท ากําไรกบัผลตอบแทนของผู้บริหาร  ข อ ง บ ริ ษั ท ที จ ด ท ะ เ บี ย น ใน ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ , ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ  ป ริ ญ ญ า บั ญ ชี ม ห า บั ณ ฑิ ต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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ยุวดี เครือรัฐติกาล. 2555. ความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกับดูแลกิจการกับอตัราส่วนราคาต่อกําไร ต่อหุ้นของบริษทัจด ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI. วารสารวชิาการ ศรีปทุมชลบุรี, 11 (1), หนา้ 41. รําไพ มหาไชย. 2554. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทํากําไรกับผลตอบแทนของผู้บริหารในอนาคตของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET  ได้แก่  กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม. วรกมล เกษมทรัพย.์ 2553. ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและผลการดาํเนินงานของกิจการทจีดทะเบียน ใ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วทิยานิพนธ์ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. สุนทรี เหล่าพดัจัน, และคณะ. 2558. การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ. สถาบนัวจิยัเ พอืตลาดทุน. แสงเดือน งามเจริญสุขถาวร. 2551. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงานท ีวดัค่าด้วย EBITDA. กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวจิยัและใหค้าํปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. อภิชาต โตรุ่ง และศิลปะพร ศรีจนัเพชร. 2553. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสดัส่วนกรรมการอิสระกบัค่าตอบแทน   กรรมการ. วารสารวชิาชีพบัญชี 6 (17), หนา้ 72-85. อรุณี ช่างสุวรรณ์. . ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนจากผู้ ถือหุ้นและกลไกการกํากับดูแลกิจการกับ ค่าตอบแทนผู้บริหาร. การศึกษาดว้ยตนเองปริญญาบญัชีมหาบณัฑิตบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. อญัชลี ทศันวงศ.์ . ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนของผู้บริหารและผล การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI. วทิยานิพนธ์ปริญญา ม ห า บั ณ ฑิ ต , มหาวทิยาลยั บูรพา. Basu et al. 2007. Corporate Governance, Top Executive Compensation and Firm Performance in Japan. Pacifi   cBasin Finance Journal, 15: pp.56–79. Cahan, Chau, and Nyamori (2005). R.Board Structure and Executive Compensation In The Public Sector: New   Zealand evidence. Financial countability and Management, 21(4) :pp.437–460.55 Fernandes. 2008. Board Compensation and Firm Performance: The Role of “Independent” Board Members. J . of   Multi. Fin. Manag, 18 : pp.30–44. Kato & Long. 2007. Executive compensation, firm performance, and corporate governance i n China: Evidence from firms listed in the Shanghai and Shenzhen stock exchanges. USA : Department of Economics Colgate University. Merhebi, Pattenden, Swan and Zhou ( 2 0 0 6) .  Australian Chief Executive Officer Remuneration : Pay and Performance, Accounting and Finance. Clayton, 46 : pp.481– 497. Ryan and Wiggins . 2004 . Who is in Whose Pocket? Director Compen sation,Board Independence, and Barriers to   Effective Monitoring. Journal of Financial Economics,73: pp.497–524. Sapp (2008). The Impact of Corporate Governance on Executive Compensation. European Financial management,  14, (4): pp.710–746    
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ปัจจัยทส่ีงผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  The Factor  Contr ibuting to Stress of Accountant in Small and Medium Enterpr ises Business in Meuang, Suphan Bur i Province   พิธาน แสนภกัดี * พฒิุพงษ ์กลุโสภณ2   Pitan Sanpakdee1* Phuttiphong Kulsopon2   บทคัดย่อ    การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี และเพือเปรียบเทียบปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา คือ พนกังานบญัชีธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวนทงัสิน  คน เครืองมือทีใชค้ือแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนเองและมีความเชือมนั 0.882 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบค่าเฉลียรายคู่ตามวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’ Least Significant Difference : LSD) ผลการวิจยัพบว่า ) ภาพรวมทงั  ดา้น พนักงานบญัชีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงตามลาํดับดังนี ด้านลกัษณะของงานทีตอ้งปฏิบติั ด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ด้านนโยบายการบริหารในองค์กร และด้านสภาพแวดลอ้มและปฏิบติังานร่วมกับเพือนร่วมงาน และเมือเปรียบเทียบความแตกต่าง พบวา่ ตาํแหน่ง และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  แต่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .    คาํสําคญั : พนกังานบญัชี, ธุรกิจ SMEs, ความเครียดในการปฏิบตัิงาน 
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ABSTRACT   This research aimed to examine factor contributing to stress of accountant in Small and Medium Enterprises Business in Meuang, Suphan Buri Province. The purposes of this research were to 1) investigate the factor contributing to stress of accountant in Small and Medium Enterprises Business in Meuang District, Suphan Buri Provine.and 2) explore the comparative the factor contributing to stress of accountant in Small and Medium  Enterprises Business in Meuang, Suphan Buri Province ; classified by sex,  age,  education, position, experience and revenue average per month. The sample groups were accountant in small and medium enterprises business in Meuang Suphan Buri District, Suphan Buri Province, totally 140 respondents. The questionnaires were used as a research tool to collect data, with reliability at 0.882. Then the data was analyzed by statistics including percentage, mean and standard deviation, meanwhile t-test, one-wayANOVA and Fisher’ Least Significant Difference (LSD) were also applied for hypothesis test. The study found that1) The overall, there were 5 aspects has opinion in the middle level, by mean that is compensation ,work progress, policy organization, and environment and working with colleague 2) Significantly different of Stress by position and revenue average at .05. In contrast, the stress which classified by their sex, age, education and experience was no significantly different at .05 .  Keywords : Accountant, Small and Medium Enterprises, Stress                  สาขาวิชาการบญัชี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู  ศูนยสุ์พรรณบุรี  1 Department of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphan Buri Compus  นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิศูนยสุ์พรรณบุรี  2 Student of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi  Suphan Buri Campus *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Pitan_ku@hotmail.com 
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บทนํา ภายใตแ้ผนงานเสริมสร้างศกัยภาพของ SMEs ไทย ให้เชือมโยงกบัเศรษฐกิจระหวา่งประเทศเพือสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมในการแข่งขนัทีจะมีมากขึนในอนาคตอนัใกล ้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)                     ไดท้าํการศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ทีมีการเติบโตสูงของประเทศ (SMEs High Growth Sectors) เพือหาตวัชีวดัในการกาํหนดกลุ่มธุรกิจ SMEs ทีมีการเติบโตสูง วิเคราะห์หาโอกาสและศกัยภาพในการเติบโต ศึกษาประเด็น ปัญหา อุปสรรค ของธุรกิจ SMEs ทีเป็น High Growth Sector ในไทย รวมทงัแนวทางและนโยบายภาครัฐทีเหมาะสมในการสนับสนุนส่งเสริม กลุ่ม SMEs ดังกล่าว ให้เติบโตและเป็นหัวเรือในการนํากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เชือมโยงเขา้สู่ตลาดสากลไดอ้ยา่งรวดเร็ว (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2560) ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั การดาํเนินธุรกิจมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง การเปลียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี การคา้ การลงทุนและการส่งออก มิไดจ้าํกดัอยูแ่ต่เพียงในประเทศเท่านนั แต่ไดมี้การขยายตวัออกไปยงัต่างประเทศในลกัษณะทีไร้พรมแดน (Globalization) ซึงภายใตส้ภาวการณ์ดงักล่าว ส่งผลให้ทุกผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารองคก์ร ตอ้งเผชิญกบัการเปลียนแปลงหลายอยา่ง เช่น ความกดดนัดา้นการแข่งขนั การปรับเปลียนโครงสร้างขององคก์ร การร่วมลงทุนจากบริษทัต่างประเทศ การประหยดัตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (สายหยดุ ใจสําราญ และสุภาพร พิศาลบุตร, 2545 : 12) ทงันีการดาํเนินธุรกิจ จาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรมนุษย์เป็นเครืองมือเสริมสร้างศกัยภาพในการดาํเนินงาน ผูป้ระกอบการควรตอ้งให้ความสาํคญัในการมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการดาํเนินงาน เพราะการทีองคก์าร มีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถจะช่วยให้องคก์ารนนั ๆ สามารถเพมิผลผลิต และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (กตญั ู หิรัญญสมบูรณ์, 2546 : 72) การทาํบญัชีเป็นงานหนึงซึงมีลกัษณะการทาํงานภายใตค้วามกดดนั เนืองจากตอ้งสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทั และถือวา่เป็นขนัตอนสุดทา้ยทีตอ้งรับเอกสารหรือรายการต่าง ๆ ซึงสร้างความเครียดใหก้บันกับญัชีเป็นอยา่งมาก เนืองจากการทาํงานดา้นบญัชีเป็นงานทีเกียวพนักบับุคคลหลายฝ่าย เกียวขอ้งกบัตวัเลข และความลบัของบริษทั (สุธาทิพย ์พาโพธิ, 2547 : 8) ดงันนังานบญัชีจึงเป็นลกัษณะงานทีมีความซาํซอ้น และปัญหามากมาย แต่ตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบอย่างสูง ตอ้งใช้ความรู้ความเข้าใจอย่างแทจ้ริงในหลกัวิชาการบญัชีและความรู้ทางธุรกิจ รวมถึงหลักวิชาทีเกียวขอ้ง เช่น ภาษีอากร และกฎหมาย ตอ้งใชค้วามสามารถในการวิเคราะห์ ใชค้วามคิด สมาธิและเวลาทีต่อเนืองในการทาํงาน ตอ้งมีระเบียบวินัยและยึดมนัในจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึงลกัษณะงานดงักล่าวทําให้นักบญัชีตอ้งมีความจริงจงั มีบุคลิกภาพเคร่งและเงียบขรึม อาจส่งผลใหเ้กิดความเครียด วติกกงัวลหดหู่และเหนือยลา้ได ้(กชกร ภทัทกวงศ,์ 2542)  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาวิจัยจึงไดศึ้กษา ปัจจัยทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี ซึงผลการวิจัยทีออกมานันอาจใช้เป็นแนวทางในการให้ผูป้ระกอบการใชป้รับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือผลกระทบต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานและคุณภาพการทาํงานของพนกังานใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึนในการทาํงาน วตัถุประสงค์การวิจัย  . เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี  . เพอืเปรียบเทียบปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบตัิงานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน ประสบการณ์การทาํงาน และรายได้เฉลียต่อเดือน   
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วธิีดําเนินการวจิัย 1. ประชากรทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี ไดแ้ก่ พนักงานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยจะทาํการสุ่มแบบเจาะจงจากสถานประกอบการธุรกิจ SMEs จาํนวน 216 แห่ง (สาํนกังานอุตสาหกรรม จงัหวดัสุพรรณบุรี, 2560 เมษายน 12) 2. กลุ่มตวัอย่างใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 216 คน เนืองจากจาํนวนประชากรทีศึกษามีจาํนวนทีแน่นอน (Finite populations) สูตรทีใชใ้นการหาขนาดของตวัอย่างจึงใชสู้ตรของ ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  และความคลาดเคลือน 0.05 ในการคาํนวณหาขนาดของตวัอยา่ง (พชิิต ฤทธิจรูญ, 2547, หนา้ 138) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 140 คน  3. เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล ครังนี เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ทีผูว้ิจยัไดส้ร้างขึนเพือสอบถามกลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานบญัชี จาํนวน  ฉบบั ซึงแบ่งเป็น 3 ส่วน  ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน ประสบการณ์การทาํงาน และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนักงานบญัชีในธุรกิจ SMEs              ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงานทีตอ้งปฏิบตัิ ความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน สภาพแวดลอ้มและปฏิบตัิงานร่วมกบัเพือนร่วมงาน ผลตอบแทน และนโยบายการบริหารในองคก์ร  โดยลกัษณะการให้คะแนนของแต่ละคาํถามนันแบ่งออกเป็น  ระดับ ดังนี (rating scale) และมีระดับการวดัประเภทช่วง (interval scale) การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ถือตามเกณฑต์่อไปนี     หมายถึง  มีความเครียดมากทีสุด     หมายถึง  มีความเครียดมาก     หมายถึง  มีความเครียดปานกลาง     หมายถึง  มีความเครียดนอ้ย     หมายถึง  มีความเครียดนอ้ยทีสุด  ส่วนที 3 ขอ้เสนอแนะทวัไป  4.  ขนัตอนในการสร้างเครืองมือ ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างเครืองมือและหาคุณภาพของเครืองมือตามลาํดบัขนัตอน ดงันี      4.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องเพือกําหนดขอบเขตในการสร้างเครืองมือให้สอดคล้องกับ ตวัแปรทีศึกษา    4.2 ทดสอบความเทียงตรง (validity) ตรวจสอบความเทียงตรงของแบบสอบถามทีสร้างขึนตามเนือหา และนําไปปรึกษาคณะกรรมการผูเ้ชียวชาญร่วมกนัวิจารณ์และแก้ไข เพือให้สอดคลอ้งกับเนือหาทีวิจยั โดยให้คะแนนเป็น   ระดับ คือ  = สอดคล้อง  = ไม่แน่ใจ -  = ไม่สอดคล้อง โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามต้อง มีค่าตงัแต่ .  ขึนไป ไดค้่า IOC เท่ากบั 0.67 ซึงเป็นค่าทีแสดงถึงความเทียงตรงของเนือหาทีสอดคลอ้งกบังานวจิยั   4.  การหาความเชือมัน (reliability) ผู ้วิจัยได้ดําเนินการหาค่าความเชือมันของเครืองมือ โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) กบัพนกังานบญัชี ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตอาํเภออู่ทองและอาํเภอศรีประจันต์ ซึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และนําข้อมูลทีได้ มาตรวจสอบหาสัมประสิทธิความเชือมัน โดยใช้สัมประสิทธิแอลฟา                        (α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเชือมนัเท่ากบั 0.882 
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 4.4 นาํแบบสอบถามทีไดท้ดลองใชแ้ลว้ มาปรับปรุงแกไ้ขและจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ แลว้นาํไปเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง เพอืนาํผลมาวเิคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานในการวจิยัต่อไป    5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  5.  ผูวิ้จยัติดต่ออุตสาหกรรมจงัหวดัสุพรรณบุรี เพือขอขอ้มูลเกียวกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)            ในจงัหวดัสุพรรณบุรี   5.  ส่งแบบสอบถามไปถึงผูที้เป็นกลุ่มตวัอย่างทุกรายโดยผูว้ิจยัส่งดว้ยตนเอง รวมถึงส่งทาง E-mail ให้กบัหวัหนา้ฝ่ายบญัชีของธุรกิจทีรู้จกั และรับแบบสอบถามคืน             5.  ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลและดาํเนินการตรวจสอบการจดักระทาํขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล   6. การจัดกระทําขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ในการประมวลผล และการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามดงัรายละเอียดต่อไปนี  6.  วิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ดว้ยวิธีแจกแจงความถีหาค่าร้อยละ และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย  6.  วเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยนาํมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพืนฐาน ดว้ยวิธีการหาค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย โดยแปลความหมายเฉลียระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยกาํหนดช่วงคะแนนตามเกณฑข์องชูศรี วงษรั์ตนะ (2541, หนา้ 90) ดงันี  ค่าเฉลีย 4.51 - 5.00 หมายถึง  ส่งผลมากทีสุด  ค่าเฉลีย 3.51 - 4.50 หมายถึง  ส่งผลมาก  ค่าเฉลีย 2.51 - 3.50 หมายถึง  ส่งผลปานกลาง  ค่าเฉลีย 1.51 - 2.50 หมายถึง  ส่งผลนอ้ย  ค่าเฉลีย 1.00 - 1.50 หมายถึง  ส่งผลนอ้ยทีสุด  6.3 ทดสอบและเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียรายคูข่อง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์การทาํงาน และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนใชก้ารทดสอบคา่ที (t-test) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F-test) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่มขึนไป เมือมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใชว้ธีิของฟิชเชอร์ (Fisher’sLeasSignification Difference : LSD)  ผลและวจิารณ์ผล ในการวิจัยครังนีไดน้ําแบบสอบถามแจกไปยงักลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี จํานวนทังสิน 140 ชุด และไดก้ลบัมาจาํนวน 140 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี  ตอนที 1 สรุปลกัษณะสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่พนกังานบญัชีส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.60 มีอายรุะหวา่ง 26 - 35 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 67.10 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.90 มีตาํแหน่งเป็นหวัหนา้ฝ่ายบญัชี คิดเป็นร้อยละ 47.90มีประสบการณ์ทาํงานระหวา่ง 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.30  และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 8,000 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.60 
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 ตอนที 2 ปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี ทงั 5 ดา้น อนัประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงานทีตอ้งปฏิบตัิ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มและปฏิบติังานร่วมกบัเพอืนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทน และดา้นนโยบายการบริหารในองคก์ร โดยจาํแนกเป็นรายดา้นไดด้งันี  1. ดา้นลกัษณะของงานทีตอ้งปฏิบตัิ พบว่า มีผลทาํให้พนักงานบญัชีมีความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.97, S.D.= 0.67) เรียงตามลาํดบัไดด้งันี งานทีท่านปฏิบตัิมีความรับผิดชอบสูง (  = 3.45, S.D.= 0.97) รองลงมาคือ งานทีท่านปฏิบติัมีความซบัซอ้นหลายขนัตอน (  = 3.33, S.D.= 0.81) และมีทกัษะการทาํงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน (  = 2.51, S.D.= 1.03)  มีค่าเฉลียตาํสุด ตามลาํดบั  2. ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน พบว่ามีผลทาํให้พนักงานบญัชีมีความเครียดในการปฏิบตัิงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.58, S.D.= 0.79) เรียงลาํดบัไดด้งันี การเลือนขนัหรือตาํแหน่งงานมีหลกัเกณฑ์การในประเมินพนักงานทีสูง (  = 2.71, S.D.= 0.96) รองลงมาคือ งานทีท่านปฏิบตัิมีความกา้วหน้าในหน้าทีการงานล่าชา้ (  = 2.66, S.D.= 1.02) และการเลือนตาํแหน่งงานไม่ไดรั้บความยตุิธรรม (  = 2.39, S.D.= 1.11) มีค่าเฉลียตาํสุด ตามลาํดบั  3. ดา้นสภาพแวดลอ้มและการปฏิบตัิงานร่วมกบัเพอืนร่วงงาน พบวา่มีผลทาํใหพ้นกังานบญัชีมีความเครียดในการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (  = 2.50, S.D.= 0.83) โดยเรียงตามลาํดับได้ดังนี สถานทีปฏิบัติงานของท่านไม่มีความเป็นส่วนตวั  (  = 2.87, S.D.= 0.91) รองลงมา สภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงานไม่เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน เช่น มีเสียงดงั อากาศไม่ถ่ายเท (  = 2.85, S.D.= 0.98) และการทีไม่สามารถปฏิบตัิงานหรือร่วมงานกบัเพือนร่วมงานอืน ๆ ได ้(  = 2.09, S.D.= 1.12) มีค่าเฉลียตาํสุด ตามลาํดบั  4. ดา้นผลตอบแทน พบว่ามีผลทาํให้พนักงานบญัชีเกิดความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.60, S.D.= 0.86) โดยเรียงตามลาํดบัไดด้งันี เงินเดือนไม่เพยีงพอต่อการเลียงชีพในปัจจุบนั (  = 3.04, S.D.= 1.11) รองลงมา เงินเดือนทีไดรั้บไม่เหมาะสมกบัปริมาณงานทีปฏิบตัิ หรือความสามารถในการทาํงานของท่าน (  = 2.66, S.D.= 0.93) และองคก์รของท่านไม่มีค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน(  = 2.29, S.D.= 1.00) มีค่าเฉลียตาํสุด ตามลาํดบั  5. ดา้นนโยบายการบริหารในองคก์ร พบวา่มีผลทาํให้พนกังานบญัชีเกิดความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดบัปานกลาง (  = 2.55, S.D.= 0.79) โดยเรียงตามลาํดบัดงันี องคก์รมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานทีเคร่งครัด (  = 2.80, S.D.= 1.04) รองลงมา องคก์รมีนโยบายในการบริหารงานไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน (  = 2.66, S.D.= 0.93) และการเปลียนแปลงนโยบายขององค์กรมิได้แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหนา้ (  = 2.33, S.D.= 0.96) มีค่าเฉลียตาํสุด ตามลาํดบั  6. ภาพรวมทงั 5 ดา้น พบวา่มีผลทาํให้พนกังานบญัชีเกิดความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 2.64, S.D.= 0.67) โดยเรียงตามลาํดบัไดด้งันี ดา้นลกัษณะของงานทีปฏิบัติ  (  = 2.97, S.D.= 0.67)  ด้านผลตอบแทน (  = 2.60, S.D.= 0.86)  ด้านค วามก้าวหน้าในหน้าทีการงาน  (  = 2.58, S.D.= 0.79) ด้านนโยบายการบริหารในองค์กร (  = 2.55, S.D.= 078) และด้านสภาพแวดล้อมและการปฏิบตัิงานร่วมกบัเพอืนร่วมงาน (  = 2.50, S.D.= 079)  มีค่าเฉลียตาํสุด ตามลาํดบั 
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 ตอนที 3 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยจาํแนกตามสถานภาพทวัไปของพนกังาน ซึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์การทาํงาน และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปนี  1. จาํแนกตามเพศ เป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบวา่พนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ทีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเกียวกบัสาเหตุของการเกิดความเครียดในการปฏิบตัิงานในธุรกิจ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ 2. จาํแนกตามอาย ุเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มตาํกว่า 25 ปี กลุ่ม 25 - 35 ปี กลุ่ม 36 - 45 ปี และ กลุ่ม 45 ปีขึนไป พบว่าพนักงานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกียวกับสาเหตุของการเกิดความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ 3. จาํแนกตามระดับการศึกษา เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มตาํกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง กลุ่มประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง กลุ่มปริญญาตรี และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี   4. จาํแนกตามตาํแหน่งงาน เป็น 4 กลุ่มคือ พนกังานบญัชี เจา้หนา้ทีการเงินและบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และอืนๆ พบว่าพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเกียวกบัสาเหตุของการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานในธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 ซึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานทีตงัไว ้ 5. จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน เป็น 4 กลุ่ม คือ ตาํกว่า 1 ปี 1-5 ปี 6 - 10 ปี และ 10 ปีขึนไป พบว่าพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเกียวกบัสาเหตุของการเกิดความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ อภิปรายผลการวจิัย  จากการวเิคราะห์ปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนักงานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี พบว่าทัง 5 ด้าน เป็นปัจจัยทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานระดบัปานกลาง  ซึงอาจจะเกิดจากส่วนมากพนกังานบญัชีธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ส่วนมากจะจดัทาํเอกสารบญัชีการรับจ่ายเท่านนั ส่วนการจัดทาํรายงานทางการเงินทางธุรกิจ จะจดัส่งให้สํานักงานบญัชีเป็นผูรั้บผิดชอบ ประกอบกบัพนกังานบญัชีส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานทีมีประสบการณ์ทาํงานมาบา้งแลว้ จึงทาํใหเ้กิดความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนงนุช สงวนสตัย ์(2557) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการทาํงานของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดความเครียดจากปัจจยัต่างๆ และดา้นความเครียดทีส่งผลต่อการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในดา้นเพศ อาย ุรายได ้ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานทีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความเครียดในการทาํงานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนในดา้นสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ทีแตกต่าง ส่งผลต่อความเครียดในการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน และปัจจยัภายนอก ในดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเมือง มีความสมัพนัธ์กบัความเครียดทีส่งผลต่อการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  1. ดา้นลกัษณะของงานทีตอ้งปฏิบตัิ พบวา่ทาํใหพ้นกังานบญัชีเกิดความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึงเกิดจากลกัษณะของงานทีปฏิบตัินนัพนกังานบญัชีไม่ไดท้าํหนา้ทีจดัทาํงบการเงินประจาํปี แต่ทาํหน้าทีออกเอกสารรับหรือจ่ายเงิน
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ให้กับผูใ้ช้บริการ และเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวกับสรรพากรเท่านัน จึงทาํให้เกิดความเครียดปานกลาง ซึงสอดคล้องกับผลงานวจิยัของนิสรา รอดนุช (2559) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานตรวจสอบบญัชี ในสํานักงานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทีมีต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบบญัชีในสาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทยเชิงบวก คือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นเงินเดือนและสิงทีเรียนรู้จากการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นผลตอบแทนในส่วนของโบนสั และปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ส่วนปัจจยัดา้นเสรีภาพในการปฏิบตัิงานและโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน และปัจจยัความเหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบในงานส่งผลเชิงลบ ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานตรวจสอบบญัชีทีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยเฉลียสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และยงัพบวา่ระดบัพนกังานตรวจสอบบญัชีทีมีระดบัเงินเดือนตาํจะมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยเฉลียสูงกวา่ระดบัเงินเดือนทีสูงกวา่ ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายไุม่ไดส่้งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบบญัชี   2. ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีการงาน พบวา่ทาํให้พนกังานเกิดความเครียด อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึงเกิดจากพนักงานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนมากจะมีลกัษณะความกา้วหน้าคลา้ย ๆ กัน เพราะธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ส่วนมากพนกังานบญัชีจะมีประสบการณ์ทาํงานและมีครอบครัว และมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัสุพรรณบุรี จึงทาํให้พนกังานเกิดความเครียดในระดบัปานกลาง ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเพญ็ภาวีร์ อคัรรัฐวงศา (2557) ศึกษาเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดและบุคลิกภาพของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคสาํนกังานใหญ ่ผลการวจิยั พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความเห็นโดยรวมต่อปัจจัยทีมีผลต่อความเครียดทงั 10 ดา้น อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลีย 3.17 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจยัทีมีผลต่อความเครียดคือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ อยู่ในระดับความคิดเห็นค่อนขา้งเห็นดว้ย คิดเป็นค่าเฉลีย 3.52 รองลงมาคือ ปัจจัยดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา อยู่ในระดับความคิดเห็นค่อนขา้งเห็นดว้ย คิดเป็นค่าเฉลีย 3.49 และปัจจยัดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน อยูใ่นระดบัความคิดเห็นค่อนขา้งเห็นดว้ย คิดเป็นค่าเฉลีย 3.46 พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดบัปกติ จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ ความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย จ ํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และความเครียดอยูใ่นระดบัตาํกวา่ปกติอยา่งมาก จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2  3. ด้านสภาพแวดลอ้มและปฏิบัติงานร่วมกับเพือนร่วมงาน พบว่าทาํให้พนักงานเกิดความเครียดในระดับ ปานกลาง อาจเกิดจากสภาพแวดลอ้มของการปฏิบตัิงานของธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นลกัษณะธุรกิจแบบครอบครัว จึงทาํให้สภาพแวดลอ้มการปฏิบัติงานและการดําเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเจตน์ รอดอ่อน ( ) ไดศึ้กษาเกียวกบัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดจากการปฏิบติังานของขา้ราชการศาลยุติธรรมสังกดัภาค 4 ผลการศึกษาพบว่า 1) ขา้ราชการศาลยุติธรรมสังกดัภาค 4 มีความเครียดในการปฏิบติังานโดยภาพรวมในระดบันอ้ย  2) ปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ปัจจยัปัญหาดา้นความสาํเร็จและความกา้วหน้าในอาชีพ ซึงมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วนปัจจยัอืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัปัญหาดา้นลกัษณะงาน บทบาทหนา้ทีโครงสร้างและบรรยากาศขององคก์ร และสมัพนัธภาพในการทาํงาน ไม่มีผลต่อความเครียดของขา้ราชการศาลยติุธรรมสังกดัภาค 4 3) ความคิดเห็นทีสาํคญัเกียวกบัแนวทางการจดัการความเครียด ไดแ้ก่ ควรเน้นการจดัการความเครียดโดยให้ความสําคญักบัการปรับโครงสร้างและบรรยากาศในองค์กรให้เอือต่อการปฏิบติังาน นอกจากนนั ควรพิจารณาให้บุคลากรรับการอบรมพฒันาตามความเหมาะสม จดัให้มีการหมุนเวียนงานเพือลดความซาํซากจาํเจในการทาํงาน และควรกาํหนดบทบาทหนา้ทีของบุคลากรอยา่งชดัเจน  4. ด้านผลตอบแทน พบว่ามีผลต่อความเครียดในการทํางานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดยอ่ม (SMEs) ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อยู่ในระดบัปานกลาง ซึงอาจเป็นเพราะวา่ค่าตอบแทนใน
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จงัหวดัสุพรรณบุรีมีค่าตอบแทน หรือสวสัดิการต่าง ๆ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมาก เนืองจากเป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวมถึงเป็นบริษทัทีทาํงานแบบครอบครัวมากกวา่ทีจะทาํงานแบบโครงสร้างการถือหุน้ใหญ ่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของเพญ็ภาวร์ี  อคัรรัฐวงศา (2557) ไดศึ้กษาเกียวกบัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดและบุคลิกภาพของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาํนักงานใหญ่ ผลการวิจยั พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความเห็นโดยรวมต่อปัจจยัทีมีผลต่อความเครียดทงั 10 ดา้น อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลีย 3.17 ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ปัจจยัทีมีผลต่อความเครียดคือ ปัจจยัด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า อยู่ในระดับความคิดเห็นค่อนขา้งเห็นด้วย คิดเป็นค่าเฉลีย 3.52 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัความคิดเห็นค่อนขา้งเห็นดว้ย คิดเป็นค่าเฉลีย 3.49 และปัจจยัดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน อยู่ในระดับความคิดเห็นค่อนขา้งเห็นดว้ย คิดเป็นค่าเฉลีย 3.46 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่มีความเครียดอยูใ่นระดบัปกติ จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ ความเครียดอยูใ่นระดบัสูงกวา่ปกติเล็กนอ้ย จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และความเครียดอยูใ่นระดบัตาํกวา่ปกติอยา่งมาก จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2  5. ดา้นนโยบายการบริหารในองคก์ร พบวา่มีผลต่อความเครียดในการทาํงานของพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง เนืองจากนโยบายการบริหารงานจะจดัวางแบบครอบครัวมากกวา่จะจดัทาํแบบระบบใหญ่ ๆ ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุดารัตน ์ครุฑสึก (2557) ไดศึ้กษาเกียวกบัเรือง ปัจจยัคุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังาน ความผกูพนัต่อองคก์รและการสือสารในองคก์รส่งผลต่อการเป็นสมาชิกทีดีต่อองคก์รของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวติในการทาํงานดา้นค่าตอบแทนทีเพียงพอและยตุิธรรมส่งผลต่อการเป็นสมาชิกทีดีต่อองคก์รของพนกังานเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร มากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพชีวติในการทาํงาน ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอนื ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเชือถือ และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้นความเตม็ใจในการปฏิบติังานเพอืองคก์รของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 44.9 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  เมือทาํการเปรียบเทียบปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบตัิงานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา่  1. จาํแนกตามเพศ พบวา่ เพศทีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบตัิงานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวแ้ตส่อดคลอ้งกบักญันิษฐ ์แซ่วอ่ง (2558) ไดศึ้กษาเกียวกบัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของอาจารย์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ ส่งผลต่อความเครียดไม่แตกต่างกนั  2. จาํแนกตาม อายุ พบว่าอายุทีแตกต่างกนัไม่ไดส่้งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนักงานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตงัไวแ้ต่สอดคล้องกับ กัญนิษฐ์ แซ่ว่อง (2558) ได้ศึกษาเกียวกับเรือง ปัจจัยทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบตัิงานของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นอาย ุส่งผลต่อความเครียดไม่แตกต่างกนั  3. จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบตัิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้และไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของฐาปนี วงักานนท์ (2556) ไดศึ้กษาวจิยัเรือง ปัจจยัดา้นการทาํงานทีมีผลต่อความเครียดของพนกังาน : กรณีศึกษา บริษทั แอมพาส อินดสัตรี จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงานและสถานภาพมีอิทธิพลต่อความเครียดของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05    
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 4. จาํแนกตามตาํแหน่งงาน พบวา่ตาํแหน่งงานทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบตัิงานของพนกังานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 สอดคลอ้งกับสมมติฐานทีตงัไว ้และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของเจษฎา คูงามมาก ( ) ไดศึ้กษาเกียวกบัเรือง ความเครียดในการทาํงานของอาจารยม์หาวิทยาลยัรัฐ พบว่า อาจารยม์หาวิทยาลยัรัฐส่วนใหญ่มีความเครียดในการทาํงานในระดบัตาํถึงปานกลาง ขณะทีความแตกต่างของเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือนสถานภาพสมรส สถานภาพภายในสถาบนัอุดมศึกษา ประเภทมหาวิทยาลยัรัฐ กลุ่มวิชาตาํแหน่งทางวิชาการ อายุงาน และจาํนวนชวัโมงการทาํงานสอนต่อสัปดาห์ พบว่าไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัเกียวกบัองคก์ารทีมีผลต่อความเครียดในการทาํงานของอาจารยม์หาวทิยาลยัรัฐเป็นอนัดบัแรก คือ ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นภาระงานทางวิชาการ ดา้นระบบบริหารและการจดัการภายในมหาวิทยาลยัและดา้นตาํแหน่งทางวิชาการ ตามลาํดบันอกจากนี อาจารยม์หาวิทยาลยัรัฐกลุ่มความเครียดตาํเห็นวา่ ปัจจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นค่าตอบแทน ดา้นภาระงานทางวิชาการ ดา้นตาํแหน่งทางวิชาการ มีผลต่อความเครียดในการทาํงานตาํกวา่ อาจารยม์หาวทิยาลยัรัฐกลุ่มความเครียดปานกลางและเครียดสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ ปัจจยัดา้นระบบบริหารและการจดัการภายในมหาวิทยาลยั อาจารยม์หาวิทยาลยัรัฐกลุ่มความเครียดสูง กลบัเห็นวา่ ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อความเครียดในการทาํงานในระดบัสูงกวา่ อาจารยม์หาวทิยาลยัรัฐกลุ่มความเครียดปานกลางและเครียดตาํอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัทีมีผลต่อความเครียดในการทาํงานของอาจารยม์หาวิทยาลยัรัฐทีควรไดรั้บความสนใจจากผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในอนัดบัตน้ คือ ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ดา้นค่าตอบแทน  5. จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน พบว่า ประสบการณ์ทีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนักงานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้แต่สอดคลอ้งงานวิจยัของสอดคลอ้งกบั นงนุช สงวนสัตย ์( ) ไดศึ้กษาเกียวกบัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการทาํงานของพนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานทีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความเครียดในการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   6. จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบวา่ รายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนงนุช สงวนสตัย ์(2557) ไดศึ้กษาเกียวกบัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการทาํงานของพนักงานบญัชีบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดที้แตกต่างกนั ส่งผลต่อความเครียดในการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ข้อเสนอแนะ  ขอ้เสนอแนะทวัไป  1. จากทีผลการวิจยัพบว่าตาํแหน่งงาน และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการทาํงานเพราะฉะนนัผูบ้ริหาร หรือผูที้เกียวขอ้งกบัการบริหารองคก์ร ควรให้ความสาํคญัในการวิเคราะห์พิจารณาการให้สวสัดิการหรือเงินเดือนแก่พนกังานโดยคาํนึงถึงตาํแหน่งงาน และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน เป็นรายการหลกั ๆ    2. ผูบ้ริหาร ทีมีส่วนในการประเมินผลการทาํงาน เพือเป็นการลดความเครียดในการทาํงานของพนักงานควรจะตอ้งให้ความสําคญักบัพนกังานในทุก ๆ ตาํแหน่งงาน และให้ความสําคญักบัฐานรายไดข้องทุก ๆ ตาํแหน่งให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
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 3. การทีตาํแหน่งงาน และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนนนั ส่งผลต่อความเครียดก็อาจเป็นเพราะวา่บุคคลทีดาํรงตาํแหน่งสูงและมีประสบการณ์มาก อาจจะมีฐานเงินเดือนทีไม่เหมาะสมกบังานทีไดรั้บ เพราะฉะนนัผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณางานตา่ง ๆ           ใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งงานและรวมถึงสวสัดิการและผลตอบแทนทีเหมาะสมกบัตาํแหน่งเช่นเดียวกนั  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป  1. ควรจะตอ้งมีการศึกษาเกียวกบัปัญหาต่าง ๆ ทีเป็นปลายเปิดทีส่งผลกระทบการเกิดความเครียดในการทาํงานของพนกังาน  2. ควรจะตอ้งศึกษาถึงตวัแปรอืน ๆ เช่น ผลการดาํเนินงาน ลกัษณะการดาํเนินงานของธุรกิจ เพมิเติม  3. ควรจดัทาํการสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเพอืใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก  กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยเรืองปัจจัยทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เล่มนีจดัทาํขึนเพอืศึกษาระดบัปัจจยัและและเปรียบเทียบปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึงสําเร็จลุล่วงไปดว้ยภายใต้ความอนุเคราะห์จากผูบ้ริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัสุพรรณบุรี ในทุก ๆ พืนทีใหข้อ้มูล วจิยัเรืองนี ขอขอบคุณอาจารยท์ุกท่าน และผูมี้ส่วนร่วมทุกท่านทีใหค้าํปรึกษา และใหค้าํแนะนาํในการจดัทาํงานวจิยัดงักล่าว ตลอดจนการวเิคราะห์ตรวจสอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนเพือน ๆ ร่วมงานทุกท่าน ทีให้กาํลงัใจและให้ความช่วยเหลือเกียวกบังานวิจยัเรืองดงักล่าว จนทาํใหง้านวจิยัเรืองนีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  เอกสารอ้างองิ กชกร  ภทัทกวงศ.์ 2542. ลกัษณะบุคลิกภาพทีสัมพนัธ์กบัความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง: ศึกษาเฉพาะกลุ่มอาชีพวิศวกร และกลุ่ม วชิาชีพนกับญัชี. วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. กตญั ู หิรัญญสมบูรณ์. 2546. การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ. เท็ก แอนด ์เจอร์นลั พบัลิเคชนั, กรุงเทพมหานคร. กญันิษฐ์ แซ่ว่อง. 2558. ปัจจยัทีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารยม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ  8(2) : 174 - 187. ชูศรี  วงศรั์ตนะ. 2541. เทคนิคการใช้สถิติเพือการวิจยั. (พิมพค์รังที 8). เทพเนรมิตการพมิพ,์ กรุงเทพมหานคร. เจตน์  รอดอ่อน. 2555. ปัจจยัทส่ีงผลต่อความเครียดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุตธิรรมสังกัดภาค 4. วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. เจษฎา  คูงามมาก. 2555. ความเครียดในการทํางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย รัฐ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. ฐาปนี ว ังกานนท์. 2556. ปัจจัย ด้านการทํางานทีมีผลต่อความเครียดของพ นักงาน: กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส  อินดสัตรี จาํกดั. วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. นงนุช  สงวนสัตย์. 2557. ปัจ จัยทีส่งผลต่อความ เครีย ดในการทํางานข องพ นักงานบัญ ชีบริษัทเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัแสตมฟอร์ด. 
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นิสรา  รอดนุช. 2559. ปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในสํานักงาน ส อ บ บัญ ชี ข น า ด ใ ห ญ่  4 แ ห่ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย . วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต , มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. พิชิต  ฤทธิจรูญ. 2547. การวิจัยเพือพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิบัติการวิจัยในชันเรียน. (พิมพค์รังที 4). สถาบนัราชภฏัพระนคร, กรุงเทพมหานคร,  เพ็ญภาวีร์  อัครรัฐวงศา. 2557. ปัจจัยทีส่งผลต่อความเครียดและบุคลิกภาพ ของพ นักงานการไฟ ฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่. วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา. สายหยดุ ใจสาํราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. 2545. การพฒันาองค์การ. สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, กรุงเทพมหานคร.  สุดารัตน์ ครุฑสึก. 2557.  ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ความผูกพนัต่อองคก์รและการสือสารในองคก์รส่งผลต่อการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยักรุงเทพ. สุธาทิพย ์พาโพธิ, 2547. การบัญชีการเงนิ. เอมพนัธ,์ กรุงเทพมหานคร. สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม. 2561. SMEs ไทย. แหล่งทีมา : https://www.posttoday.com/market/sme,      5 มีนาคม 2560. สาํนกังานอุตสาหกรรม จงัหวดัสุพรรณบุรี. 2560. ข้อมูลธุรกิจ SMEs. แหล่งทีมา :  http://www.industry.go.th/suphanburi/index.php,  12 เมษายน 2560.                   
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แนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานเพือเพมิรายได้ภาคครัวเรือนสําหรับเกษตรกร บ้านสองธาร ตําบลบ้านทบั อาํเภอแม่แจ่ม จังหวดั เชียงใหม่  Integrated Planting Form of Increasing Household Income for  Famers in Song Tan Village, Bann Tab Sub-Distr ict,  Mae Chaem Distr ict, Chiang Mai Province  ไพรพนัธ์ ธนเลิศโศภิต1* , ปรางทิพย ์เมธางสุพทัธน์ 2 , สุริยนต ์สูงคาํ 3  และนพรัตน์ สุขสวรรค4์  Paipan Thanalerdsopit1*, Prangtip Maythangsupat2, Suriyon Sungkam3 and Nopparat Suksawan4  บทคัดย่อ  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานเพือเพิมรายไดข้องเกษตรกรบา้นสองธาร ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ซึงเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีประชากรไดแ้ก่ เกษตรกรในหมู่บา้นสองธารมีจาํนวน 24 ครัวเรือน ใชว้ธีิการวิจยัแบบการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการจดักลุ่มสนทนา ผลจากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรในหมู่บา้นสองธาร ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้าํเนินการปลูกพืชแบบผสมผสานจาํนวน 15 ชนิด ซึงมีจาํนวนการปลูกทงัสิน 23,751 ตน้ ตน้ทุนในการเพาะปลูก จาํนวนทังสิน 222,805 บาท ประมาณการรายได ้จาํนวนทงัสิน 1,813,275 บาท และประมาณการกาํไร จาํนวนทงัสิน 1,590,470 บาท ซึงเมือเทียบกบัอตัรารายไดข้องเกษตรกรของบา้นสองธารแลว้ พบวา่ การปลูกมะละกอพนัธุ์เรดเลดี, แขกดาํและฮอลแลนด์สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัอาชีพไดสู้งสุด คิดเป็นร้อยละ 38.19 รองลงมาไดแ้ก่ สบัปะรดพนัธุ์ปัตตาเรีย คิดเป็นร้อยละ 11.46 และแกว้มงักร คิดเป็นร้อยละ 9.55  คาํสําคญั : เกษตรแบบผสมผสาน, เกษตรกร, รายไดภ้าคครัวเรือน         
1,2,3,4สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาํบลชา้งเผือก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 1 Department of Master of Business Administration, Faculty of Business Administration and Liberal of Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Chang Phuek Sub-District, Muang District, Chiang Mai Province, 50300, Thailand  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : drpaipan@gmail.com 
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ABSTRACT   The objective of this research was to study the integrated planting form to increase the household income of farmers in Song Tan Village, Bann Tab Sub-District, Mae Chaem District, Chiang Mai Province. This study was qualitative research.  Research populations were 24 farmers. The research methods were in-depth interviews, participatory observation, and group discussion. Research results found that farmers selected to grow 15 varieties of plants, totaling 23,751 trees. Cost of the integrated planting was 222,805 baht; total revenue was 1,813,275 baht, so estimated profit for total farmers was 1,590,470 baht. A farmer planted Red lady, Black and Holland papaya in a maximum rate of 38.19 percentage, followed by Pattawia Pineapple of 11.46 percentage and dragon fruit accounted for 9.55 percentage.  Keyword: integrated agriculture, household income, farmer  
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บทนํา อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นดินแดนแห่งหนึงทีตงัอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องจงัหวดัเชียงใหม่มีหมู่บา้นอยูต่ามทีราบและกระจดักระจายอยูต่ามหุบเขาใหญ่นอ้ยทีลอ้มรอบอยูม่องจากทีสูงลงมาจะเหมือนแอ่งกระทะ ปัจจุบนัอาํเภอแม่แจ่ม มี 7 ตาํบลดว้ยกนัประกอบดว้ย ตาํบลช่างเคิง ตาํบลท่าผา ตาํบลบา้นทบั ตาํบลบา้นศึก ตาํบลแม่นาจร ตาํบลปางหินฝน และตาํบลกองแขก อาํเภอแม่แจ่ม มีลกัษณะภูมิประเทศทีเป็นพืนทีป่าและภูเขาสูงชนัประมาณร้อยละ 70 ของพืนทีทงัหมด ทีราบเชิงเขาประมาณร้อยละ 20  และทีราบลุ่มประมาณร้อยละ 10  มี พืนทีอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ตามกฎกระทรวง ฉบบั 712 พ.ศ. 2517 (สาํนกังานทีดินส่วนแยกแม่แจ่ม, 2556) บา้นสองธาร เดิมมีชือวา่ บา้นแม่ขีมูก ตงัอยู ่ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะภูมิประเทศทีเป็นป่า ภูเขาสูงและมีความลาดชัน พืนทีส่วนใหญ่ ร้อยละ  เป็นพืนทีภูเขา เกษตรกรในพืนทีส่วนใหญ่ทาํอาชีพปลูกขา้วโพดเพือสร้างรายไดใ้ห้แก่ครัวเรือน โดยใชพื้นทีลาดเชิงเขาเป็นพืนทีเพาะปลูก อีกทงัยงับุกรุกแผว้ถางป่าเพือทาํเป็นพืนทีทาํกินมาเป็นเวลานานกว่า  ปี แต่แมว้่าเกษตรกรจะป้องกนัวชัพืชโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีโดยคาดว่าวิธีการดงักล่วจะเป็นการเพมิผลผลิตใหแ้ก่ขา้วโพดในพนืทีทาํกินของตน แต่ในทางกลบักนัการใชวิ้ธีเหล่านีกบัใหผ้ลผลิตตกตาํไม่คุม้ทุน อีกทงัยงัทาํใหเ้ป็นสาเหตุทีนาํไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมา คือการมีหนีสินค่อนขา้งสูง เนืองจากรายไดจ้ากการเพาะปลูกไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ผลผลิตตกตาํ ราคาผลผลิตทางการเกษตรทีขายไดร้าคาไม่แน่นอน ส่งผลให้ขาดแคลนเงินทุนทีนาํไปใชจ่้ายเพือประกอบอาชีพ เกษตรกรจึงหาแนวทางเพือขยายพืนทีในการเพาะปลูก เพือเพิมรายรับใหก้บัครัวเรือนมากขึน แต่ปัญหาทีตามมาคือพืนทีป่ากลบัลดลง จึงทาํใหเ้กิดความแหง้แลง้ จึงนบัไดว้า่พนืทีบา้นสองธาร ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่ม เป็นพืนทีทีไดรั้บผลกระทบจากการทาํเกษตรกรรมเชิงเดียว  ส่งผลใหพื้นทีป่าลดลงเป็นผลจากเกษตรกรทีใชพื้นป่าทีทาํการเกษตร จากขอ้มูลสาํนักงานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ช่วง 10 ปีทีผ่านมา โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ.2552 - 2554 ผืนป่าตน้นาํแม่แจ่มถูกแปรสภาพเป็นพนืทีทาํกินมากขึน พนืทีป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ถูกแปรสภาพเป็นไร่ขา้วโพดเลียงสตัวเ์พมิขึน ในปีเดียวกนัมีเกษตรกรปลูกขา้วโพดในพืนทีมากขึนจึงทาํให้ราคาขา้วโพดตกตาํลงอย่างเห็นไดช้ดั ทาํให้เกิดปัญหา เช่น การขาดแคลนนาํในช่วงฤดูแลง้ แหล่งนาํตืนเขิน/ชาํรุด นาํท่วมในฤดูนาํหลาก นาํประปาไม่มีคุณภาพ และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน และปัญหาการจดัการนาํเกษตรกร อีกทงัปัญหาจากการใชส้ารเคมีในการทาํการเกษตรเชิงเดียว ไดแ้ก่การปลูกขา้วโพด ทาํให้เกษตรกรมีแนวคิดในการรวมกลุ่มเพือปรับเปลียนวิถีชีวิตในการทาํการเกษตรกรรมแบบผสมผสานโดยการสนบัสนุนของภาครัฐบาลทงั ภาคการศึกษา อนัไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัทีเขา้ไปช่วยใหค้วามรู้ในการทาํเกษตร การจดัการแหล่งนาํ การปรับปรุงดิน การจดัการหนีสิน เป็นตน้ นอกจากนี ยงัมีหน่วยงานภายในพืนที ไม่วา่จะเป็นกรมป่าไม ้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และส่วนราชการในอาํเภอแม่แจ่มเพือสนบัสนุนให้เกษตรกรปรับเปลียนวิถีชีวิตใหห้ลุดพน้จากสภาวะของการมีหนีสินจากการทาํเกษตรกรรมเชิงเดียว ทงันี พบวา่มีหน่วยงานภาคเอกชนทีเขา้ร่วมโครงการเพือรับซือผลผลิตทางการเกษตรของเกษตร ดงักล่าวดว้ย  สาํหรับงานวจิยันี นกัวจิยัจึงไดมุ้่งประเด็นงานวจิยัในแนวทางการสร้างรายไดด้ว้ยการปลูกพชืแบบผสมผสานของเกษตรกรของบา้นสองธาร ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ทงันีผลการวจิยัจะแสดงผลลพัธ์รายไดจ้ากการวางแผนการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพนืทีดงักล่าว     
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แนวคดิและทฤษฎทีเีกยีวข้อง เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System)  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเมืองจนัทบุรี ( ) กล่าววา่ ระบบเกษตรผสมผสาน เป็นระบบการเกษตรทีมีการเพาะปลูกพืชหรือการเลียงสัตวต์่าง  ๆ  ชนิดอยูใ่นพืนทีเดียวกนัภายใตก้ารเกือกูล ประโยชน์ต่อกนัและกนัอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศยัหลกัการอยูร่วมกนัระหวา่งพืช สตัว ์และสิงแวดลอ้มการอยูร่วมกนัอาจจะอยู่ในรูปความสัมพนัธ์ระหว่างพืชกบัพืช  พืชกบัสัตวห์รือสัตวก์บัสัตวก็์ได ้ ระบบ เกษตรผสมผสานจะประสบผลสาํเร็จได ้จะตอ้งมีการวางแนวทาง และดาํเนินการ โดยให้ความสําคญัต่อกิจกรรม แต่ละชนิดอยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ทีดิน ปัจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จกันาํวสัดุเหลือใชจ้ากการผลิตชนิดหนึงมาหมุน เวียนใชป้ระโยชน์กบัการผลิตอีกชนิดหนึงกบัการผลิตอีกชนิดหนึงหรือหลาย ชนิด  ภายในไร่นาแบบครบวงจร ตวัอยา่งกิจกรรมดงักล่าว เช่น การเลียงไก่ หรือสุกรบนบ่อปลา การเลียงปลาในนาขา้ว การเลียงผงึในสวนผลไม ้  เป็นตน้ แนวทางของระบบเกษตรผสมผสาน ระบบเกษตรผสมผสานนัน ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีการดาํเนินการกันมาช้านานแลว้ก็ตามแต่ลกัษณะของการ ดาํเนินการ ยงัมีความแตกต่างกนัไป แลว้แต่การจะนาํองคป์ระกอบต่าง ๆ  มาผสมผสานกนัมากนอ้ยแค่ไหน และผสมผสานในรูป แนวทางใดก็ตามยงัมีความหมายหลากหลาย การศึกษารายละเอียดเชิงวิชาการในดา้นนีก็ยงัมีไม่มาก เมือเปรียบเทียบ กบัการศึกษาในดา้นกิจกรรมเดียว ๆ ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว ์หรือปลาก็ตาม ฉะนันการกาํหนดแนวทางดาํเนินการเกษตร ผสมผสานก็จะมีหลายแบบเช่นกนั ทงันีอาจจะยึดการแบ่งตามวิธีการดาํเนินการลกัษณะพืนทีกิจกรรมทีดาํเนิน ทรัพยากร เป็นตน้ ซึงพอทีจะกล่าวไดด้งันี 1. แบ่งตามกิจกรรมทีดาํเนินการอยูเ่ป็นหลกั 1.1 ระบบเกษตรผสมผสานทียดึกิจกรรมพืชเป็นหลกั ซึงกิจกรรมทีดาํเนินการนีจะมีพืชเป็นรายไดห้ลกั 1.2 ระบบเกษตรผสมผสานทียดึกิจกรรมเลียงสตัวเ์ป็นหลกั ซึงการดาํเนินการเลียงสตัวจ์ะเป็นรายไดห้ลกั 1.3 ระบบเกษตรผสมผสานทียดึกิจกรรมประมงเป็นหลกั ซึงจะมีกิจกรรมเลียงสตัวน์าํเป็นรายไดห้ลกั 1.4 ระบบเกษตรผสมผสานแบบไร่นาป่าผสมหรือวนเกษตรเป็นระบบทีมีการจดัการป่าไม ้ เป็นหลกัร่วมกบัการเกษตร ทุกแขนง อาจประกอบดว้ยการปลูกพืชเกษตรในสวนป่า การปลูกพืชเกษตรร่วมกบัการเลียงสตัวใ์นสวนป่าระบบนีมุ่ง หวงัทีจะใหเ้ป็นตวักลางเพอืผอ่นคลายความตอ้งการทีดินเพอืการเกษตรกรรม กบัความตอ้งการป่าไม ้ เพอืควบคุมสิง แวดลอ้มให้สามารถดาํเนินควบคู่กนัไปโดยคาํนึงถึงสภาพทางสงัคมเศรษฐกิจและ วฒันธรรมประเพณี   รวมทงัช่วย พฒันาความเป็นอยู่ของราษฎรทีเกียวขอ้ง ระบบวนเกษตรทีดีควรสามารถเพมิการซึมซบันาํ รักษานาํใตดิ้น ลดการสูญ เสียดิน ลกัษณะพนัธุ์พืชทีใชค้วรเป็นทรงพุม่เพอืลดความรุนแรงของเมด็ฝนทีตกกระทบ ผวิดินสามารถรักษาสภาพดุลของสภาวะแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัพืชทีปลูกร่วม เช่น บงัร่มเงา พาย ุฝน อีกทงัควบคุมสภาพความชุ่มชืนและอุณหภูมิ ให้ดี พนัธ์ุไมที้ปลูกควรมีรากลึกพอทีสามารถหมุนเวยีนธาตุอาหารในระดบัทีลึก ขึนมาสู่บริเวณผิวดิน เป็นประโยชน์ต่อพืชรากตืนทีปลูกร่วม โดยรวมทงัระบบควรใหผ้ลตอบแทนแก่เกษตรกรหลายดา้น เช่น ผลผลิตในรูปอาหาร ยารักษา โรค ไมฟื้น ไมส้ร้างบา้นและรายได ้สิงสาํคญัทีสุดควรเป็นระบบทีอนุรักษดิ์นและนาํไดดี้ปลูกไดห้ลายสภาพแวด ลอ้ม และง่ายต่อการปฏิบติัในสภาพของเกษตรกรวนเกษตรทีพอประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยมี อยู ่  ระบบใหญ่ คือ ระบบป่า ไม-้ไร่นา, ระบบป่าไม-้เลียงสตัว ์และระบบเลียงสัตว-์ป่าไม-้ไร่นา ซึงวธีิการนาํแต่ละระบบไปประยกุตใ์ชย้อ่มขนึอยูก่บั สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของพนืทีเป็นเกณฑ ์2. แบ่งตามวธีิการดาํเนินการ 
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2.1 ระบบเกษตรผสมผสานทีมีการใชส้ารเคมี ในระบบการผลิตจะมีการใชส้ารเคมีในกิจกรรมต่าง ๆ เพอืจุดประสงค ์ใหไ้ดผ้ลผลิตและรายไดสู้งสุด 2.2 ระบบการเกษตรอินทรียห์ลีกเลียงการใชส้ารเคมีทุกชนิด เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศตัรูพืช ฮอร์โมน สารเคมีในอาหาร สัตว ์ คาํนึงถึงการสงวนรักษาอินทรียว์ตัถุในดินดว้ยการปลูกพืชหมุนเวยีนการปลูกพืช คลุมดิน ใชปุ้๋ ยคอกปุ๋ ยหมกั ใช ้ เศษอินทรียว์ตัถุจากไร่นา มุ่งสร้างความแขง็แกร่งใหแ้ก่พืชดว้ยการบาํรุงดินใหอุ้ดมสมบูรณ์ ผลผลิตทีไดก็้จะอยูใ่นรูป ปลอดสารพิษ 2.3 ระบบการเกษตรธรรมชาติ เป็นระบบการเกษตรทีใชห้ลกัการจดัระบบการปลูกพืชและเลียงสตัวที์ประสาน ความ ร่วมมือกบัธรรมชาติอยา่งสอดคลอ้งและเกือกูลซึงกนัและกนั งดเวน้กิจกรรมทีไมจ่าํเป็นหลกัใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีการ พรวนดิน ไม่ใชปุ้๋ ยเคมี ไม่กาํจดัวชัพืช ไม่ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ทงันีจะมีการปลูกพืชตระกลูถวัคลุมดิน ใชว้สัดุเศษ พชืคลุมดิน อาศยัการควบคุมโรคแมลงศตัรูดว้ยกลไกการควบคุมกนัเองของสิงมีชีวติตาม ธรรมชาติ การปลูกพืชใน ในสภาพแวดลอ้มทีมีความสมดุลทางนิเวศวทิยา 3. แบ่งตามประเภทของพืชสาํคญัเป็นหลกั 3.1 ระบบเกษตรผสมผสานทีมีขา้วเป็นพืชหลกั พนืทีส่วนใหญจ่ะเป็นทีนาทาํการปลูกขา้วนาปีเป็นพชืหลกัการผสม ผสานกิจกรรมเขา้ไปใหเ้กือกูลอาจทาํไดท้งัในแนวทางของพชื-พืชเช่นการปลูกพืช ตระกลูถวั พืชผกั พืชเศรษฐกิจอืน ๆ ก่อนหรือหลงัฤดูกาลทาํนา อีกระบบหนึงทีนบัไดว้า่มีความสาํคญัเช่นกนั แต่ยงัไม่ไดมี้การกล่าวถึงมากนกัในแง่ของการ เกษตรผสมผสาน แต่จะมีความสมัพนัธ์กบัวถีิชีวติของเกษตรกรในช่วงเวลาทีผา่นมาอยูค่่อนขา้ง มากและมีให้เห็นอยูท่วั ๆ ไปในพนืทีนาดอนอาศยันาํฝนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ ระบบตน้ไมใ้นนาขา้ว ตน้ไมเ้หล่านีมีทงัเป็นป่าดงั เดิม และเป็นป่าไมที้ชาวบา้นปลูกขึนใหมห่รือเกิดจากการแพร่พนัธุ์ตามธรรมชาติ ภายหลงัตน้ไมเ้หล่านีจะอยูท่งัในนา บนคนันา ทีสูง เช่น จอมปลวก หรือบริเวณเถียงนา เป็นตน้ ทีพบเห็นโดยทวั ๆ ไป ไดแ้ก่ ยางนา ตะเคียนทอง กะบาก สะแบง ไมรั้ง จามจุรี มะขาม มะม่วง เป็นตน้ นบัไดว้า่เป็นทรัพยากรเอนกประสงคใ์ชเ้ป็นอาหารและยาแก่มนุษย ์อาหารสัตว ์เชือเพลิง ไมก่้อสร้าง ไมใ้ชส้อยขนาดเล็ก ผลิตภณัฑจ์ากตน้ไมน้าํไปใชป้ระโยชน์ เช่น นาํยาง ทาํคบไต ้ครงั เครืองจุดไฟ ใหร่้มเงา นอกจากนียงัช่วยรักษาคนันาใหค้งรูป สามรถเก็บกกันาํ ทงันีเนืองดว้ยดินโดยทวัไปมีเนือดินเป็น ทราย มีโครงสร้างออ่นแอ ไม่สามารถสร้างคนันาใหท้นทาน เวน้เสียแต่จะมีสิงมาเสริมหรือยดึไว ้ ตน้ไมย้งัใชเ้ป็นหลกั ทีเกบ็ฟางขา้วมาสุมไว ้ สาํหรับเอาไวเ้ลียงสัตวใ์นฤดูแลง้ ระบบพชืในนาขา้วทีนบัวา่เป็นคู่สมพงษแ์ละมีความยงัยนืมา ชา้นาน ไดแ้ก่การปลูกตาลร่วมกบัระบบการปลูกขา้ว ทีพบเห็นกนัในพนืทีบางส่วนของภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่างและ ภาคใต ้เป็นตน้ เป็นลกัษณะการปลูกตน้ตาลบนคนันาเป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนทีตน้ตาลขึนอยูใ่นกระทงนา เกษตรกร ไดท้งัผลผลิตขา้วและผลิตภณัฑจ์ากตาล ซึงอาจอยู่ในรูปของนาํหวานนาํมาเคียวเป็นนาํตาล ผลตาลอ่อน ผลตาลแก่นาํมา ทาํขนมต่าง ๆ ได ้ ตน้ตาลทีมีอายมุาก ผลผลิตลดลง สามารถแปรสภาพเนือไมม้าใชใ้นอตุสาหกรรมก่อสร้างไดด้ว้ย เช่น ทาํเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ อีกแนวทางหนึงทีปัจจุบนัมีการดาํเนินการกนัมากขึนในพนืทีภาคตะวนัออก เฉียงเหนือไดแ้ก่ การนาํ ปลาเขา้มาร่วมระบบ ซึงทาํไดท้งัในลกัษณะการเลียงปลาในนาขา้ว การผสมผสาน พืช-สตัว-์ปลา เช่น การแปรเปลียน พนืทีนาบางส่วนเป็นร่องสวนปลูกไมผ้ลเลียงปลาในร่องสวน เลียงสตัวปี์ก โค โดยใชเ้ศษอาหารจากพืชต่าง ๆ ในฟาร์ม ใหเ้ป็นอาหารสตัวไ์ดด้ว้ย 3.2 ระบบเกษตรผสมผสานทีมีพืชไร่เป็นพืชหลกั การผสมผสานกิจกรรม พืช-พืช เช่น ลกัษณะการปลูกพืชตระกูลถวั แซมในแถวพืชหลกั เช่น ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั ฝ้าย เป็นตน้ สาํหรับแนวทางของกิจกรรม พืช-สัตว ์เช่น ปลูกพืชอาหาร สตัว์ต่าง ๆ ควบคู่กบัการเลียงโค การปลูกหม่อนเลียงไหม เป็นตน้ 3.3 ระบบเกษตรผสมผสานทีมีไมผ้ล ไมย้ืนตน้ เป็นพืชหลกั การผสมผสานกิจกรรม พชื-พืช เช่น การใชไ้มผ้ลต่างชนิด ปลูกแซม เช่น ในกรณีโกโกแ้ซมในสวนมะพร้าว การปลูกพืชตระกลูถวัในแถวไมผ้ลยนืตน้ การปลูกพืชต่างระดบั เป็นตน้ 
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แนวทางกิจกรรม พืช-สัตว ์โดยการเลียงสตัว ์เช่น โคในสวนไมผ้ล สวนยางพารา การปลูกพืชอาหารสตัวใ์นแถวไมผ้ล ไมย้ืนตน้ แลว้เลียงโคควบคูจ่ะมีการเกือกูลซึงกนัและกนั 4. แบ่งตามลกัษณะของสภาพพืนทีเป็นตวักาํหนด 4.1 ระบบเกษตรผสมผสานในพืนทีสูง ลกัษณะของพืนทีจะอยูใ่นทีของภูเขาซึงเดิมเป็นพืนทีป่าแต่ไดถู้กหัก ลา้งถางพง มาทาํพืชเศรษฐกิจและพืชยงัชีพต่าง ๆ  ส่วนใหญ่พืนทีมีความลาดชนัระหว่าง ร้อยละ -  ซึงเดิมเกษตรกรจะปลูกพืชใน ลกัษณะเชิงเดียวอายุสัน เช่น ขา้ว ขา้วโพด พืชตระกูลถวั ผกัต่าง ๆ ซึงมกัจะเกิดปัญหาของการทาํลายทรัพยากรธรรม ชาติและสิงแวดลอ้ม มีการชะลา้งหน้าดินสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงรวดเร็ว มีผลกระทบต่อผลผลิตพืชใน    ระยะยาว ฉะนนั แนวทางของการทาํการเกษตรผสมผสานจะช่วยรักษาหรือชะลอความสูญเสียลงไดร้ะดบั หนึง  การ ดาํเนินการอาจทาํในรูปของวนเกษตร การปลูกไมผ้ลไมเ้มืองหนาวชนิดต่าง ๆ ผสมผสาน เช่น ไดมี้การศึกษาระบบพชื แซมของไมผ้ลเมืองหนาว ไดแ้ก่ บ๊วยแซมดว้ยทอ้ บ๊วยแซมดว้ยพลบั พลบัแซมดว้ยทอ้ และพลบัแซมดว้ยพลบั ทงันี การจดัการดินโดยทาํขนับนัได เพอืลดการพงัทะลายของดินพร้อมทงัทาํการปลูกหญา้แฝกตามขอบบนัได ผลการศึกษา ในระยะแรกขณะทีไมผ้ลยงัไม่ใหผ้ลผลิต ไดน้าํพชือายสุนัปลูกในแถวไมผ้ล ไดแ้ก่ ถวัแดง และขา้วไร่ ซึงไดผ้ลผลิตถวั แดง  กิโลกรัมต่อไร่ ขา้วไร่เจา้ฮ่อ และขา้วเจา้อาข่า ใหผ้ลผลิต  และ  กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั นอกจากนีการเจริญ เติบโตของแฝกค่อนขา้งดี มีใบแฝกปริมาณมาก ซึงจะทาํการเกียวใบแฝกแลว้นาํมากองเป็นระยะในระหว่างขนับนัได และให้สลายตวัใชเ้ป็นปุ๋ยหมกัและเพมิอินทรียว์ตัถุ เกิดประโยชน์ต่อไมผ้ลหลกั มีการศึกษาในแนวทางอืน ๆ ทีเหมาะสม ไดแ้ก่ การผสมผสานระบบปลูกพืชร่วมกบัแถบไมพุ้่ม (Alley Cropping) หรือแถบหญา้ (Grass Strip Cropping) ตามแนวระดบัในพืนทีความลาดชนั - % ตวัอยา่งของไมแ้ถบ เช่น กระถิน แคฝรัง แคบา้น  ถวัมะแฮะ ครามป่า ตน้เสียว เป็นตน้ สาํหรับพืชแซมในแถวไมพุ้่ม ไดแ้ก่ พืชตระกูลถวั พืชอาหารสตัว ์เช่น ถวัดาํ ถวัเล็บมือนาง ถวัแปบ ถวันิวนางแดง ถวัเหลือง ถวัลิสง หญา้รูซี เนเปียร์ กินี บาเฮีย แฝกหอม เป็นตน้ 4.2 ระบบเกษตรผสมผสานในพืนทีราบเชิงเขา พืนทีส่วนใหญ่จะเป็นทีดอนอาศยันาํฝน มีการปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ เป็นหลกั รองลงมาจะเป็นไมผ้ลยืนตน้ ขา้วไร่ การจดัการในรูปผสมผสาน ไดแ้ก่ การปลูกไมผ้ลไมยื้นตน้ ตลอดจนไมใ้ชส้อยร่วมกนั เพือใหเ้กิดประโยชน์ทงัในดา้นผลผลิต รายได ้ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติดีขึนได ้การปลูก พืชเศรษฐกิจแซมดว้ยพืชอาหารสัตว ์ซึงมีรายงานผลการดาํเนินการปลูกขา้วไร่แซมดว้ยพืชอาหารสัตว์พวกเซ็นโตรซีมา และแกรมสไตโล จะทําให้ทังผลผลิตขา้วและถัวต่าง ๆ ซึงใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ต่อไป การปรับเปลียนพืนทีปลูกพืชไร่ เศรษฐกิจอายุสัน หรือขา้วไร่บางส่วน มาทาํกิจกรรมการเลียงสัตวแ์ละปลูกพืชอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ ควบคู่กนัไป จะเป็นการสร้างความหลากหลายของระบบไดม้ากขึนและช่วยลดความเสียง 4.3 ระบบเกษตรผสมผสานในพนืทีดอน โดยทวัไปในพนืทีดอนจะมีการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจต่าง ๆ เชิงเดียวเป็นหลกั ลกัษณะของการทาํการเกษตรผสมผสานอาจทาํไดห้ลายแนวทาง เช่น ลกัษณะการปลูกพืชแซม โดยใชพื้ชตระกูลถวัแซม ในแถวพืชหลกัต่าง ๆ เช่น ขา้วโพด ฝ้าย มนัสาํปะหลงั ฯลฯ การเปลียนพนืทีเป็นไมผ้ล ไมย้นืตน้ ไมใ้ชส้อยผสมผสาน และอาจจะมีพืชตระกูลถวัแซมในแถวพชืหลกัในระยะแรก ๆ อีกแนวทางหนึง ไดแ้ก่ การใชพื้นทีมาดาํเนินการเลียง ปศุสตัว ์เช่น โค และปลูกพืชอาหารสตัวค์วบคูก่นัไป เป็นตน้ 4.4 ระบบเกษตรผสมผสานในพืนทีราบลุ่ม พืนทีส่วนใหญ่จะเป็นนาขา้วแบบแผนการปลูกพืชส่วนใหญ่จะเป็นขา้ว อยา่งเดียว ขา้ว-ขา้ว, ขา้ว-พืชไร่เศรษฐกิจ, ขา้ว-พืชผกัเศรษฐกิจ, พืชผกั-ขา้ว-พืชไร่, พืชไร่-ขา้ว-พืชไร่ เป็นตน้ การจะปลูกพืชไดม้ากครังในรอบปีขึนอยู่กบัระบบการชลประทานเป็นหลกั การเกษตรแบบผสมผสานในพืนทีนีจะมีแนวทางและกิจกรรมทีดาํเนินการเช่นเดียวกบัทีกล่าวไวแ้ลว้ในขอ้ .  (ระบบเกษตรผสมผสานทีมีขา้วเป็นพืชหลกั) สาํหรับในพนืทีทีมี
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ระดบันาํสูง นอกจากจะทาํการปลูกขา้วขึนนาํแลว้ ยงัมีลู่ทางพฒันาและปรับเปลียนพืนทีเพือทาํ กิจกรรมการเลียงปลาในบ่อไดด้ว้ยแนวทางการเกษตรผสมผสานหลกั ๆ  ตามทีกล่าวมาแลว้นียงัอาจแบ่งยอ่ยออกไปไดอี้กหลายแนวทาง ทงันีขึนอยูก่บัวา่จะใชห้ลกัการอะไรมาเป็นตวักาํหนด ซึงจะมีความคิดหลากหลายแตกต่างกนัไป เช่น การใชล้กัษณะของทรัพยากรนาํเป็นตวักาํหนดก็จะมีแนวทางเกษตรผสมผสานแบ่งเป็น  ลกัษณะ คือ เกษตรผสมผสาน ในพืนทีเขตใช้นาํฝนและเกษตรผสมผสานในพืนทีเขตชลประทาน นอกจากนีในเขตชลประทานก็สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ย่อยได้อีกตามระบบของชลประทาน คือ ชลประทานทีมีเขือนกกัเก็บนาํและมีคลองส่งนาํไปในไร่-นาชลประทานโดย การสูบนาํดว้ยไฟฟ้าจากแหล่งนาํ ระบบบ่อบาดาลนาํตืน นาํลึก ตลอดจนระบบการใชน้าํหยด เป็นตน้ นอกจากนี การใชคุ้ณสมบติัของดินเป็นตวักาํหนด ก็จะสามารถกาํหนดแนวทางของการเกษตรผสมผสานไดด้งันี คือ เกษตรผสมผสานใน พนืทีดินเปรียว พืนทีดินเคม็ พนืทีดินด่าง และพืนทีดินพรุ เป็นตน้ ถึงแมจ้ะมีการแบ่งแนวทางการเกษตรผสมผสานได้ ◌้หลายอย่าง แต่การดาํเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ซึงประกอบดว้ย พืช-พืช  พืช-สัตว พืช-ปลา สัตว-์ปลาและพืช-สัตว-์ ปลา จะมีลกัษณะเป็นไปในทาํนองเดียวกนั แลว้แต่วา่ในแนวทางตา่ง ๆ  จะมีศกัยภาพในการดาํเนินการมากนอ้ยแตกต่าง กนัออกไปตามลกัษณะพนืที ทรัพยากร และสภาพเศรษฐกิจ สังคม อย่างไรก็ตามการทีจะนาํองคป์ระกอบดา้น พืช สัตว ์ประมง มาดาํเนินการผสมผสานเขา้ดว้ยกนัในระบบการเกษตรนนั ยอ่มทีจะมีทงัปฏิสมัพนัธ์เชิงเกือกูลและเชิงแข่งขนั ทาํลายกนั ปัจจยัและความสําเร็จของระบบเกษตรผสมผสาน             กรมวิชาการเกษตร (2547: หน้า 15) กล่าวว่า การดาํเนินงานวิจัยและพฒันาระบบการเกษตรผสมผสานมีหลายหน่วยงานภายใตส้ังกดั กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ไดพ้ฒันางานวิจยัและส่งเสริมให้เกษตรกรดาํเนินการ หน่วยงานดังกล่าวได้แก่ กรมวิชาการเกษตร ซึงมีสํานักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที 1-8 เป็นผูด้าํเนินการในส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีสํานัก งานเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัเป็นผูด้าํเนินการสําหรับนโยบายของรัฐบาลในขณะนี ยงัได้เล็งเห็นความสําคญัของระบบ การผสมผสานว่า เป็นระบบทีสามารถจะแกปั้ญหาการว่างงานของประชากรและลดความเสียงจากการ ประกอบอาชีพ ทางการเกษตรของเกษตรกรได ้จึงมีนโยบายการพฒันาการเกษตรตามระบบแผนการผลิตของเกษตรกรโดยเริมโครง การตงัแต่ปี 2535 เป็นตน้มา และไดย้ดึหลกัการทีสาํคญั 3 ประการคือ ประการที 1 จะเนน้การพฒันาทีตวัเกษตรกรใหเ้ป็นผูริ้เริมคิดเอง ทาํเองจนในทีสุดสามารถพฒันาไปในทิศทางที พงึตนเองได ้และจะเป็นผูก้าํหนดแผนการผลิตของตนเอง ประการที 2 แผนการผลิตของเกษตรกรจะปรับเปลียนจากการผลิตพืชเดียว เช่น ขา้ว หรือพืชไร่ชนิดใดชนิดหนึง มาทาํการเกษตรแบบผสมผสาน ซึงรวมถึงการผลิตไมผ้ล ไมย้ืนตน้ ไมด้อก ไมป้ระดบั การเลียงสัตวแ์ละการประมง โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของตลาดภายในประเทศและความสอดคลอ้งกบัทรัพยากรของ พนืทีนนัเป็นหลกั ประการที 3 สาํหรับบทบาทของเจา้หนา้ที กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเนน้ใหค้วามรู้และทางเลือกในการ และทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพือให้เกษตรกรตดัสินใจ ปรึกษาหารือคิดร่วมกบัเกษตรกรและให้การสนบัสนุน ตามทีจาํเป็น             การดาํเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดงักล่าว มีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการในปี 2535-2537 รวมพืนที 42 จังหวดั และเพิมครบทุกจงัหวดัในปี 2539 ผลของการดาํเนินงานปรากฎว่ามีเกษตรกร จาํนวนหนึงประสบผลสําเร็จ และมีเกษตรกรอีกจาํนวนหนึงไม่ประสบความสําเร็จ ในดา้นระบบเกษตรผสมผสาน ทงันีเพราะระบบเกษตรผสมผสานเป็นระบบทีตอ้งมีการวางแผน มีการจดัการทรัพยากรการผลิตในระดบัไร่นาและ การจดัการในดา้นเทคโนโลยีการผลิตทีเหมาะสมกบัสภาพพืนที ทุน แรงงาน และการตลาด ซึงปัจจยัและความสาํเร็จ ของระบบเกษตรผสมผสาน โดยการสรุปผลจากผลการดาํเนินงานของเกษตรกรในพืนทีต่าง ๆ ทวัประเทศ วตัถุประสงค์ 
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เพือศึกษาแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรบา้นสองธาร ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  วธิีดําเนินการวิจัย งานวิจัยชินนีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาวิจัยในครังนี จะมีเนือหาเกียวกับแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานเพอืการสร้างรายไดภ้าคครัวเรือนของเกษตรกรพนืที บา้นสองธาร ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ใชก้ารเจาะลึกรายบุคคล โดยใชเ้ครืองมือวิจยัไดแ้ก่ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการจดักลุ่มสนทนา ทีมุ่งเนน้ศึกษาไปพร้อมกบัการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนและภาคส่วนทีเกียวขอ้ง เพือให้ผลการศึกษาวจิยัสามารถนาํไปปรับใชแ้ละเกิดประโยชน์โดยตรงใหก้บัประชาชนในพนืที โดยแบ่งการสมัภาษณ์เป็น 2 ลกัษณะคือ 1. การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) คือ เกษตรกรในบา้นสองธาร จาํนวน 24  ครัวเรือน โดยศึกษาจาํนวนชนิดพืชทีปลูกแบบผสมผสานในพนืที และนาํมาประกอบการวเิคราะห์ 2. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จดักลุ่มสนทนา โดยการพดูคุย แลกเปลียนความคิดเห็นเพอืการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  ผลและวจิารณ์ผล จากการสัมภาษณ์อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการจากเกษตรกรบา้นสองธาร จาํนวน  ครัวเรือน ถึงแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานและการสร้างรายไดภ้าคครัวเรือนของเกษตรกร พบวา่ การปลูกพืชแบบผสมผสานในพืนที ๆ มีความสูง -  เมตร จากระดบันาํทะเลปานกลาง และมีความแหง้แลง้เนืองจากพืนทีดงักล่าวเกษตรกรใชป้ลูกขา้วโพด มีการใชส้ารเคมีมากกวา่  ปี ทาํให้หน้าดินขาดการดูแลรักษาและไม่มีสารอาหารทีเหมาะสม ดงันนั การเลือกชนิดพืชทีจะนาํมาปลูกจึงควรเป็นพชืทีมีความทนทานต่อสภาพอากาศดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัสรุปไวใ้นตารางที  โดยการปลูกพืชของเกษตรกรไดรั้บการสนับสนุนพนัธุ์พืชจากบริษทัเชียงใหม่วิสาหกิจเพือสังคมจาํกดั โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของพืนทีเพาะปลูกกบัชนิดของพชื เนืองจากพนืทีเดิมเป็นพนืทีปลูกขา้วโพดและมีความแหง้แลง้ พืชทีนาํมาปลูกจึงจาํเป็นตอ้งมีความทนต่อความแหง้แลง้ไดใ้นระดบัหนึง นอกจากนีผูส้นบัสนุนยงัไดมี้การวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาด ทงันีเกษตรกรบา้นสองธารได้รับการสนับสนุนองคค์วามรู้เรืองการปลูกพืช การดูแลรักษา การบาํรุงดินและพืช จากมูลนิธินวตักรรมเกษตรอินทรีย์ไทยทีได้ลงพืนทีทาํงานกับชาวบ้านโดยเฉลีย  ครังต่อเดือน มีเกษตรกร จํานวน  ครัวเรือน ปลูกพืชแบบผสมผสาน ทงัหมด จาํนวน  ชนิด ซึงมีรายละเอียด ดงันี ตารางท ี1 จาํนวนชนิดพชืทีปลูกแบบเกษตรกรรมผสมผสาน ลาํดบัที รายการ จาํนวน (ตน้) ลาํดบัที รายการ จาํนวน (ตน้) 
1 กลว้ยไข ่ 495 8 ตะไคร้ 2,720 2 กลว้ยนาํวา้ 2,800 9 นอ้ยหน่าพนัธุ์เพชรปากช่อง 606 3 กลว้ยหอม 589 10 ฝรังพนัธุ์กิมจู 664 4 แกว้มงักร 510 11 มะกรูดเสียบยอด 460 5 ขมิน 86 12 มะละกอพนัธุ์แขกดาํ 112 
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ลาํดบัที รายการ จาํนวน (ตน้) ลาํดบัที รายการ จาํนวน (ตน้) 6 ข่า 1,367 13 มะละกอพนัธุ์เรดเลดี 240 7 ขิง 31 14 มะละกอพนัธุ์ฮอลแลนด ์ 421    15 สับปะรดพนัธ์ุปัตตาเรีย 12,650  รวม (ตน้) 23,751 
 จากตารางที 1 พบว่า เกษตรกรในหมู่บา้นสองธาร ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ปลูกพืชแบบผสมผสานจาํนวน 15 ชนิด ซึงมีจาํนวนการปลูกทงัสิน 23,751 ตน้ ซึงพืชทีเกษตรกรในหมู่บา้นสองธารนิยมปลูกมากทีสุด ไดแ้ก่ สบัปะรดพนัธ์ุปัตตาเรีย คิดเป็นร้อยละ 53.26 รองลงมา ไดแ้ก่ กลว้ยนาํวา้ คิดเป็นร้อยละ 11.79 ตะไคร้ คิดเป็นร้อยละ 11.45 ข่า คิดเป็นร้อยละ 5.76 ฝรังพนัธุ์กิมจู คิดเป็นร้อยละ 2.80 และอืน ๆ ตามลาํดบั ทงันีสามารถจาํแนกพนัธุ์พืชทีเกษตรกรนาํไปปลูกในไรแบบผสมผสานและดาํเนินการคาํนวนตน้ทุนของพชืทีนาํไปปลูกในแต่ละพนืทีของเกษตรกรดงันี ผลการวจิยัจากการวเิคราะห์ การเก็บขอ้มูลพืชทีปลูก ตน้ทุนรายบุคคล รวมถึงการประมาณการรายไดห้ลงัการเก็บเกียวผลผลิต โดยอา้งอิงราคาพชืผลการเกษตรของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา่เกษตรกรมีรายไดห้ลงัจากหลกัตน้ทุนดงันี ตารางท ี2 ตน้ทุน ประมาณการรายไดแ้ละประมาณกาํไร (ขาดทุน) ต่อปีของการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

เกษตรกร ตน้ทุนพืช (บาท) ประมาณการรายได ้(บาท) 
ประมาณการกาํไร(ขาดทุน) (บาท) รายที 1 7,200.00 90,690.00 83,490.00 รายที 2 8,180.00 66,450.00 58,270.00 รายที 3 11,570.00 77,750.00 66,180.00 รายที 4 8,358.00 74,460.00 66,102.00 รายที 5 8,193.00 50,320.00 42,127.00 รายที 6 11,900.00 92,150.00 80,250.00 รายที 7 11,705.00 107,710.00 96,005.00 รายที 8 14,115.00 96,370.00 82,255.00 รายที 9 9,313.00 81,170.00 71,857.00 รายที 10 12,976.00 107,190.00 94,214.00 รายที 11 5,710.00 56,310.00 50,600.00 รายที 12 9,818.00 96,570.00 86,752.00 รายที 13 8,400.00 47,900.00 39,500.00 รายที 14 9,513.00 58,135.00 48,622.00 รายที 15 8,563.00 77,495.00 68,932.00 
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เกษตรกร ตน้ทุนพืช (บาท) ประมาณการรายได ้(บาท) 
ประมาณการกาํไร(ขาดทุน) (บาท) รายที 16 6,600.00 47,650.00 41,050.00 รายที 17 13,593.00 98,170.00 84,577.00 รายที 18 7,030.00 47,600.00 40,570.00 รายที 19 5,000.00 52,650.00 47,650.00 รายที 20 7,020.00 49,165.00 42,145.00 รายที 21 7,500.00 90,690.00 83,190.00 รายที 22 7,810.00 61,600.00 53,790.00 รายที 23 11,655.00 96,390.00 84,735.00 รายที 24 11,083.00 88,690.00 77,607.00 รวม (บาท) 222,805.00 1,813,275.00 1,590,470.00 จากตารางที 2 ผลการวิจัยของการคาํนวณตน้ทุนของพืชทีนําไปปลูกในแต่ละพืนทีของเกษตรกร จาํนวน 24 ครัวเรือน พบว่า จาํนวนชนิดพืชแบบผสมผสาน พบตน้ทุนในการเพาะปลูก จาํนวนทงัสิน 222,805 บาท ประมาณการรายได ้จาํนวนทงัสิน 1,813,275 บาท และประมาณการกาํไร จาํนวนทงัสิน 1,590,470 บาท ซึงเมือเทียบกบัอตัรารายไดข้องเกษตรกรของบา้นสองธาร  นอกจากนี จากการคาํนวณต้นทุนและรายได้ของพืชผสมผสานของเกษตรในพืนทีดังกล่าว พบว่าการปลูกมะละกอพนัธุ์เรดเลดี, แขกดาํและฮอลแลนด์สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัอาชีพไดสู้งสุด คิดเป็นร้อยละ 38.19 รองลงมาไดแ้ก่ สับปะรดพนัธ์ุปัตตาเรีย คิดเป็นร้อยละ 11.46 และแกว้มงักร คิดเป็นร้อยละ 9.55  สรุปและอภิปรายผล จากการศึกษาแนวทางการเกษตรแบบผสมผสานเพือเพิมรายไดภ้าคครัวเรือนของเกษตรกรบา้นสองธาร ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดั เชียงใหม่ เป็นการปรับเปลียนการทาํเกษตรกรรมแบบเชิงเดียวจากการปลูกขา้วโพด เป็นการทาํการปลูกพืชแบบผสมผสานแบบเกษตรปลอดภยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพชรบุญ ฟักเกตุและคณะ (2559: หน้า 96-104) ซึงศึกษาเรืองการสร้างความมนัคงทางอาหารของเกษตรอินทรียใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างและวลัลภจนัดาเบา้และคณะ (2556: หนา้131-150) ทีศึกษาเรืองการพฒันาแนวทางวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรในหมู่บา้นสองธาร ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้าํเนินการปลูกพืชแบบผสมผสานจาํนวน 15 ชนิด ซึงมีจาํนวนการปลูกทงัสิน 23,751 ตน้ โดยพืชทีนิยมปลูกมากทีสุด ได้แก่ สับปะรดพนัธุ์ปัตตาเรีย คิดเป็นร้อยละ 53.26 รองลงมา ไดแ้ก่ กลว้ยนาํวา้ คิดเป็นร้อยละ 11.79 ตะไคร้ คิดเป็นร้อยละ 11.45 ข่า คิดเป็นร้อยละ 5.76 ฝรังกิมจู คิดเป็นร้อยละ 2.80 และอืน ๆ ตามลาํดบั แต่เมือเทียบกบัอตัรารายไดข้องเกษตรกรของบา้นสองธาร พบวา่ การปลูกมะละกอพนัธุ์เรดเลดีและแขกดาํ สร้างรายไดใ้ห้กบัอาชีพไดสู้งสุด คิดเป็นร้อยละ 38.19 รองลงมาไดแ้ก่ สับปะรดพนัธุ์ปัตตาเวีย คิดเป็นร้อยละ 11.46 และแก้วมังกร คิดเป็นร้อยละ 9.55 ในส่วนการส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรบา้นสองธาร ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่มจงัหวดัเชียงใหม่จะเป็นการปลูกพืชผสมผสานทีไม่ใช่การปลูกพืชร่วมกบัพืชหลกัเพือเพิมรายได ้พบว่ามีความแตกต่างกบังานวิจัยของนุจนาจย ์งิดชยัภูมิและบุศรา ลิมนิรันดร์กุล 
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(2555: หน้า 245-248) ทีไดศึ้กษาการปลูกพืชเพือการปรับตวัของเกษตรกรรยย่อยในการลดตน้ทุนการผลิตขา้วนานาํฝน อาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แต่เป็นการปลูกพืชผสมผสานเพอืเป็นอาชีพหลกัโดยการปรับเปลียนวถีิชีวติจากการทาํเกษตรเชิงเดียวเป็นการทาํเกษตรแบบผสมผสาน ทงันีพบวา่งานวิจยันี ไดน้าํเสนอเฉพาะแนวทางการสร้างรายไดจ้ากการปลูกพืชแบบผสมผสาน ซึงตอ้งมีการศึกษาเพิมเติมเรืองรายไดจ้ากการทาํเกษตรลกัษณะอืน เช่น การเลียงสัตว ์หรือการปลูกพืชในพืนทีป่าในลักษณะป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างซึงเป็นหนึงในสาระสําคัญของศาสตร์พระราชาของรัชกาลที 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (บุษกรและคณะ, 2561: หนา้ 539-552)  กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนทุนจากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โครงการวจิยัการลดปัญหาหมอกควนัและผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศของมหาวิทยาลยัซึงไดรั้บเงินอุดหนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  เอกสารอ้างองิ กรมวิชาการเกษตร. 2547. การศึกษาและการพฒันาวิธีวิเคราะห์วตัถุมีพิษในผลิตภัณฑ์และสารพิษตกคา้ง.ในผลการดาํเนินงานประจาํปี 2546 วจิยัและพฒันาการเฉพาะดา้น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. นุจนาจย ์งิดชยัภูมิ และ บุศรา ลิมนิรันดร์กุล. 2555. การปรับตวัของเกษตรกรรายยอ่ยในการลดตน้ทุนการผลิตขา้วนานาํฝน อาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภมิู. 2555. วารสารวทิยศ์าสตร์เกษตร 43(2)(พิเศษ): 245-248. บุษกร วฒันบุตร, พระครูโอภาสนนทกิตติ และ พระอุดมสิทธินายก. 2561. ศาสตร์พระราชากับการพฒันาคนไทย. วารสารสันตศิึกษาปริทรรศน์ มจร 6(ฉบบัพิเศษ): 539-552. เพชรบุญ ฟักเกตุ, ชมพูนุท โมราชาติ และ อุทัย อนัพิมพ์. การสร้างความมนัคงทางอาหารของเกษตรอินทรีย ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารมหาวทิยาลัยพนม 6(2): 96-104. สาํนกังานทีดินส่วนแยกแม่แจ่ม. . จาก: http://www.chiangmai-dol.com/location.php?id=18,                                       10 พฤษภาคม 2561. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเมืองจนัทบุรี. 2555 จาก: http://chan.nfe.go.th/chanthanimit/index.php?name=knowledge2&file=p_readknowledge&id=38, 10 พฤษภาคม 2561. วลัลภ จนัดาเบา้, สุวฒัน์ ธีระพงษธ์นากร และ ภูมิศกัดิ อินทนนท.์ 2556. การจดัการพฒันาแนวทางวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเกษตรใน 4 อาํเภอของจงัหวดัอุดรธานี. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4(2): 131-150.      
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ABSTRACT   This research aims to study the chili wholesale market in Northeast of  Thailand. The most data are from the chili wholesaler and collectors chili. In wholesale market of agricultural crops. The Northeast of  Thailand  region is comprised of  4 markets.  1. Suranakonmuangmai  market Nakonratchasima provice  2. Warinjarensri market Ubonratchathani  provice    3. Muangthong market  Udonthani  provice   4. Jarensrimuangthong market khonkaen  provice     The results were as follows:   Most collectors will collect the chili in the village of Agriculture. And forwarded to the sellers in the wholesale market of agricultural crops. The factors that influence the price of chili. Depending on the quality of the chili  and payments are to be traded for cash.  Problems encountered in chili  is the quality does not meet the market demand and storage of chili. The chili purchase in the rainy season, the wholesaler will buy from collectors in the village. And chili, to buy directly from farmers in the dry season because the chili is not much in the dry season and the market is small. Marketing strategy for the distribution of chili  is a bargain. The camaraderie between the buyer and seller.  Keywords : Wholesale,  Chili                       
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บทนํา   พริกเ ป็นพืชทีปลูกอยู่ทัวไปในทุกภาคข อง ประ เ ทศไทย ทังภาค เ หนือ ภาค กลาง  ภาค ใต้แ ละภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   การปลูกพริกส่วนใหญ่มีทังปลูกเพือบริโภคในครัวเรือนและจาํหน่ายเพือเป็นรายได้หลักของครอบครัว    ทงัพริกยงัเป็นพืชผกัทีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจเป็นอยา่งมากและมีปริมาณการบริโภคทีสูงทงัในรูปของพริกสด   และการนาํพริกมาแปรรูปต่าง ๆ  ซึงปัจจุบนัประเทศไทยมีพืนทีเพาะปลูกประมาณ  540,000  ไร่ต่อปี  ผลผลิตทงัหมดประมาณ  333,672 ตนั ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีแหล่งทีปลูกประมาณร้อยละ  ของพนืทีทงัประเทศ ผลผลิตพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีออกสู่ตลาดมีจาํนวนทงัหมด 32,681 ตนัต่อปี     (วรีะ ภาคอุทยัและคณะ, 2549)      ประเทศไทย  มีพืนทีการผลิตพริกกระจายทัวทังประเทศ จากขอ้มูลพืนทีปลูก (เฉลีย 5 ปีเพาะปลูก 2541/42-2545/46) ของกรมส่งเสริมการเกษตรพบวา่    ปัจจุบนัมีการปลูกพริก 5 ชนิดคือ พริกขีหนูเมด็ใหญ่ พริกขีหนูสวน  พริกชีฟ้า พริกหยวกและพริกยกัษ ์เป็นพืนทีรวม 597,157 ไร่/ปี ไดผ้ลผลิตสดรวม 311,831 ตนั/ปี  พริกทีปลูกมากทีสุดคือพริกขีหนูเม็ดใหญ่   พนัธุ์ทีปลูกไดแ้ก่ พนัธุ์จินดา หัวเรือ   ห้วยสีทนและยอดสน แหล่งผลิตสําคญัอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ เลย ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  ลาํดบัที 2 คือพริกชีฟ้า  แหล่งผลิตสาํคญัคือ เชียงใหม่ นครสวรรค ์ลาํพูน อุตรดิตถ ์ราชบุรี และนครราชสีมา  และลาํดบัที 3 คือพริกขีหนูสวน ทีมีแหล่งผลิตสาํคญัคือ เชียงใหม่ นครปฐม กาญจนบุรีและศรีสะเกษ โดยปลูกเป็นพืนที 364,367 ไร่  119,421 ไร่ และ 104,692 ไร่ ตามลาํดบั  คิดเป็นร้อยละ 61,  20 และ 18 ของพนืทีปลูกพริกทงัหมดตามลาํดบั  (กมล  เลิศรัตน,์ 2550 : 15)    จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งการผลิตพริกทีสาํคญัของประเทศไทย  ทีมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ   การปลูกพริกของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลผลิตพริกจะออกสู่ตลาด 2  ช่วงคือฤดูแลง้และฤดูฝน พริกฤดูแลง้จะเริมตกกลา้ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม  เริมปลูกตงัแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์และเริมให้ผลผลิตตงัแต่เดือนมีนาคมไปเรือย ๆ จนถึงเดือนสิงหาคม   โดยจงัหวดัทีมีการปลูกพริกในฤดูแลง้เป็นจาํนวนมากไดแ้ก่   จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัชยัภูมิ  ส่วนพริกฤดูฝนผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม โดยจงัหวดัทีมีการปลูกพริกฤดูฝนเป็นจาํนวนมากไดแ้ก่   จงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชัยภูมิ    เมือเก็บผลผลิตพริกเรียบร้อยแลว้จะมีผูร้วบรวมพริกทงัในทอ้งถินและผูร้วบรวมในต่างถินมารับซือพริกจากเกษตรกร   ก่อนทีจะนาํไปจาํหน่ายยงัพอ่คา้ขายส่งพริกในตลาดคา้ส่งพืชผกัทางการเกษตร  ซึงการซือขายพริกนนัราคาพริกจะขึนอยูก่บัการกาํหนดราคาของตลาดกลาง    ตลาดรับซือพริกทีสําคญัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยได้แบ่งเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ไดแ้ก่ ตลาดศรีเมืองทอง  จงัหวดัขอนแก่น  ตลาดเมืองทองเจริญศรี  จงัหวดัอุดรธานี  และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างไดแ้ก่   ตลาดสุรนครเมืองใหม่   จงัหวดันครราชสีมา  ตลาดวารินเจริญศรี   จงัหวดัอุบลราชธานี โดยพริกจากตลาดสุรนครเมืองใหม่ จงัหวดันครราชสีมาจะถูกส่งไปจาํหน่ายตามจงัหวดัตา่ง ๆ   ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  อีกส่วนหนึงจะถูกส่งไปยงักรุงเทพมหานคร   และจงัหวดัต่างๆ ในภาคใต ้ไดแ้ก่จงัหวดัสงขลา   จงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัภูเก็ต    ส่วนตลาดวารินเจริญศรี   พริกจะใช้ภายในจังหวดัอุบลราชธานีและกระจายไปยงั จังหวดันครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร                     ส่วนพริกจากตลาดศรีเมืองทอง   จังหวดัขอนแก่น   จะถูกส่งไปจาํหน่ายยงัจังหวดัร้อยเอ็ด   และจังหวดัต่างๆในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน    ส่วนพริกจากจงัหวดัชยัภูมิ  จะมีการกระจายพริกไปยงัจงัหวดัอุดรธานี จงัหวดันครราชสีมา   รวมไปถึงขายส่งให้แก่โรงงานแปรรูป    พริกจากตลาดเมืองทองเจริญ    จงัหวดัอดุรธานี   จะขายภายในจงัหวดัและส่งไปยงั
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จงัหวดัใกลเ้คียง  เช่น  หนองคาย  สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร  และหนองบวัลาํพู   เป็นตน้ และในบางส่วนเขา้โรงงานแปรรูปทาํซอสพริก  และบางส่วนส่งไปขายประเทศเพอืนบา้น   ดา้นการตลาดพริก จะมีตลาดกลางหรือจุดศูนยก์ลางรวบรวมพริก แลว้ทาํการกระจายพริกออกไปยงัตลาดต่าง ๆ ในจงัหวดัหรือตลาดต่างจงัหวดัโดยผา่นพอ่คา้      คนกลาง พริกทีจาํหน่ายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ พริกสดและพริกแห้ง สาํหรับพริกสดจะเก็บไวไ้ดไ้ม่นาน จึงจาํเป็นตอ้งมีการแปรรูป เป็นพริกแห้งเพราะสามารถเก็บไวไ้ดน้าน สาํหรับพริกแห้งผลผลิตจะกระจายออกสู่ตลาดตลอดทงัปีเพราะสามารถเก็บรักษาไดน้าน ราคาพริกแห้งจะมีเสถียรภาพมากกวา่ราคาพริกสดค่อนขา้งมาก  อีกทงัจากพริกแห้งสามารถนาํมาผลิตแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอื์น ๆ เพือเพิมมูลค่าเพิมให้กบัผลิตภณัฑ์ได ้  โดยสามารถนํามา  แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เครืองจิมต่าง ๆ  หรือนาํพริกต่าง ๆ  ซึงเป็นการเพิมมูลค่าให้กับผลิตภณัฑ์    เพือเป็นการทาํความเขา้ใจรูปแบบของธุรกิจการคา้ส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เนืองจากเป็นแหล่งการผลิตพริกรายใหญ่ของประเทศ   ตลาดคา้ส่งจึงเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดกลไกการตลาดของพริก    ดงันนัการทาํความเขา้ใจสภาวะการตลาดคา้ส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือว่ามีสภาวะการตลาดอยา่งไร  มีระดบัช่องทางและรูปแบบช่องทางการคา้ส่งพริก  รวมถึงรูปแบบการจดัจาํหน่ายพริกจากผูผ้ลิตไปยงัพ่อคา้คนกลางระดบัต่างมีลกัษณะวิธีการทางการตลาดอยา่งไร ซึงตลาดคา้ส่งเป็นห่วงโซ่อุปทานหนึงทีสาํคญัในการผลิตพริก  และนาํผลผลิตไปสู่ผูบ้ริโภค  ขอ้มูลจากตลาดคา้ส่งจึงเป็นขอ้มูลพืนฐานทีสาํคญัอีกเรืองทีจะใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการทีจะพฒันาการวางแผนทางดา้นการตลาดในประเด็นเรือง  กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์  กลยุทธ์ราคา  กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาํหน่าย   และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  เพือให้ได้แผนการตลาดทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค   และนาํไปสู่การถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่เกษตรกร  หรือผูที้สนใจทีจะขยายการผลิตในระบบธุรกิจอุตสาหกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จต่อไป วตัถุประสงค์ของการวจิัย  เพือศึกษาสภาวะการตลาดคา้ส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  วธิีดําเนินการวจิัย ขอบเขตของการวิจัย   สภาวะการตลาดคา้ส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ศึกษากลุ่มผูค้า้ส่งใน  2  ลกัษณะ  คือ                   ผูร้วบรวมพริก  และกลุ่มผูค้า้ส่งพริก ประชากร    คือ  ผู ้รวบรวมพริก และกลุ่มผู ้ค้า ส่งพริกในตลาดขายส่งพืชผักทางการเกษตรรายใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไดแ้ก่ ผูค้า้ในตลาดศรีเมืองทอง  จงัหวดัขอนแก่น  ผูค้า้ในตลาดเมืองทองเจริญศรี  จงัหวดัอุดรธานี  ผูค้า้ในตลาดสุรนครเมืองใหม่  จงัหวดันครราชสีมา  และผูค้า้ในตลาดวารินเจริญศรี  จงัหวดัอุบลราชธานี     กลุ่มตวัอย่าง   จาํนวน  70  ตวัอยา่ง  ซึงมีวธีิการเลือกหน่วยตวัอยา่งดงันี   การเลือกหน่วยตวัอยา่งขนัที 1 ใชก้ารเลือกหน่วยตวัอยา่งแบบชนัภูมิ (Stratified Sampling) โดยจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบดว้ย ผูร้วบรวมพริก  และผูค้า้ในตลาดศรีเมืองทอง  จงัหวดัขอนแก่น                 ผู ้รวบรวมพริก และผู ้ค้าในตลาดเมืองทองเจริญศรี  จังหวดัอุดรธานี  และเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง   ประกอบดว้ยผูร้วบรวมพริก และผูค้า้ในตลาดสุรนครเมืองใหม่  จงัหวดันครราชสีมา    ผูร้วบรวมพริกและผูค้า้ในตลาดวารินเจริญศรี  จงัหวดัอุบลราชธานี       การเลือกหน่วยตวัอยา่งขนัที 2 ใชก้ารเลือกหน่วยตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบใชวิ้จารณญาณ (Judgment Sampling)  โดยมีแผนการสุ่มตวัอยา่งดงันี   เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  ประกอบดว้ย 
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   1.  ผูร้วบรวมพริก และ ผูค้า้ในตลาดศรีเมืองทองจงัหวดัขอนแก่น สุ่ม   20  ตวัอยา่ง                2. ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้ในตลาดเมืองทองเจริญศรีจงัหวดัอุดรธานี  สุ่ม    15  ตวัอยา่ง      เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ประกอบดว้ย    1.  ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้ในตลาดสุรนครเมืองใหม่  จงัหวดันครราชสีมา   สุ่ม   20  ตวัอยา่ง                2. ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้ในตลาดวารินเจริญศรี จงัหวดัอุบลราชธานี   สุ่ม   15  ตวัอยา่ง เครืองมือทีใช้การรวบรวมข้อมูล    คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview  Form)  แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)     เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเป็นการสัมภาษณ์ทีให้ผูต้อบตอบไดอ้ย่างอิสระรูปแบบของคาํถามในแบบสัมภาษณ์จะใชท้งั  2 รูปแบบ  คือ คาํถามปลายเปิด (Opened-Ended Questions)   คาํถามแบบปลายปิดซึงแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น    2 ตอน ดงันี    ตอนที 1  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์   ตอนที 2  ขอ้มูลการรับซือพริก ตอนที 3  ขอ้มูลการขายพริก สถิตทิใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล      คือ  สถิติพรรณา  (Descriptive  Statistics)  ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าความถี  ค่าเฉลีย  คา่ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ค่าพิสยั และค่าฐานนิยม    ผลการวิจัย   ขอ้มูลพืนฐานของผูร้วบรวมพริกและผูค้า้พริก  มีประสบการณ์เกียวกบัการจาํหน่ายพริกเฉลีย  11 ปี  ( ̅  = 10.9,  SD = 6.56)   รายไดจ้ากการขายพริกเฉลียต่อเดือน  30,000-40,000  บาท    ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว    ข้อมูลการรับซือพริก  ตารางท ี1  แหล่งซือพริก ประเภทกลุ่มผูค้า้ ขอ้มูล ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้พริก รวม ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ แหล่งซือพริกฤดูฝน            1. ผูร้วบรวมในหมู่บา้น 22 11 391 61 41 49      2. เกษตรกร 161 84 182 28 34 41      3. พอ่คา้ในจงัหวดัอืน 13 5 63 9 7 9      4. พอ่คา้พริกในอาํเภอ 0 0 1 2 1 1 รวม 19 100 64 100 83 100         ตารางท ี 2   การกาํหนดราคาการซือพริกเพือนาํมาขายต่อ ประเภทกลุ่มผูค้า้ ขอ้มูล ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้พริก รวม ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ ลกัษณะการซือพริกมาจาํหน่าย       
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    1. เลือกซือตามตอ้งการ 4 40 49 82 53 76     2. เหมาซือทงัหมด 6 60 11 18 17 24 รวม 10 100 60 100 70 100 ในการซือพริก  ใครเป็นผูก้าํหนดราคา           1. ผูข้ายเป็นผูก้าํหนด 111 64 341 64 45 64     2. ต่อรองราคา 22 12 102 19 12 17     3. ตามราคาตลาด 23 12 93 17 11 16     4. ผูซื้อเป็นผูก้าํหนด 2 12 0 0 2 3 รวม 17 100 53 100 70 100 ปัจจยัทีมีผลต่อการกาํหนดราคาซือพริก           1. การบริการการขายแบบต่างๆ 171 41 531 38 70 39     2. คุณภาพของพริก 112 26 402 29 51 28     3. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 83 19 303 22 38 21     4. ปริมาณผลผลิตทีผลิตได ้ 5 12 12 9 17 10     5. ความห่างไกลจากตลาด 1 2 3 2 4 2 รวม 42 100 138 100 180 100 ลกัษณะการจ่ายเงินในการซือพริก           1. เงินสดทงัหมด 13 76 34 64 47 67     2. ทงัเงินสดและเงินเชือ 2 12 14 26 16 23     3. เงินเชือทงัหมด 2 12 5 10 7 10 รวม 17 100 53 100 70 100  ตารางท ี3   ปัญหาในการรับซือพริก  และแนวทางการปรับตวัของผูข้ายเพอืเพมิยอดขาย ประเภทกลุ่มผูค้า้ ขอ้มูล ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้พริก รวม ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ ปัญหาในการซือพริกเนืองจาก             1. การแข่งขนักบัพอ่คา้คนอืน 4 57 6 28 10 36      2. คุณภาพไม่ตรงตามความตอ้งการ 1 14 9 43 10 36      3. ปริมาณพริกไม่เพียงพอต่อการขาย 1 15 5 24 6 21      4. การขนส่งลาํบาก 1 14 1 5 2 7 รวม 7 100 21 100 28 100 แนวทางการปรับตวัของผูข้าย             1. ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ 10 59 29 55 50 72       2. ติดตามขอ้มูลราคาพริก 1 6 9 17 10 14 
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      3. ติดตามขอ้มูลปริมาณพริกทีออกสู่ตลาด 1 6 7 13 8 11 
      4. เพิมจาํนวนลูกคา้ประจาํ 1 6 1 2 2 13 รวม 17 100 53 100 70 100  ข้อมูลการขายพริก ตารางท ี4  แสดงการซือ-ขาย พริก  และการกาํหนดราคา ประเภทกลุ่มผูค้า้ ขอ้มูล ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้พริก รวม ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ กลุ่มลูกคา้ทีจาํหน่ายพริกให ้         1. พอ่คา้ปลีก 72 23 481 35 55 33   2. พอ่คา้ต่างอาํเภอ 63 19 322 23 38 23   3. พอ่คา้ส่งรายยอ่ย 4 13 263 18 30 18   4. ผูใ้ชร้ายยอ่ย 3 10 23 15 26 15   5. พอ่คา้ส่งรายใหญ ่ 101 32 3 3 13 8   6. โรงงานแปรรูป 1 3 5 8 6 3 รวม 31 100 137 100 168 100  ตารางท ี4  (ต่อ) ประเภทกลุ่มผูค้า้ ขอ้มูล ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้พริก รวม ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ ในกรณีขายใครเป็นผูก้าํหนดราคา         1. ต่อรองราคากนั 12 71 45 85 57 81   2. ผูค้า้เป็นผูก้าํหนด 5 29 8 15 13 19 รวม 17 100 53 100 70 100 ปัจจยัทีมีผลต่อการกาํหนดราคาในการซือพริก       
  1. คุณภาพของพริก 82 35 361 40 44 39   2. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 111 48 332 37 44 39   3. ปริมาณผลผลิตทีผลิตได ้ 33 13 153 17 18 16   4. ความห่างไกลจากตลาด 0 0 5 4 5 5   5. การบริการการขายแบบต่างๆ 1 4 0 0 1 1 รวม 23 100 89 100 112 100 ลกัษณะการจ่ายเงินในการซือพริก         1. ทงัเงินสดและเงินเชือ 7 41 40 75 41 55 
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  2. เงินสดทงัหมด 9 53 12 23 31 42   3. เงินเชือทงัหมด 1 6 1 2 2 3 รวม 17 100 53 100 70 100  ตารางท ี5  การจดัการกบัปัญหาในการขาย  และกลยทุธ์ในการรักษาลูกคา้ ประเภทกลุ่มผูค้า้ ขอ้มูล ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้พริก รวม ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ ความถี ร้อยละ ปัญหาการขายพริก         1.  มีปัญหาลูกคา้ซือเป็นเงินสดแลว้ไม่จ่ายตามกาํหนด 2 66.67 17 94.44 19 90.48 
  2.  มีปัญหารับซือพริกมาขายมากกวา่ความตอ้งการของลูกคา้ 1  33.33 1 5.56 2 9.52 
                   รวม 3 100 18 100 21 100 กลยทุธ์ในการรักษาลูกคา้         1. สามารถต่อรองราคาได ้ 3 17 21 40 24 34   2. มีความซือสัตยต์่อลูกคา้ 8 48 9 17 17 24   3. สร้างมนุษยส์มัพนัธ์ทีดี 2 12 9 17 11 16   4. สินคา้มีคุณภาพ 3 18 4 7 7 10   5. มีการใหสิ้นเชือ/เครดิตต่อลูกคา้ 0 0 5 9 5 7   6. มีพริกจาํหน่ายตลอดเวลา 1 6 3 6 4 6   7. การบริการดา้นการขนส่ง 0 0 2 4 2 3 รวม 17 100 53 100 70 100  วจิารณ์ผล   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคทีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  มีตลาดกลางคา้ส่งพืชผกัและผลไมที้สาํคญัทีเป็นเสมือนศูนยก์ลางของการกระจายสินคา้ไปสู่ทวัทุกภูมิภาคและประเทศเพือนบา้น  ซึงตลาดทีสาํคญัไดแ้ก่  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบดว้ยตลาดศรีเมืองทอง  จงัหวดัขอนแก่น   และตลาดเมืองทองเจริญศรี จงัหวดัอุดรธานี ซึงเป็นศูนยก์ลางตลาดรับซือขายสินคา้พืชผกัทางการเกษตร   ทงัในและนอกพนืทีซึงพอ่คา้และแม่คา้จะรับซือพริกมาจาก  จงัหวดัเลย  จงัหวดัชยัภมิู  จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัเพชรบูรณ์  ซึงพริกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกส้ม   จาํหน่ายพริกให้แก่ลูกคา้ทงัในภูมิภาคและยงัส่งไปประเทศเพือนบา้น ไดแ้ก่ประเทศลาว  และวิถีหรือช่องทางทีทาํให้ผลผลิตมาสู่ตลาด  คือ หมู่บา้น  ทีทาํการปลูกพริกจะมีผูรั้บซือพริกทีเรียกวา่ผูร้วบรวมในหมู่บา้นหรือผูร้วบรวมในทอ้งถิน  ในหมู่บา้นประมาณ 4 – 5  ราย  จะรับซือพริกจากเกษตรกรแลว้นาํมาจาํหน่ายใหพ้อ่คา้แม่คา้ในตลาดคา้ส่ง   แต่บางส่วนจะมีพอ่คา้จากตลาดกลางไปรับซือพริกจากเกษตรกรผูป้ลูกพริกถึงสวน   ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบดว้ยตลาดสุรนครเมืองใหม่  จงัหวดันครราชสีมาและตลาดวารินเจริญศรี  จงัหวดัอุบลราชธานี  แหล่งทีมาของพริกจะเป็นพริกทีมาจากจงัหวดัศรีษะเกษ  จงัหวดัอุบลราชธานี  จงัหวดันครราชสีมา  จงัหวดัชยัภูมิ  ซึงเป็นแหล่งพริกขนาดใหญ่พริกส่วนใหญ่จะเป็นพริกแดง  เช่น 
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พนัหวัเรือ    ซุปเปอร์ฮอท  ส่วนวถีิและช่องทางของพริกส่วนใหญ่จะมีผูร้วบรวมจะนาํพริกมาส่งให้กบัพ่อคา้แม่คา้ในตลาดแต่ในบางส่วนเกษตรกรหรือผูร้วบรวมจะนาํพริกมาจาํหน่ายเองในตลาด  แต่พอ่คา้ส่งบางรายจะจา้งเกษตรกรเป็นผูป้ลูกพริกให้เวลาเก็บผลผลิตพ่อคา้ก็จะกาํหนดจาํนวนในการเก็บแต่ละวนัและจะไปรับพริกเองลกัษณะความแตกต่างระหวา่งตลาดกลางพืชผกัและผลไมจ้ะมีช่องทางและวิถีแตกต่างกันบางเล็กน้อยตามภูมิศาสตร์   เรืองราคาและจาํนวนพ่อคา้ทีเขา้มาเกียวขอ้งในระดบัช่องทาง   ซึงสนบัสนุนแนวคิดกิจกรรมโลจิสติกส์ ซึงกิจกรรมหลกัๆ  ประกอบดว้ย  กิจกรรมทางดา้นการบริหารจดัการการผลิต  การตลาดและการบริการลูกคา้  การจัดหาวตัถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ การกระจายสินคา้และการจดัการสินคา้คงคลงั  การจดัส่ง   และเชือมโยงสู่ทฤษฎีห่วงโซ่อุปทาน (Supply  Chain)  ซึงผูที้มีบทบาทในการกระจายสินคา้คา้จากแหล่งวตัถุดิบไปสู่มือผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ผูข้ายปัจจยัการผลิต    ผูผ้ลิต/บริการศูนยก์ระจายสินคา้   ร้านคา้ปลีก  ผูบ้ริโภค  เปรียบเสมือนผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัระบบการตลาดคา้ส่งพริก   เกษตรกรผูป้ลูกพริก   ผูร้วบรวมพริก   พ่อคา้ขายส่งพริกพอ่คา้ขายปลีก   ผูใ้ชร้ายยอ่ย /โรงงานแปรรูปพริก    ราคาซือ-ขายพริกจะขึนอยูก่บักลไกการกาํหนดราคาของตลาด  ราคาขายจะแตกต่างอยูก่บัช่วงฤดูกาลและคุณภาพของพริก คือ พริกในช่วงฤดูแลง้มีราคาตกตาํ เนืองจากหมดช่วงฤดูกาลทาํนา เกษตรกรจะหันมาปลูกพริกทีเป็นพืชทนแลง้นิยมปลูกกนั ดงันนัผลผลิตทีออกมาในช่วงเดือนมีนาคม จึงมีจาํนวนมาก ส่งผลให้การแข่งขนัในตลาดสูง เกิดการต่อสู้ดา้นราคา และความตอ้งการขายของพอ่คา้ส่ง พริกในช่วงฤดูฝนทีมีราคาสูง เนืองจากผลผลิตพริกทีออกมาช่วงฤดูฝนมีนอ้ย และคุณภาพของพริกไม่ตรงตามความตอ้งการของตลาดเกิดการเน่าเสียและเกิดโรคระบาดทีส่งผลต่อคุณภาพพริก ค่าขนส่งและระยะทางในการขนส่งก็เป็นอีกหนึงปัจจยัทีมีผลต่อการกาํหนดราคาพริก   ซึงสิงเหล่านีเป็นตน้ทุนในการขายทงันนั  ราคาจะถูกบวกเมือมีการซือขายหลายทอด   ถา้พริกขาดตลาดราคาก็จะเพิมสูงขึนตามราคากลไก และ ทาํให้ราคาถูกลงเมือพริกลน้ตลาด   โดยกลไกนีจะทาํงานไดดี้ภายใตเ้งือนไขการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมในตลาดการคา้เสรีสมบูรณ์แบบ ซึงสนบัสนุนทฤษฏีแบบจาํลองแรงดนั 5  ประการ (Five Forces Model) ของ Michael E. Porter  ในประเด็นเรืองอาํนาจการต่อรองของ ซพัพลายเออร์จะสูงเมือผลผลิตออกสู่ตลาดนอ้ยและมีราคาสูง การคุกคามของคู่แข่งขนัรายใหม่ทีเกิดขึนในตลาดคา้ส่งพริกทีนอกเหนือจากผูค้า้ส่งทีจาํหน่ายในตลาดแลว้  เนืองจากเป็นตลาดทีมีลกัษณะแข่งขนัสมบูรณ์ผูซื้อมากผูข้ายมาก  ราคาจึงเป็นไปตามกลไกตลาด  และหากช่วงในทีผูร้วบรวมทีตอ้งการระบายพริกในช่วงทีมีผลผลิตมากเกินความตอ้งการของตลาด ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคาและ เกิดอาํนาจการตอ่รองของลูกคา้    จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกพริกจะจําหน่ายพริกให้แก่ผูร้วบรวมในหมู่บ้านหรือผูร้วบรวมทีอยู่ในทอ้งถิน   จากนนัผูร้วบรวมก็จะนาํพริกทีรับซือจากเกษตรกรไปส่งให้กบัพ่อคา้แม่คา้ในตลาดกลางพืชผกัผลไมใ้นจงัหวดัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง  ในหมู่บา้นแต่ละหมู่บา้นจะมีผูร้วบรวมประจาํหมู่บา้นละ 4 – 5 ราย  แต่ละรายจะมีลูกคา้ประจาํเป็นของตวัเองหรือผูร้วบรวมบางรายจะเป็นผูล้งทุนใหก้บัเกษตรกร  บางกรณีผูร้วบรวมจะนาํพริกไปส่งใหพ้อ่คา้ส่งแค่เพียงครึงทางเพราะจะมีรถของพอ่คา้ส่งมารับรับทีปลายทาง  ซึงบางช่วงเวลาทีพริกขาดตลาดก็จะมีพอ่คา้ทีมาจากทีอืนจะเขา้มารับซือพริกกบัเกษตรกรเพอืนาํไปจาํหน่ายหรือนาํไปขายเอง  ซึงสนบัสนุนทฤษฎีห่วงโซ่อุปาน (Supply  Chain)  คือประกอบ ผูข้ายปัจจยัการผลิต  ผูผ้ลิต/บริการ ศูนยก์ระจายสินคา้   ร้านคา้ปลีกและผูบ้ริโภค    ซึงเชืองโยงกบัผูม้าเกียวขอ้งกบัระบบตลาดคา้ส่งประกอบดว้ยเกษตรกรผูป้ลูกพริก   ผูร้วบรวมพริก      ผูค้า้ส่งพริก  พ่อคา้ปลีก   ผูใ้ชร้ายยอ่ย /โรงงานแปรรูปพริก    และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  จิราวดี  สุแดงนอ้ยและคณะ(2554)  การศึกษาเรืองการจดัการการผลิตและการตลาดพริกสดของเกษตรกร  ตาํบลแหลมทอง  อาํเภอภกัดีชุมพล จงัหวดัชยัภมิู   สาํหรับการจดัการการตลาด เกษตรกรทุกรายขายใหก้บัพ่อคา้รวบรวมในหมู่บา้นซึงจะมารับซือตามจุดต่างๆ   ในหมู่บา้นหรือไปรับทีบา้นของลูกไร่ทีเป็นจุดรวบรวมผลผลิตพริก  ซึงพ่อคา้รวบรวมในหมู่บา้นจะเป็นคนรวบรวมและขายต่อใหก้บัพ่อคา้ส่งต่างถิน     อีกต่อหนึง โดยพ่อคา้รวบรวมในหมู่บา้น
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ส่งต่อใหก้บัพอ่คา้ขายส่งต่างถิน  เกษตรกรไม่สามารถทีจะต่อรองราคาพริกได ้เนืองจากราคาพริกจะถูกกาํหนดจากพอ่คา้คนกลางและพอ่คา้คนกลางไดก้าํหนดราคาจากตลาดอีกครังหนึง  สรุปผลการวจิัย   เส้นทางธุรกิจของการรับซือพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า  ผูร้วบรวมพริกทอ้งถินจะรับซือพริกจากเกษตรกรโดยตรง   และผูค้า้ส่งจึงจะเขา้ไปรับซือพริกต่อจากผูร้วบรวมพริกในหมู่บา้นอีกทอดหนึง  ซึงส่วนใหญ่จะเป็นการผูกขาดเป็นเจ้าประจํา ในด้านการขายพริกนันจะมีผูใ้ช้พริก  เช่นกลุ่มผูใ้ช้เชิงอุตสาหกรรมซือพริกไปเพือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ   และส่วนหนึงจะถูกขายเพอืนาํไปใชใ้นลกัษณะการรับประทานสด    โดยจะมีผูค้า้ระดบัต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้งในกระบวนการ  ปัจจะยในการกาํหนดราคา  คือ คุณภาพของพริก   ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  และปริมาณผลผลิตทีผลิตออกสู่ตลาด    ซึงราคาขายจะถูกบวกเพิมตามจาํนวนคนกลางทีเกิดขึนในระบบ  ส่วนระบบการขายมกัจะใชร้ะบบเงินสด  แต่มีบางส่วนทีซือขายกนัในลกัษณะเงินเชือ  และปัญหาทีเกิดขึนคือ  มกัจะไม่จ่ายเงินตามกาํหนด  ในการซือขายพริกในวงการตลาดขายส่ง  คือ  มิตรไมตรีความสมัพนัธ์กนัระหวา่ง  ผูซื้อและผูข้าย  รวมถึงพอ่คา้แม่คา้ดว้ยกนั  กิตติกรรมประกาศ    ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วทิยาเขตขอนแก่น  ทีสนบัสนุนทุนการวจิยั  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี  2555 – 2556  ในชุดโครงการวจิยั  เรือง  การวจิยัพฒันาและถ่ายทอดทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปพริก ประหยดัพลงังานระดบัวสิาหกิจชุมชน  โครงการยอ่ยที  2  การพฒันาผลิตภณัฑม์ูลค่าเพมิจากพริก และการวางแผนกลยทุธ์การตลาดสาํหรับวสิาหกิจชุมชน   เอกสารอ้างองิ กมล เลิศรัตน์. (2550). การผลิต การแปรรูป และการตลาดพริกและผลิตภัณฑ์พริกในประเทศ  ไทย. วารสารประชาคมวจิยั,  (2550) (ฉบบัที 73),  หนา้ 10-14.  จิราวดี สุแดงนอ้ยและคณะ.  (2554).  การจัดการการผลิตและการตลาดพริกสดของเกษตรกร ตําบลแหลมทอง อาํเภอภักดี ชุมพล จังหวดัชัยภูม.ิ  ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น. วีระ  ภาคอุทยั และคณะ.  (2549).  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาสถานภาพการตลาด  การแปรรูปและตลาด ผลิตภัณฑ์พริกในเขตพืนทีจังหวัดอุดรธานี  นครราชสีมา ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล.  ขอนแก่น :มหาวทิยาลยัขอนแก่น.         
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ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองใช้ไฟฟ้า เพือสิงแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น An Influence of Marketing Mix toward Buying decision of Environmental Fr iendly Electronic Products in KhonKaen Municipality  นทยา กมัพลานนท์ * จิราภา  คาํหยกุ ,ญาธิดา พูลทอง ปรารถนา พลทองสถิต และ ศุรตรีกานต ์ เลิศลน้พรมหม  NatayaKumplanon1*JirapaKhamyuk2,YatidaPoonthong3,ParttanaPolthongsatit4 and SuratrikanLoeslonphrom5  บทคัดย่อ   งานวิจัยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าประเภทตูเ้ยน็เพือสิงแวดลอ้ม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เก็บขอ้มูลเพือศึกษาจาํนวน 400 ชุด ใชส้ถิติทีใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ค่า Chi-square Crosstabs สถิติสหสัมพนัธ์ Pearson Correlation พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  มีอายุ 30-34 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได้เฉลียครอบครัวต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ใชตู้เ้ยน็แบบ 2 ประตู ยหีอ้ทีใชม้ากทีสุด คือ มิตซูบิชิ ผูต้อบแบบสอบถามทราบวา่ตูเ้ยน็มีการปล่อยสาร CFC (สารคลอโรฟลูออคาร์บอน)  เหตุผลในการซือตูเ้ยน็เพือสิงแวดลอ้ม คือ เพือช่วยในการประหยดัพลงังาน ราคาทีเลือกซือโดยเฉลีย คือ7,000-12,000 บาท ตดัสินใจซือตูเ้ยน็เพือสิงแวดลอ้มเมือตูเ้ยน็หลงัเดิมมีการชาํรุด ซือตูเ้ยน็เพือสิงแวดลอ้มจาก ห้างดิสเคาน์สโตร์   โดยเดินทางไปซือดว้ยตวัเอง สือทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ คือ โทรทศัน์  และเงือนไขทีมีการเลือกใช ้คือ ชาํระดว้ยการผอ่นชาํระเป็นงวดๆ   ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลในการซือ สามารถสรุปได้ดังนี ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญ เรือง มีเครืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น มอก.ประหยดัไฟเบอร์ 5 ด้านราคา (Price) ผู ้บริโภคให้ความสาํคญั เรือง ราคาเหมาะสมกบัประโยชน์ทีไดรั้บ เช่น ประหยดัพลงังาน แสงสีฟ้าทีช่วยคงความสดภายในช่องแช่ผกั ช่องแช่แขง็ ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญั เรือง คาํนึงถึงการขนส่งทีรวดเร็วและรักษาสิงแวดลอ้ม โดยมีคลงัสินคา้ช่วยลดระยะทางในการขนส่ง ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั เรือง พนักงานมีความรู้เกียวกบัสินคา้และมีทกัษะในการเลือกนาํเสนอสินคา้ทีเหมาะสมกบัลูกคา้    คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบ้ริโภค, เครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม       
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ABSTRACT    The purpose of this study was to study consumer behavior and Influence of marketing mix toward buying decision  of environmental friendly electronic Products in KhonKaen Municipality. This study was a quantitative research to collect data for 400 sets, used descriptive statistics to analyze the data by using percentage, mean, standard deviation. Hypothesis were testing with Chi- square Crosstabs and Pearson Correlation was used to find the relationship of two independent variables or find the relationship between the two sets to test an objectives.  The result found that the majority of respondents were female , in 30- 40 years old , education level in bachelor’ s degree, whose monthly incomes 15,001- 20,000 baht , and now using 2 doors refrigerators , Mitsubishi is top brand choices.  Reason to consume the Environmentally Friendly Refrigerator is knowing that the refrigerator is releasing CFC ( Chlorofluorocarbons)  , help to save energy , average purchase price is 7,000- 12,000 baht , old refrigerator be in disrepair . Most of them buy an environmental friendly refrigerator from discount store , buy by themselves . An influencing media was televisions, and payment in installments was choice for the term payment.   From the hypothesis testing found that marketing mix influenced to buying decision of environmental friendly electronic products can be summarized as follows: The product; the product certification marks are such as TIS, lebelNo.5 in most priority.  The price ; Reasonable rates with benefits such as blue light helps preserve the freshness inside, soaking vegetables frozen in a very important level.  The distribution; taking into consideration the rapid tranport and the environment. By having a warehouse help minimize the distance of transportation in a very important level. The promotion ; the employees are knowledgeable about products and have the skills to select the appropriate products to customers.  Key words : Marketing mix, Consumer behavior, Environmental Friendly Electronic Products 
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 บทนํา  ในปัจจุบนัสิงแวดลอ้มทีเป็นธรรมชาติ ทงัภายในประเทศและในทอ้งถินมีแนวโนม้ถูกทาํลายเพิมมากขึน ในขณะเดียวกันสิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม (ทีมนุษยส์ร้างขึน) กลบัเพิมมาแทนมากขึนเป็นลาํดบั ทงันีเนืองจาก ในปัจจุบนัจาํนวนประชากรมนุษยเ์พิมขึนอยา่งรวดเร็ว มีการประดิษฐ์และพฒันาเทคโนโลยี มาใชอ้าํนวยประโยชน์ต่อมนุษยเ์พิมมากขึน ผลจากการทําลายสิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ มนุษยห์ลายประการเช่น ปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลก การลดลงอยา่งรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติ ภยัพิบตัิมีแนวโนม้รุนแรงมากขึน มลพิษสิงแวดลอ้มขยายขอบเขตกวา้งขวางมากขึน   ปัญหาสิงแวดลอ้มทีสาํคญั นนัคือ สภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การทีอุณหภมิูเฉลียของอากาศบนโลกสูงขึน ซึงสาเหตุเกิดจากการทีมีแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมากเกินไป แก๊สเรือนกระจกตวัหนึงทีสาํคญั ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด ์ซึงเกิดจากการเผาไหมเ้ชือเพลิงเพอืใชง้าน การใชพ้ลงังานจากเครืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนก็เป็นอีกหนึงสาเหตุหลกัทาํให้โลกร้อนเพราะเป็นการใชพ้ลงังานอยู่ตลอดเหมือนกบัเครืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งตูเ้ยน็ทีตอ้งมีการเสียบปลกัอยู่ตลอดเวลา ตูเ้ยน็เป็นเครืองใชไ้ฟฟ้าชนิดหนึงทีส่งทีปล่อยสารสําคญัทีเป็นเหตุใหโ้ลกร้อนออกมามาก นนัคือสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) หรือเรียกอีกชือหนึงวา่ "ฟรีออน" (Freon) มิไดเ้กิดขึนเองตามธรรมชาติ แต่เป็นสิงประดิษฐ์ของมนุษย ์มีแหล่งกาํเนิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั (จงจุรีย ์เก่งคาํ, เศรษฐศาสตร์ โวหารกลา้, อาทิตย ์บุตรพรม และคณะ, 2556 )  ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนนัก็มีใหเ้ราเห็นกนัอยูบ่่อยครัง ไม่วา่จะเป็น นาํท่วม แผ่นดินไหว พายทีุรุนแรง อากาศทีร้อนผิดปกติส่งผลใหค้นเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ และพาหะนาํโรคทีเพิมจาํนวนมากขึน ทีผา่นมาพบวา่ผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ส่ใจในสิงแวดลอ้มเท่าทีควร รวมทงัในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การคมนาคม และ ภาคครัวเรือน ดงันนัเพือไม่ให้เกิดวิกฤตต่อโลกทีรุนแรงมากขึนจึง นาํมาสู่การหาหน ทางในการปรับปรุงแกไ้ข โดยในปัจจุบนักระแสการรณรงค์ให้ตระหนักและอนุรักษ์สิงแวดลอ้มไดเ้กิดขึนทวัโลก จึงส่งผลให้เกิดการสร้างผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ ทีใส่ใจและเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มเพมิมากขึน (ชยัวฒัน์ คุประตกุล, ) สินคา้เพอืสิงแวดลอ้ม คือ สินคา้หรือผลิตภณัฑที์ผลิตขึนจากกระบวนการและเทคโนโลยีทีใส่ใจผลกระทบทีจะเกิดขึนกบัสิงแวดลอ้ม เริมตงัแต่การคดัเลือกวตัถุดิบในการผลิต การเลือกใชพ้ลงังานจากนาํและไฟฟ้าในการผลิตอยา่งคุม้ค่า และเทคโนโลยทีีเหมาะสม จนเสร็จสมบูรณ์เป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์การบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภณัฑส์าํหรับ การขนส่งและจดัจาํหน่าย รวมถึงการจดัการซากผลิตภณัฑน์นัๆ อยา่งถูกวธีิ    . วตัถุประสงค์ของการวจิัย        1.1 เพือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม                             1.2 เพือศึกษาดา้นพฤติกรรมทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม  2. ประโยชน์ทจีะได้รับ        2.1.  เพือเป็นประโยชน์ให้กบัธุรกิจเครืองใชไ้ฟฟ้าเกียวกับสิงแวดลอ้มทาํให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม       2.2.  เพือนาํมาใชพ้ฒันาและปรับปรุงสินคา้ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีผลในการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม     
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วธิีดําเนินการวิจัย . ขอบเขตของการวจิยั         ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ขอบเขตของการศึกษางานวจิยั จะมุ่งศึกษาโดยกาํหนดขอบเขตการศึกษาคน้ควา้ไดด้งันี          ประชากรทีใชใ้นการวิจยั การศึกษาวิจยัครังนีจะทาํการศึกษาวิจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึงแบ่งออกเป็น 4 เขต (เขตเทศบาลนครขอนแก่นรวมถึงพนืทีติดกบัเขตเทศบาล) ซึงไดแ้ก่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตาํบลบา้นเป็ด เทศบาลตาํบลเมืองเก่า และเทศบาลตาํบลพระลบั) จากขอ้มูล สาํนักนโยบายการออมและการลงทุนสํานักงานเศรษฐกิจการคลงั, 2557 พบวา่ กลุ่มประชากร ช่วงอายุ 25-59 ปี ทงัชายและหญิง ช่วงอายดุงักล่าวส่วนใหญ่เป็นวยัทาํงานและมีครอบครัว มีการวางแผนในชีวิต มีเป้าหมายในชีวติรวมถึงมีภาระและมีหน้าทีตอ้งรับผิดชอบ ในช่วงวยันีส่วนใหญ่จะมีงานทาํแลว้ และมีรายไดเ้ป็นของตนเอง ซึงมีจาํนวน 256,997 คน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยแบ่งเป็นเขตเทศบาลนครขอนแก่น จาํนวน 115,585 คน เขตเทศบาลตาํบลศิลา จาํนวน 50,224 คน เขตเทศบาลตาํบลบา้นเป็ด 40,343 คน เขตเทศบาลตาํบลเมืองเก่า 28,653 คน และเขตเทศบาลตาํบลพระลบั จาํนวน 22,192 คน (สาํนกังานทะเบียนทอ้งถินเทศบาลนครขอนแก่น, 2559)               กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี จากจาํนวนประชากร 256,997 คน คาํนวณจากขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยหาค่าสัดส่วนของประชากรจากสูตร Taro Yamane และการสุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) จากกลุ่มประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยมีจาํนวนประชากร 256,997 คน ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงช่วงอายุ คือ ช่วงอาย ุ25 – 59 ปี ซึงกลุ่มตวัอยา่งทีไดเ้ท่ากบั 400 คน มีการแบ่งเขตพนืทีในการแจกแบบสอบทงัหมด 5 เขตพนืที และใหส้ถิตแบบระดบัชนัคาํนวณจาํนวนในการแจกแบบสอบถาม สามารถแบ่งไดด้งันี   - เขตเทศบาลนคร  จาํนวน 180 คน   - เขตเทศบาลบา้นเป็ด  จาํนวน  78 คน   - เขตเทศบาลเมืองเก่า  จาํนวน  63 คน   - เขตเทศบาลศิลา   จาํนวน  45 คน   - เขตเทศบาลพระลบั  จาํนวน  34 คน   รวมทงัสิน จาํนวน 400 ชุด  2. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั     ศึกษาเอกสาร ตาํรา บทความ วิจยัทีเกียวขอ้งกบัการวิจยั  ดาํเนินการสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด วตัถุประสงคข์องงานวิจยั ประกอบดว้ย เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา  นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนตามกรอบแนวความคิดเสนอผูเ้ชียวชาญเพือพิจารณาตรวจสอบความครบถว้น ความถูกตอ้งและครอบคลุมของเนือหาและความสอดคลอ้งของหัวขอ้ทีศึกษาแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามกบัผูเ้ชียวชาญแนะนาํ  โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์และคณะ, 2545: 145) เพือวดัความเทียงตรง (Validity)  ซึงค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.83  นาํแบบสอบถามทีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน แลว้นาํผลทีไดไ้ปวเิคราะห์ความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธิCronbach's Alpha Coefficient สูตรของควอนบราค (Cronbach) (อา้งอิงจาก กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2550 : 41-42) ซึงค่าความเชือมนัรวมเท่ากบั .941      
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  3 การเก็บรวบรวมข้อมูล        ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีไดส้ร้างขึนมาแจกให้กบักลุ่มตวัอย่าง 256,997 คน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จาํนวน 400 ชุด ตรวจสอบขอ้มูลทีได้ เพือตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถว้นและความถูกตอ้งของแบบสอบถามหลงัจากดาํเนินการเก็บรวบรวม ตรวจสอบการบันทึกขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ทาํการประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพือการวิจยัและแจกแจงความถีของทุกตวัแปร แลว้นาํค่าทีไดม้าวิเคราะห์ ผูว้ิจยัดาํเนินการแจกแบบสอบถามทาํการแจกแบบสอบถามระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 โดยทาํการเก็บตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น แบ่งออกเป็น 4 เขต   (เขตเทศบาลนครรวมถึงพืนทีติดกบัเขตเทศบาล ซึงไดแ้ก่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตาํบลบา้นเป็ด เทศบาลตาํบลเมืองเก่า และเทศบาลตาํบลพระลบั) จาํนวน 400 ชุด จากกลุ่มประชากร ช่วงอาย ุ25-59 ปี ทงัชายและหญิง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สาํนกังานทะเบียนทอ้งถินเทศบาลนครขอนแก่น,2559  4 การวิเคราะห์ข้อมูล        ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพือหาค่าสถิติพนืฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เพือวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการแจกแจงหรืออธิบายลกัษณะทวัไปของขอ้มูลหรือตวัแปรในการวิจยั โดยแสดงในรูปแบบของร้อยละ ตารางแจกแจงความถี และใชส้ถิติเชิงอนุมาน คือสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นตวัแทนของประชากรซึงสามารถนาํผลการวเิคราะห์นนัไปสรุปอา้งถึงประชากรไดโ้ดยใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่า Chi-square, Crosstabs และ Pearson Correlation   ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย        ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 247 คน (ร้อยละ62) โดยมีอายรุะหวา่ง -  ปี จาํนวน  คน (ร้อยละ ) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน (ร้อยละ 6)และมีรายไดเ้ฉลียครอบครัวต่อเดือน อยูที่ 15,001-20,000 บาท จาํนวน 129 คน (ร้อยละ 32)  วตัถุประสงคข์อ้ที 1.  ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพือสิงแวดลอ้มในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จากการศึกษา พบวา่ ตารางท ี1   แสดงการสรุปส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอื สิงแวดลอ้ม 
ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลในการเลือกซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม 

ระดบัความคิดเห็น 
X SD การแปลผล สาํคญัมากทีสุด สาํคญัมาก 

สาํคญัปานกลาง 
สาํคญันอ้ย 

สาํคญันอ้ยทีสุด 
มีเครืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา้ เช่น มอก. ,ประหยดัไฟเบอร์ 5 301 (75.3%) 83 (20.8%) 14 (3.5%) 2 (0.5%) 0 (0.00%) 4.711 0.555 มาก ทีสุด ราคาเหมาะสมกบัประโยชนที์ไดรั้บ เช่น ประหยดัพลงังาน แสงสีฟ้าทีช่วยคงความสดภายในช่องแช่ผกัช่องแช่แขง็ด่วน 

153 (38.3%) 206 (51.5%) 37 (9.3%) 4 (1.0%) 0 (0.00%) 4.271 0.666  มาก  
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คาํนึงถึงการขนส่งทีรวดเร็วและรักษาสิงแวดลอ้มโดยมีคลงัสินคา้ช่วยลดระยะทางในการขนส่ง 
191 (47.8%) 153 (38.3%) 51 (12.8%) 5 (1.3%) 0 (0%) 4.331 0.742 มาก 

พนกังานมีความรู้เกียวกบัสินคา้และมีทกัษะในการเลือกนาํเสนอสินคา้ทีเหมาะสมกบัลูกคา้  
239 (59.8%) 136 (34.0%) 25 (6.3%) 0 (0%) 0 (0%) 4.541 0.612 มากทีสุด 

                  วตัถุประสงค์ข้อท ี2 เพือศึกษาดา้นพฤติกรรมทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม  จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ในด้านต่างๆ ดังนี  ส่วนใหญ่เลือกใชตู้เ้ยน็แบบ  ประตู จํานวน  คน (ร้อยละ 2) เลือกใชตู้เ้ยน็ยหี้อมิตซูบิชิ จาํนวน  คน (ร้อยละ 5) โดยตูเ้ยน็ทีใชใ้นปัจจุบนัเป็นตูเ้ยน็เพือสิงแวดลอ้ม จาํนวน  คน (ร้อยละ ) และทราบถึงตูเ้ยน็มีการปล่อยสาร CFC จาํนวน  คน (ร้อยละ ) มีเหตุผลในการเลือกซือตูเ้ยน็เพือช่วยในการประหยดัพลงังาน จาํนวน  คน (ร้อยละ 58) ราคาตูเ้ยน็ทีเลือกซือโดยเฉลียมีราคา ,000-12,  บาท จาํนวน  คน (ร้อยละ ) การตดัสินใจซือตูเ้ยน็เพือสิงแวดลอ้มไดเ้ลือกซือเมือตูเ้ยน็หลงัเดิมมีการชาํรุด จาํนวน  คน (ร้อยละ 61) สถานทีซือตูเ้ยน็เพือสิงแวดลอ้ม คือ ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตสั บิกซี ) จาํนวน  คน (ร้อยละ ) โดยเดินทางไปซือดว้ยตวัเอง จาํนวน  คน (ร้อยละ ) โดยบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือตูเ้ยน็เพอืสิงแวดลอ้มคือ ตวัเอง จาํนวน  คน (ร้อยละ ) มีสือโทรทศัน์เป็นสือทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือตูเ้ยน็เพือสิงแวดลอ้ม จาํนวน  คน (ร้อยละ ) และเงือนไขการชาํระเงิน คือ ชาํระดว้ยการผอ่นชาํระเป็นงวดๆ จาํนวน  คน (ร้อยละ ) ตารางท ี2 แสดงพฤติกรรมการซือโดยจาํแนกตามช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
พฤติกรรม 25--34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55 – 59 ปี ความถี (คน) ร้อยละ ความถี (คน) ร้อยละ ความถี (คน) ร้อยละ ความถี (คน) ร้อยละ 

1. ประเภทตูเ้ยน็แบบ 2 ประต ู 81  32.9% 85  34.60% 68  27.6% 12  4.9% 
2. เหตทีุตดัสินใจซือตูเ้ยน็ 75 (ประหยดัพลงังาน) 

32.7% 74 ประหยดัพลงังาน) 
32.0% 73 (ประหยดัพลงังาน) 

31.8% 17 (มีความคงทน) 
7.5% 

3. ราคาตูเ้ยน็ทีเลือกซือโดยเฉลีย 74 (7,000 – 12,000 บาท) 
44.8% 64 (12,001- 17,000 บาท) 

39.5% 49 (12,001- 17,000 บาท) 
30.0% 15 (7,000– 12,000 บาท) 

9.1% 
4. ซือตูเ้ยน็เมือตูเ้ยน็หลงัเดิมมีการชาํรุด 83  34.1% 63  25.8% 80  32.8% 18  7.4% 
5. สถานทีซือ หา้งดิสเคาน์สโตร์ โลตสั บิกซี 

111  41.9% 48  29.1% 38  24.2% 10  15.9% 
6. วิธีการซือ 134 34.7% 118 30.6% 110 28.5% 24 6.2% 
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ดว้ยการเดินทางไปซือดว้ยตนเอง     
7. ตดัสินใจซือตูเ้ยน็เพือสิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง 

53  30.1% 49  27.9% 54  30.6% 20  11.4% 
8.ชาํระดว้ยการผอ่นชาํระเป็นงวดๆ 72  36% 59  29.5% 53  26.5% 16  8.0% 

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑเ์ครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม  ใชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพอืวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทงัสองตวั  ถา้มีค่า Sig(2-tailed) >0.05 นนัคือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองไฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  ถา้มีค่า Sig(2-tailed) <0.05 นนัคือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองไฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  ตารางที 3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพือสิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดา้นสถานทีทีซือคือ หา้งดิสเคาน์สโตร์ (โลตสั บิกซี ) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม ดา้นสถานทีทีซือตูเ้ยน็เพอืสิงแวดลอ้ม Pearson’s  (r) Sig. (2-tailed) ระดบัค่าความสมัพนัธ์ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ใชส้ารทาํความเยน็ R134a,R600a เป็นสารทาํความเยน็ทีไม่ทาํลายโอโซนและไม่ทาํให้โลกร้อนเหมือนสาร CFC แบบเดิม 0.127* 0.011 มีความสมัพนัธ์ 
 ผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองต่อสงัคมดา้นประหยดัไฟและประหยดัค่าใชจ่้าย 0.174** 0.000 มีความสมัพนัธ์ 
 ผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองต่อสงัคมดา้นลดมลพษิและลดปัญหาโลกร้อน 0.165** 0.001 มีความสมัพนัธ์ 
 LED Lamp ไฟทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม เพราะไม่ไดใ้ชส้ารปรอทเป็นส่วนประกอบประหยดัพลงังาน 0.159** 0.001 มีความสมัพนัธ์ 
 ระบบ INVERTER ปรับรอบการทาํงานของคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสม ประหยดัพลงังานและ ลดเสียงรบกวน 0.109* 0.030 มีความสมัพนัธ์ 
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 ANTI BACTERIA & DEODORIZER ลดกลินไม่พึงประสงค ์และเชือแบคทีเรีย 0.180** 0.000 มีความสมัพนัธ์ 
 V CASE ช่วยใหคุ้ณค่าทางวติามินในผกัใบเขียวคงอยูไ่ดน้านวนั 0.196** 0.000 มีความสมัพนัธ ์ ขนัตอนการผลิตและชินส่วนประกอบทีนาํมาใชผ้ลิตตูเ้ยน็เพอืสิงแวดลอ้มสามารถยอ่ยสลายและแปรสภาพกลบัมาใชใ้หม่ได ้ 0.158** 0.002 มีความสมัพนัธ์ 
 มีเครืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา้ เช่น มอก. ,ประหยดัไฟเบอร์ 5 0.119* 0.018 มีความสมัพนัธ์ ดา้นราคา  ราคาเหมาะสมกบัประโยชน์ทีไดรั้บ เช่น ประหยดัพลงังาน แสงสีฟ้าทีช่วยคงความสดภายในช่องแช่ผกัช่องแช่แขง็ด่วน 0.117* 0.019 มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด     การโฆษณาผา่นโทรทศัน์ทีแฝงขอ้คิดเรืองสิงแวดลอ้มและการใช้พลงังานเพอืใหค้นเกิดความเขา้ใจถึงสิงแวดลอ้มมากขึน 0.110* 0.029 มีความสมัพนัธ์ 
 บริษทัทีผลิตใหค้วามสาํคญักบัสิงแวดลอ้มจดักิจกรรมสีเขียวเช่น กิจกรรมรณรงคเ์พอืสิงแวดลอ้ม การปลูกป่าชายเลน การสนบัสนุนการเปลียนแปลงระบบนิเวศน์ เป็นตน้ 0.111* 0.027 มีความสมัพนัธ์ 

 ตารางที 3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพือสิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดา้นสถานทีทีซือ คือ ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตสั บิกซี ) (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม ดา้นสถานทีทีซือตูเ้ยน็เพอืสิงแวดลอ้ม Pearson’s  (r) Sig. (2-tailed) ระดบัค่าความสมัพนัธ์  พนกังานมีความรู้เกียวกบัสินคา้และมีทกัษะในการเลือกนาํเสนอสินคา้ทีเหมาะสมกบัลูกคา้  0.126* 0.012 มีความสมัพนัธ์ 
รวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 0.215** 0.000 มีความสมัพนัธ์ ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  ตารางที 4 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพือสิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดา้นบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือตูเ้ยน็ดว้ยตนเอง 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
พฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม ดา้นบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือตูเ้ยน็เพอืสิงแวดลอ้ม Pearson’s  (r) Sig. (2-tailed) ระดบัค่า ความสมัพนัธ์ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ใชส้ารทาํความเยน็ R134a,R600a เป็นสารทาํความเยน็ทีไม่ทาํลายโอโซนและไม่ทาํใหโ้ลกร้อนเหมือนสาร CFC แบบเดิม -0.005 0.923 ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

 ผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองต่อสงัคมดา้นประหยดัไฟและประหยดัค่าใชจ่้าย -0.180** 0.000 มีความสมัพนัธ ์
 ผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองต่อสงัคมดา้นลดมลพษิและลดปัญหาโลกร้อน -0.162** 0.001 มีความสมัพนัธ ์
LED Lamp ไฟทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม เพราะไม่ไดใ้ชส้ารปรอทเป็นส่วนประกอบประหยดัพลงังาน -0.187** 0.000 มีความสมัพนัธ ์
ANTI BACTERIA & DEODORIZER ลดกลินไม่พึงประสงค ์และเชือแบคทีเรีย -0.128* 0.010 มีความสมัพนัธ ์
V CASE ช่วยใหคุ้ณค่าทางวติามินในผกัใบเขียวคงอยูไ่ดน้าน -0.142** 0.004 มีความสมัพนัธ ์ตารางที 4 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพือสิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดา้นบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือดว้ยตนเอง (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
พฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม ดา้นบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือตูเ้ยน็เพอืสิงแวดลอ้ม Pearson’s  (r) Sig. (2-tailed) ระดบัค่า ความสมัพนัธ์ ดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ)    ขนัตอนการผลิตและชินส่วนประกอบทีนาํมาใชผ้ลิตตูเ้ยน็เพอืสิงแวดลอ้มสามารถยอ่ยสลายและแปรสภาพกลบัมาใชใ้หม่ได ้ -0.128* 0.011 มีความสมัพนัธ ์

 มีเครืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา้ เช่น มอก. ,ประหยดัไฟเบอร์ 5 -0.169** 0.001 มีความสมัพนัธ ์
ดา้นส่งเสริมการตลาด บริษทัทีผลิตใหค้วามสาํคญักบัสิงแวดลอ้มจดักิจกรรมสีเขียวเช่น กิจกรรมรณรงคเ์พอืสิงแวดลอ้ม การปลูกป่าชายเลน การสนบัสนุนการเปลียนแปลงระบบนิเวศน์ เป็นตน้ 

-0.157** 0.002 มีความสมัพนัธ ์
รวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด -0.154** 0.002 มีความสมัพนัธ ์
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** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  สรุปผลการวจิัย  ส่วนประสมทางการตลาดทมีีผลต่อการตดัสินใจซือเครืองใช้ไฟฟ้าเพือสิงแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จากผลการวจิยั พบวา่  ดา้นการตดัสินใจซือตูเ้ยน็เพอืสิงแวดลอ้ม (ตอ้งการเปลียนตูเ้ยน็ใหท้นัสมยัขึน) กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามสาํคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ในระดบัตาํ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมือผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมากขึน ก็จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพอืสิงแวดลอ้ม ดา้นการตดัสินใจซือตูเ้ยน็เพอืสิงแวดลอ้ม (ตอ้งการเปลียนตูเ้ยน็ใหท้นัสมยัขนึ) เพมิขึนเลก็นอ้ย    ด้านสถานทีทีซือตู ้เย็นเพือสิงแวดล้อม (ห้างดิสเคาน์สโตร์ :โลตัส บิกซี)) กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาํคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ในระดบัตาํ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมือผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมากขึน ก็จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใช้ไฟฟ้าเพือสิงแวดลอ้ม ดา้นสถานทีทีซือตูเ้ย็นเพือสิงแวดลอ้มเพิมขึนเล็กนอ้ย ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุเทพ ยนตพ์ิมาย, พรหมภสัสร รุ่งโรจน์วรกลุ, มนตรี ซึมรัมย ์และณฐัพงศ ์เพชรบุตร (2557) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซือเครืองใชไ้ฟฟ้า ซือจากห้างสรรพสินคา้ เช่น เดอะมอลล ์(The Mall) โลตสั (Lotus) บิกซี (Big C) สาํหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ทีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกซือเครืองใชไ้ฟฟ้าภาพโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามสาํคญั ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย    ด้านบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือตู ้เย็นเพือสิงแวดล้อมคือ ตนเอง กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาํคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ในระดบัตาํ และเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม  กล่าวคือ เมือผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมากขึน ก็จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าเพือสิงแวดลอ้ม ดา้นบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือตูเ้ยน็เพอืสิงแวดลอ้มลดลงเล็กนอ้ย ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เมธินี พุม่เพช็ร (2554) พบวา่ พฤติกรรมการเลือกซือ สินคา้ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในจงัหวดัชลบุรี จะมีการวางแผนการซือ ศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบติัก่อนซือสินคา้ ตดัสินใจซือดว้ยตนเอง เลือกซือสินคา้ทีประหยดั ผูบ้ริโภคเห็นวา่ราคาสินคา้เครืองใชไ้ฟฟ้าในปัจจุบนัเหมาะสมและถา้ราคาเพิมสูงขึนจะชะลอการซือ เมือเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองและอาํเภอรอบนอก พบวา่ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองต่างจากอาํเภอรอบนอกคือผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองมีการตดัสินใจซือดว้ยตวัเองและมีการศึกษาขอ้มูลก่อนซือ ส่วนผูบ้ริโภคอาํเภอรอบนอกตดัสินใจซือโดยคนในครอบครัวและไม่มีการศึกษาขอ้มูลก่อนซือ  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั   1 ผูป้ระกอบการควรทีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ได้คุณภาพ มีความคงทนอีกทังยงัประหยดัพลงังานเพือให้ไดม้าตรฐานและฉลากทีรับรองสินคา้อย่างถูกตอ้ง เพือสร้างความมนัใจและความน่าเชือถือให้กับสินคา้อีกทงัยงัสามารถช่วยเพมิยอดขายใหก้บัธุรกิจไดอี้กดว้ย   2 ผูป้ระกอบการควรมีการจดักิจกรรมฝึกอบรมให้กบัพนักงานเนืองจากผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัพนกังานในการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าดงันนัผูป้ระกอบการควรจดักิจกรรมเสริมทกัษะ อบรมบุคลิกภาพ เทคนิคการ
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การขาย การพูด การเจรจาต่อรอง ให้กบัพนักงานเพือเป็นการสร้างพนักงานทีมีคุณภาพ และทกัษะในการขาย เนืองจากพนกังานถือเป็นแรงสาํคญัในการสร้างและกระตุน้ยอดขายใหก้บัธุรกิจ  กิตติกรรมประกาศ  การศึกษางานวจิยัฉบบันีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เนืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือ เป็นอย่างยิงจาก                 ดร.อารีรัตน์ เชือบุญเกิด โนท , ผศ.ดร.ทายวุฒิ โพธิทองแสงอรุณ และดร.อชิตพล พลเขต อาจารยป์ระจาํสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณ คุณบุณณดา มุมอภยั หัวหน้าฝ่ายวิจ ัยตลาด บริษัท มาร์เก็ตซับพอร์ท จาํกัด , คุณอภิศักดิ ทองคาํ หัวหน้าแผนกขาย บริษัท ขอนแก่นไทยแลนด์ จาํกดั , คุณชัยสุนทร นนทะชยั พนกังานขาย บริษทั ขอนแก่นไทยแลนด์ จาํกดั ทีให้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครืองมือของแบบสอบถาม และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํโครงงานวจิยั รวมทงับุคคลทีปรากฏตามรายการอา้งอิงทีผูจ้ดัทาํโครงงานใชอ้า้งอิง 
 ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทีใหค้วามร่วมมือและเสียสละตอบแบบสอบถามให้ขอ้มูลทีสําคญัอนัเป็นประโยชน์ต่อโครงงานวิจยั คุณค่าประโยชน์ของงานวิจยัฉบบันีขอมอบแต่ บิดา มารดา ผูมี้พระคุณอาจารย ์และผูที้เกียวขอ้งทุกส่วนทีใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนดว้ยดีเสมอมา  เอกสารอ้างองิ กมลาพร  พุ่มประดบั,2555.  ความรู้เบืองตน้เกียวกบัฉลากสิงแวดลอ้ม(Environmental Labeling).[ออนไลน์].   แหล่งทีมา  URL:  http: / / www2. mtec. or. th/  website/ backend/ app/ filemn/ uploads/ 18062012Tepy2/ EcoLabelre. pdf                   (25 มกราคม ). กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม, 2535.  พระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติและกฎหมายที เกียวขอ้ง. กรุงเทพฯ:ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. กฤษชนก  จงใจรักษ,์ 2557.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือเครืองปรับอากาศ ของ ผูบ้ริโภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.สารนิพนธ์ปริญญาธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนค รินทรวโิรฒ. กลัยา วานิชยบ์ญัชา, (2544).  หลกัสถิติ.  พิมพค์รังที 6.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. จ ง จุ รี ย์   เ ก่ ง ค ํา  แ ล ะ ค ณ ะ , 2556.   ก๊ า ซ แ ล ะ ส า ร ที มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น .  [ อ อ น ไ ล น์ ] . แ ห ล่ ง ที มา  URL: https: / / sites. google. com/ site/ thermodynamiciinewtimes/ home/ kas- laea- sar- thi- mi- phl- tx- lok- rxn               (10 กุมภาพนัธ์ ). ชมพูนุท โภคณิตถานนท ์และคณะ, .  การรณรงค์ผลิตภณัฑฉ์ลากเขียวเพือการตดัสินใจซือ.  สาขาวิชาการตลาด  คณะ บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัแทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.   ชูศรี วงศรั์ตนะ,2541.เทคนิคการใชส้ถิติเพอืการวจิยั.  พิมพค์รังที7. กรุงเทพฯ: เทพเนรมิต.  ชัยวฒัน์ คุประกุล, 2553.  ภาวะโลกร้อน Global Warming [ออนไลน์].  แหล่งทีมา URL:http://www.greentheearth.info/      (25 มกราคม 2560). 
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ณัฐณิชา  นิสัยสุข,  2556.  ปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือผลิตภณัฑ์ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค. สาขาวิชา เทคโนโลยกีารจดัการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี.   ณฐัวรรธน์ สุนทรวริทธิโชติ, 2556.  การศึกษาสภาพปัญหาสิงแวดลอ้มในเขตตาํบลสามบณัฑิต :  กรณีศึกษา ปัจจัยทีมีผล ต่อการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของประชาชน. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. นภสัสร  อติชาตนนัท,์2555. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค [ออนไลน์].  มหาวิทยาลัยสยาม.  แหล่งทีมา  URL:http://www.research-system.siam.edu/images/independent/ (  มกราคม ). บุญชม ศรีสะอาด, 2543.การวจิยัทางการวดัผลและประเมินผล. พิมพค์รังที 1.  กรุงเทพฯ:  สุวริียาสาสน์. ประเสริฐ  สังข์ทอง, สุทิน  พยนต์เลิศ และคณะ, . พลงังานและสิงแวดลอ้ม [ออนไลน์]. แหล่งทีมา URL: http://e- learning.e-tech.ac.th/learning3/course/view.php?id=59. (12 มกราคม 2560). ปาริชาติ ชิตตโสภณ,  2554.  การตลาดเพอืสิงแวดลอ้ม [ออนไลน์]. แหล่งทีมา URL:  http//courseware .rmutl. ac.th / ,2554.     (17 กมุภาพนัธ์ 2560). ยุวดี   ภู่สําลี,  2555.  การศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มในการใช้เครืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ ครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร.  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ รุ่งทิพย์  บํารุงสุข,2555.  ปัจจัยทีส่งผลต่อการจัดการสิงแวดล้อม กรณีศึกษา: เขตลุ่มแม่นํากลอง อาํเภอเมือง จังหวดั สมุทรสงคราม. วชิาเอกการจดัการทวัไปคณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี.   วิภาวรรณ  บึงชยัภูมิ,2557.  ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเครืองใชไ้ฟฟ้าบริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั.  ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)) มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ.์ วิทยา  อินทร์สอน และคณะ,2558.  ผลิตภณัฑ์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม (Environmentally Friendly Products).[ออนไลน์].   แหล่งทีมา  URL:http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=63&section=30&issues=3.              (24 มกราคม 2560). ศิริวรรณ เสรีรัตน,์2538  การตลาดเพอืสิงแวดลอ้ม.  กรุงเทพฯ : วสิิทธิพฒันา. ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2541.การบริหารการตลาดยุคใหม่(ปรับปรุงใหม่ล่าสุด). กรุงเทพฯ:  บริษทั ธีระฟิล์มและไซ เท็กซ์ จาํกดั. ศิริวรรณ เสรีรัตน,์2550.พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: บริษทั ธีระฟิลม์ และไซเท็ก จาํกดั. สุเทพ ยนตพิ์มาย, พรหมภสัสร รุ่งโรจน์วรกุล, มนตรี ซึมรัมย ์และณัฐพงศ์ เพชรบุตร.  2557.  ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ เลือกซือเครืองใช้ไฟฟ้าของผู ้บริโภคในเขตเทศบาลนคร  นครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา. สาขา บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา.  ห จ ก . เ ชี ย ง ใ ห ม่ แ อ ร์ แ ค ร์  เ อ็ น จิ เ นี ย ริ ง , 2559.   ก า ร แ บ่ ง ช นิ ด ข อ ง ตู ้ เ ย็น  [ อ อ น ไ ล น์ ] .   แ ห ล่ ง ที ม า  URL:  http://www.chiangmaiaircare.com/การแบ่งชนิดของตูเ้ยน็/(17 กุมภาพนัธ์ 2560). เทศบาลนครขอนแก่น,2559. จาํนวนประชากรจากการทะเบียน จาํแนกตามเพศ เป็นรายอาํเภอและเขตการปกครอง.  [ออนไลน์].  แหล่งทีมา  URL:  http://103.13.28.252/~kkmuni/ index.php/download/d/95.                         (10 กุมภาพนัธ์ ). เมธินี  พุ่มเพช็ร, 2554.  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่ออปุสงคเ์ครืองใชไ้ฟฟ้าและพฤติกรรมการเลือกซือของ ผู ้ บ ริ โ ภ ค ใ น จั ง ห ว ั ด ชลบุรี. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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การเพมิผลิตภาพการผลิตแรงงานผ่านการทาํงานแบบสะเต็ม  โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ กรณศีึกษา Increasing Labor  Productivity though STEM Workforce  by Information Technology Application : A Case Study   ชินานาฏ วทิยาประภากร *, ไพรพนัธ์ ธนเลิศโศภิต2  และภาสวรรธน์ วชัรดาํรงศกัดิ3 Chinanat Witthayaprapakorn1*, Paipan Thanalerdsopit2 and Passawat Watcharadumrongsak3  บทคัดย่อ   งานวิจัยนี มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการเพิมผลิตภาพแรงงานผ่านการทํางานแบบสะเต็ม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษทัแห่งหนึงในจงัหวดัตาก เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์สภาพปัญหาดา้นการบริหาร ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นการผลิต โดยวธีิการระดมความคิดเห็น 2) การวเิคราะห์โดยใชเ้ครืองมือแบบกา้งปลาเพือหาปัญหาทีตอ้งการแกไ้ข 3) การประยุกต์ใชเ้ครืองมือสะเต็มในการเพิมผลิตภาพแรงงานด้วยวิธีการเรียนรู้ขณะทาํงาน 4) การประเมินร้อยละของการเพิมผลิตภาพแรงงานและการประเมินร้อยละของการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตโดยเปรียบเทียบผลการทํางานกับปีทีเดิมในช่วงเวลาเดียวกัน ผลการวิจัยพบว่า บริษัทประสบปัญหาด้านการถ่ายทอดกระบวนการผลิตแก่บุคลากรเนืองจากมีอตัราการเขา้งานใหม่และการลาออกทุกวนั บริษทัจึงใชเ้ครืองมือสะเต็มเพือเพิมผลิตภาพแรงงานด้วยการใช้การผลิตสือการสอนการทํางานซึงทาํให้สามารถเพิมจาํนวนคลิปวีดีโอแสดงขนัตอนการทาํงานออนไลน์ไดร้้อยละ  และลดเวลาในการอบรมพนกังานใหม่ร้อยละ   คาํสําคญั : สะเตม็, ผลิตภาพการผลิต, วงจรการสูญเสีย              
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ABSTRACT   This research aimed to study the increase of labor productivity through STEM workforce by Information Technology Application of one company in Tak province.  The research tools were 1)  problem analysis though administration, human resource, processing by brainstorming 2)  fishbone problem analysis to select problems 3) applying STEM method 4) measuring of increasing a percentage of labor productivity and decreasing of Losing in production or service cycles. The research found that problem of the company was training new staff. This company applied online media and digital documents.  Also, a result of increasing productivity was 25 percentage and reduction to 50 percentage in training time.  Keyword: (3-5 keywords must be given) STEM, Productivity, Losing Cycle             สาขาวิทยาศาสตร์เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเกษตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาํบลช้างเผือก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 1 Department of Science(Chemistry), Faculty of Science and Agricultural Technology, University of Technology Lanna, Chang Phuek, Chiang Mai 50300, Thailand 2 สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาํบลชา้งเผือก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 2 Department of Master in Business Administration, Faculty of Business Administration and Liberal of Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Chang Phuek, Chiang Mai 50300, Thailand 3 สาขาวิศวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาํบลชา้งเผือก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Chang Phuek, Chiang Mai 50300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Chinanatw@hotmail.com
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บทนํา ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาการลดลงของผลิตภาพแรงงานและกาํลงัคนแรงงาน อีกทงัยงัพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทงัเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึงลว้นเป็นขอ้จาํกดัต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ  ขณะนีพบวา่ประเทศยงัเผชิญกบัความทา้ทายของกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง ดงันนัเพอืกา้วขา้มพฒันาการเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายไดสู้ง จะตอ้งมีการปรับเปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจทีขบัเคลือนดว้ยนวตักรรม (Value-Based Economy) รัฐบาลไทยจึงมุ่งเนน้ยทุธศาสตร์ของประเทศ ในเรืองการพฒันาสู่ “ความมนัคง มงัคงั และยงัยนื” ดว้ยการสร้าง “ความเขม้แขง็จากภายใน” โดยการขบัเคลือนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผา่นกลไกประชารัฐ ซึงเป็นความร่วมมือระหวา่งภาครัฐบาลและเอกชนเพอืขบัเคลือนการปฏิรูปประเทศไทย ใหส้ามารถรับมือกบัโอกาสและภยัคุกคามใหม่สาํหรับประเทศไทย ในศตวรรษที  ในการนี รัฐบาลไทยจึงมีนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”  ซึงประกอบดว้ย ) การเปลียนจากสินคา้โภคภณัฑไ์ปสู่สินคา้นวตักรรม ) การเปลียนจากการขบัเคลือนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคลือนดว้ยเทคโนโลยแีละความคิดสร้างสรรค ์ ) การเปลียนจากเนน้ภาคการผลิตสินคา้ ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากขึน (สุรัชพงศ ์สิงขาบณัฑิต, 2561) ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนทีมีการบูรณาการระหวา่งวชิาพนืฐานไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics); (STEM) ซึงกิจกรรมดงักล่าว สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัแรงงานทีทาํงานในสถานประกอบการ โดยการวเิคราะห์ความตอ้งการของสถานประกอบการ และจดักิจกรรมสะเตม็เพอืเชือมโยงการใชง้านจริงในสถานประกอบการสอดคลอ้งกบัแนวคิดสะเตม็ศึกษา (กมลฉตัร กล่อมอิม, 2559) เพอืใหเ้กิดการเชือมโยงเนือหาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีสู่โลกความเป็นจริงปัจจุบนั เพอืใหเ้กิดการเรียนรู้ทีบูรณาการระหวา่งกนักบัสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ เป็นการเพมิทกัษะการบูรณาการการทาํงานทีแทจ้ริง  ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าและพฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงานแต่ละหน่วยงานมากขึน องคก์ารต่าง ๆ ในฐานะทีเป็นระบบยอ่ยภายในระบบสังคมมีความจาํเป็นทีจะตอ้งปรับตวั เพือความอยู่รอดและการเจริญเติบโตในอนาคต  หลายหน่วยงานไดป้รับโครงสร้างขององค์การจากโครงสร้างแบบลาํดับขนัเขา้สู่โครงสร้างระบบเครือข่าย พฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขนัตอนการทาํงาน ช่วยให้การตดัสินใจ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพ จึงไม่ตอ้งมีการตรวจสอบและควบคุมเป็นลาํดบัขนั นอกจากบุคลากรรุ่นใหม่ยงัมีความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าในอดีต    จึงพร้อมทีจะรับผิดชอบในการปฏิบติังานของตนและกลุ่มมากขึน แนวโน้มการใชเ้ทคโนโลยีขององคก์าร  พบว่าปัจจุบนัพฒันาการและการนาํเทคโนโลยีมาประยุกต์ในองค์การ ส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงทงัโดยทางตรงและทางออ้ม ซึงก่อให้เกิดความทา้ทายแก่ผูบ้ริหารในอนาคตใหน้าํเทคโนโลยีมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ โดยผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และวิสัยทศัน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี เพือให้สามารถตดัสินใจนาํเทคโนโลยีมาใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงเราสามารถจาํแนกผลกระทบของเทคโนโลยทีีมีต่อการทาํงานขององคก์ารออกเป็น  ลกัษณะ ดงัต่อไปนี            . การปรับปรุงรูปแบบการทาํงานขององคก์าร เทคโนโลยหีลายอยา่งไดถู้กนาํเขา้มาใชภ้ายในองคก์าร  และส่งผลให้กระบวนการในการทาํงานได้เปลียนรูปแบบไป ให้การส่งข่าวสารไม่ตอ้งใช้พนักงานเดินหนังสืออีกต่อไป  ตลอดจนลดการใชก้ระดาษทีตอ้งใชใ้นการทาํงาน              . การสนับสนุนการดาํเนินงานเชิงกลยุทธ์    โดยเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตสารสนเทศทีสําคญัให้แก่ผูบ้ริหารทีจะใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจและการสร้างความไดเ้ปรียบเหนือกวา่คู่แข่งขนั            . เครืองมือในการทาํงาน เทคโนโลยีถูกนําเขา้มาใช้ภายในองค์การ เพือให้การทาํงานคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ  เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทีจะนาํมาประยุกตใ์นหลาย ๆ ดา้น โดยเทคโนโลยีจะช่วย
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เปลียนแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการทาํงานให้ดีขึน หรือแมก้ระทงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในเรืองของแรงงาน และวสัดุสินเปลืองต่าง ๆ ลง แต่ยงัคงรักษา หรือเพิมคุณภาพในการทาํงานหรือการให้บริการลูกคา้ทีดีขึน  ซึงเป็นทีแน่นอนว่าเทคโนโลยีจะถูกนาํเขา้มาใชใ้นการเปลียนแปลง และปรับปรุงกระบวนการในการดาํเนินขององคก์ารมากขึนในอนาคต             . การเพิมผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ PC ถูกพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากขึน ตลอดจนการใชง้านสะดวกและไม่ซับซ้อนเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ดงันนัในอนาคตคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลจะกลายเป็นเครืองมือหลกัของพนกังานและผูบ้ริหารขององคก์าร             . เทคโนโลยีในการติดต่อสือสาร ในช่วงแรกของการนาํคอมพิวเตอร์มาใชง้านทางธุรกิจคอมพิวเตอร์จะถูกใชเ้ป็นเพียงอุปกรณ์หลกัทีช่วยในการเก็บและคาํนวณขอ้มูลต่าง ๆ เท่านนั ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ไดถู้กพฒันาใหมี้ศกัยภาพจากทงัภายในองคก์ารหรือภายนอกองคก์าร โดยไม่จาํกดัขอบเขตวา่ผูใ้ชจ้ะอยู่ห่างไกลกนัเท่าใด ปัจจุบนัผูใ้ชส้ามารถติดต่อเพือทีจะแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารซึงกนัและกนัไดจ้ากทุกหนทุกแห่งทวัโลก      คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาททีสาํคญัมากกวา่การเป็นเครืองทีเก็บและประมวลผลขอ้มูลเหมือนอยา่งในอดีตต่อไป Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอยา่งหนึง แปลตามตวัก็คือเป็นการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติั หรือ การลงมือทาํซึง ” ความรู้ “ทีเกิดขึนก็เป็นความรู้ทีไดจ้ากประสบการณ์ กระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีผูเ้รียนตอ้งได้มีโอกาสลงมือกระทาํมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดก้ารเรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การโตต้อบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทงัให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดขนัสูง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือให้เกิดการเรียนรู้ทีกระตือรือร้น (Active Learning) โดยประยุกต์ใช้กับการบนัทึกเทปขนัตอนการทาํงาน เพือใชส้อนพนกังานใหม่ ก่อนเขา้ทาํงาน ทดแทนการสอนแบบปากต่อปาก ทีอาจเกิดความคลาดเคลือน ความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูลขึนได ้และทาํใหเ้กิดการเสียเวลาของหัวหนา้งานในการสอนพนกังานใหม่ทีรับเขา้มาเรือยๆ เพือให้เกิดการถ่ายทอดทุกกระบวนการให้พนักงานใหม่ด้วยเครืองมือทีสามารถใชง้านไดง่้าย (User-friendly) เรียนรู้ไดทุ้กสถานที ทุกเวลา และเรียนซาํไดห้ลายๆ ครังจนกวา่จะเขา้ใจ นบัไดว้า่เป็นจดัการใหม่ทีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษที  จะเห็นไดว้่าองค์การทีเจริญเติบโตในอนาคตตอ้งสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเขา้ไปในโครงสร้างการบริหารงาน ควรทําความเขา้ใจในศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีทีมีต่อองค์การและสังคม   เพือให้เลือกใช้เทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและก่อใหเ้กิดผลกระทบในดา้นลบนอ้ยทีสุดต่อองคก์ารและสงัคมแวดลอ้ม  นอกจากนีกระบวนการใช้สะเต็มสําหรับภาคแรงงาน (STEM Workforce) โดยการใช้การบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เป็นฐานในการจัดอบรมเพิมทักษะของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดทกัษะทีหลากหลาย โดยจะดาํเนินการให้คาํปรึกษาและแนะนาํเชิงลึกและสถานประกอบการและพนกังาน ดาํเนินการสร้างจิตสาํนึกใหรู้้คุณค่าของทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด เขา้ใจถึงความสูญเสียทีแฝงอยู่ในกระบวนการทาํงาน มีการดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนือง โดยดาํเนินการจากบุคลากรภายในสถานประกอบการเพือสร้างความยงัยืนซึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการ ส่งผลต่อการเสริมสร้างศกัยภาพของประเทศใหมี้ความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ (พิริยะ ผลพิรุฬห์และคณะ, 2559) งานวิจยันี จึงมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาการเพมิผลิตภาพการผลิตผา่นการใชส้ะเตม็ สาํหรับภาคแรงงานในการแกไ้ขปัญหาขององคก์รแห่งหนึงซึงเป็นบริษทัเอกชนทีผลิตนาํดืมจากนาํแร่โดยการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพือแกไ้ขปัญหาดา้นการถ่ายทอดวธีิการสอนงานพนกังานใหม่เพอืเพมิประสิทธิภาพการทาํงานและลดวงจรสูญเสียเวลาการทาํงาน  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  317 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

วธิีดําเนินการวิจัย 1. ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลของสถานประกอบการ เพือให้ทราบปัญหาทีตอ้งการแกไ้ขในการเพิมผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ โดยใช้วิธีการระดมความคิดเห็น (Brainstorming) ร่วมกบัผูบ้ริหารกิจการ จาํนวน 1 คน และพนกังานจาํนวน 20 คน 2. ดาํเนินวิเคราะห์ปัญหาของสถานประกอบการและคดัเลือกปัญหาทีมีความจาํเป็นเร่งด่วนทีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขมาดาํเนินการ  3. ใช้วิธีการแกไ้ขปัญหาดว้ยการประยุกต์ใชก้ารทาํงานแบบ STEM โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพลสส์ (Word Press) เพือการทาํเวบ็ไซต ์(Website) องคก์ร การถ่ายทาํ ตดัต่อคลิปวีดีโอดว้ยโปรแกรม วิวาวิดีโอ (Viva Video) การนาํผลงานเพือแสดงขนัตอนการปฏิบติังานผ่านโปรแกรม เวิร์ดเพลสส์ (Word press), ลิงคอิ์น (Linked in) , รหสัแท่งสองมิติ (QR code) และ แอพพลิเคชนัในมือถือ (Application on Mobile Phone) เครืองมือการทาํงาน  4. เพือลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิมผลิตภาพแรงงาน โดยกาํหนดให้เปรียบเทียบขอ้มูลปี 2560 กบัขอ้มูลเดิมของการทาํงานลกัษณะเดียวกนัในปี 2559  ผลและวจิารณ์ผล ว่า บริษทัเอกชนแห่งหนึงในจงัหวดัตากเป็นบริษทัในเครือของบริษทัทีมีชือเสียงแห่งหนึงในผลการวิจัยพบประเทศไทย บริษทัทีทาํงานศึกษาดงักล่าวนี เป็นบริษทัประเภทการผลิตนาํแร่ยหี้อหนึง มีพนกังานจาํนวน 98 คน จากผลการระดมความคิดเห็นเกียวกบัสภาพทวัไปและสภาพปัญหาพบวา่ ดา้นการบริหารจดัการ บริษทัมีการแบ่งงานอยา่งชดัเจนระหวา่งสาํนกังานใหญ่ซึงตงัอยูที่กรุงเทพฯ ซึงจะมีหนา้ทีเป็นฝ่ายขายและฝ่ายบญัชี สาํหรับบริษทัตวัอยา่งนีจะเป็นโรงงานผลิตซึงจะประกอบดว้ยคลงัสินคา้และแผนกจดัส่ง มีสถานทีตงัในจงัหวดัหนึงทางภาคเหนือของประเทศไทย การบริหารจดัการพบวา่ขาดความเชือมโยงของการประสานงานในการบริหารจดัการ โดยต่างฝ่ายต่างทาํงานในส่วนงานของตนจึงทาํใหไ้ม่ตระหนกัถึงการทาํงานทีจะส่งผลกระทบตอ่กนั เช่น ฝ่ายขายขายสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ ไม่คาํนึงถึงแผนการผลิตประจาํปี ทาํใหโ้รงงานผลิตมีงานเร่งด่วนและตอ้งเร่งผลิตสินคา้ มีค่าจา้งการทาํงานล่วงเวลาเกิดขึน เครืองจกัรทาํงานหนกั เกิดสินคา้คา้งในคลงัเก็บสินคา้ทาํใหไ้ม่สามารถนาํส่งตามแผนทีวางไว ้ส่งผลใหค้ลงัสินคา้ไม่เพยีงพอในการจดัเก็บและส่งผลกระทบในภาพรวม บริษทัมีปัญหาเรืองการจดัเก็บสินคา้คงคลงัเนืองจากไมส่ามารถพยากรณ์การผลิตสินคา้ใหต้รงกบัคาํสงัซือของบริษทัหลกัทีตงัทีกรุงเทพฯ สาเหตุหลกัมาจากพนกังานขายไม่ใชฐ้านขอ้มูลของสินคา้คงคลงัใน การขายหรือการจดัโปรโมชนัให้แก่ลูกคา้ ทาํให้เกิดช่องว่าง (Gap) ของการทาํงานส่งผลถึงประสิทธิภาพของการบริหารจดัการการผลิตและคลงัสินคา้ ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์บุคลากรฝ่ายบริหารจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึนไป ส่วนใหญ่จะจบสาขาเกษตรอุตสาหการ มีพนักงานทีจบดา้นวิศวกรรมทีคอยควบคุมเครืองจกัรโรงงาน และพนักงานตรวจคุณภาพนาํจบดา้นวทิยาศาสตร์เคมี สาํหรับพนกังานระดบัปฏิบตัิการจะจบการศึกษาขนัตาํระดบัมธัยมศึกษาปีที 3 เป็นคนทีไทยหรือเป็นคนชนเผ่าในพืนที ทีมีบัตรประจาํตวัประชาชน บริษทัไม่มีปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลเนืองจากคนส่วนใหญ่เป็นคนในพืนที พนกังานมีความสุขในการทาํงาน ไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสม โดยค่าแรงตาํสุดของพนกังานปฏิบติัการไดรั้บค่าตอบแทนวนัละ 305 บาท แต่หากมีการทาํงานและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจาํได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและมีการขึนเงินเดือนทุกปี มีเงินเพมิประจาํปีไม่ตาํกวา่ 3 เดือน ส่วนพนกังานระดบับริหารไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเท่ากบัพนักงานใน
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ส่วนกลางทาํให้พนักงานมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานสูง ช่วงพ.ศ. 2560 นี บริษทัตอ้งเพิมกาํลงัการผลิตมากขึน จึงมีความตอ้งการทาํงานมากขึน สาํหรับ พนืทีในการทาํงานสะอาด และไม่มีอนัตราย เนืองจากผลิตภณัฑเ์ป็นนาํแร่ มีการทาํงานเป็นทีมสาํหรับพนกังานสายปฏิบตัิการ โดยมีการจดัการเวลาพกังานและสับเปลียนหมุนเวียนการทาํงาน ในการทาํงานบางแผนกตอ้งใชส้ายตาในการคดักรองคุณภาพการผลิต (Quality Controlling : QC) จึงอาจเกิดการเมือยลา้ของสายตา จึงมีการจดัให้หมุนเวียนการทาํงานในแผนกอืน เช่น แผนกคดักรองคุณภาพขวดก่อนเขา้สายการผลิตเป็นตน้  ในระบบการทาํงาน หวัหนา้งานจะเป็นผูต้ดัสินใจ พนกังานระดบัปฏิบติัการไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทาํหนา้ทีเพียงคุมระบบผลิตประจาํจุดในแต่ละวนั หมุนเวียนตาํแหน่งทีรับผิดชอบ ขาดการมีส่วนร่วมในการทาํงานในเชิงพฒันา  อีกทงัพนกังานระดบัปฏิบติัการโดยมากเป็นคนในพืนทีและคนในชนเผา่ ไม่มีทกัษะดา้นการทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม ดา้นการคิดและการตดัสินใจ การแกปั้ญหาเฉพาะหน้า และขาดทกัษะดา้นภาษาและระบบสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดการหยดุงาน (Break down) ของสายการผลิต ทาํให้เกิดการสูญเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในกระบวนการผลิต และการรับพนกังานใหม่เขา้ทาํงานจะใชเ้วลาในการฝึกอบรมใหค้วามรู้ก่อนเขา้ทาํงานจริงประมาณ  เดือน ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายทีไม่จาํเป็นเกิดขึน  ดา้นการผลิตหรือบริการ พบวา่ การผลิตส่วนใหญ่เป็นกระบวนการผลิตทีตอ้งใชเ้ครืองจกัรเป็นหลกั ในสายการผลิตที  มีกาํลงัการผลิตที  ขวดต่อนาทีและในสายการผลิตที  มีกาํลงัการผลิต  ขวดต่อนาที ซึงเป็นสายการผลิตทีใชง้านมาหลายปีและมีขอ้จาํกดับางอยา่งในการทาํงาน ทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ ทาํใหก้ารควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบทาํไดค้่อนขา้งยาก เพราะมีประมาณมาก เช่น  1) ฝาขวดทีมีการบิดเบียวผิดรูป เมือเขา้สู่กระบวนการผลิตทาํใหปิ้ดฝาไม่สนิท  ตอ้งนาํออกจากสายพานมาปิดให้สนิทก่อนนาํกลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตใหม่ ถา้ไม่สามารถปิดฝาให้สนิทไดก็้ตอ้งเปิดฝา แลว้ทิงฝาและเทนาํทิง นําขวดกลบัไปลา้งและเขา้สู่ระบบการบรรจุใหม่   2) ขวดบุบจากการขนส่งก่อนการบรรจุ ทาํให้ปิดฝาขวดไม่ได ้ตอ้งนาํออกจากสายการผลิตเพือปิดฝาด้วยมือประมาณ  ขวดต่อชวัโมง โดยปริมาณการผลิตทงัหมดประมาณ ,  ขวดต่อวนั ซึงโดยมากสามารถปิดฝาและนาํกลบัเขา้สายการผลิตได ้คงเหลือส่วนทีตอ้งจาํหน่ายออกประมาณ  ขวดต่อวนั การทาํงานบางอยา่งตอ้งใชค้นเป็นหลกั เช่น การตรวจสอบสภาพขวดก่อนเขา้สู่สายการผลิต การตรวจสอบจาํนวน  จุดหลงับรรจุนาํและปิดฝาขวด การนาํขวดเขา้สู่ระบบการผลิต การติดป้ายยีห้อ และการจดับรรจุขวดเพือการลาํเลียงดว้ยรถยก มีการใชก้าํลงัคนประมาณ  คน ต่อ  สายการผลิต ซึงค่อนขา้งมากเกินความจาํเป็น สามารถใชร้ะบบการจดัการทีดีเขา้ไปบริหารจดัการให้มีการใชค้นใหน้อ้ยลงและคุม้ค่าทีสุดได ้ นอกจากนียงัเกิดการสูญเสียเวลาจากการเปลียนชินส่วนและอุปกรณ์ของเครืองจกัรเมือมีการเปลียนกระบวนการบรรจุ เช่น จาก  มิลลิลิตร เป็น  มิลลิลิตร ซึงจะเสียเวลาประมาณ -  นาทีต่อครังในการเปลียนกระบวนการบรรจุ   จากการวิเคราะห์ปัญหาของบริษัทแห่งหนึงในจังหวดัตาก โดยใช้การวิเคราะห์แบบก้างปลา (Fishbone Analysis) การหยดุชะงกัของเครืองจกัรเนืองจากพนกังาน  โดยเฉพาะพนกังานใหม่ทียงัไม่มีความชาํนาญและขาดขอ้สังเกตเทคนิคในการทาํงาน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดและตอ้งทาํให้หยดุเครืองจกัรชวัคราวเพือแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ในปี  บริษทัมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เพมิยอดการผลิตนาํดืมเป็นจาํนวนมาก มีการรับพนกังานใหม่เขา้มาตลอด ส่งผลใหห้ัวหนา้งานตอ้งใชเ้วลาในการสอนงานตวัต่อตวัแก่พนกังานทีเขา้ทาํงานใหม่ จึงเกิดความเหนือยลา้ทาํใหเ้สียเวลาในการทาํงานเกิดการสอนงานทีมีประสิทธิภาพ  เมือมีการรับพนกังานใหม่ตลอดเวลา ตอ้งใชเ้วลาในการสอนโดยหวัหนา้ และใชเ้วลาในการเรียนรู้งานอยา่งนอ้ย -  สัปดาห์ต่อคนส่งผลใหเ้กิดความผิดพลาดในการทาํงานบ่อยครัง พนกังานใหม่ทีขาดความชาํนาญ
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ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดเป็นสาเหตุสําคญัอย่างหนึงของการหยุดชะงักของเครืองจกัร ซึงส่งผลต่อกระบวนการผลิตโดยรวม งานวิจยันีจึงเลือกการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศซึงเป็นหนึงในเครืองมือของสะเต็มในการประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานร่วมกบัผูป้ฏิบติังานดา้นบุคลากรในลกัษณะการเรียนรู้การทาํงาน (Action Learning) ซึงพบว่ากระบวนการเพิมผลิตภาพแรงงานนนั พนักงานมีทกัษะในการทาํงานทีหลากหลายขึน สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีไดรั้บจากการอบรม สร้างเอกสารสาํหรับการนาํเขา้หรือออกจากเวป็ไซตข์องบริษทั  การสร้างคลิปวีดีโอแสดงขนัตอนการทาํงานโดยละเอียด เป็นภาพเคลือนไหว และมีการสอดแทรกเทคนิคในการทาํงานใหก้บัผูรั้บชมคลิปไดเ้รียนรู้ ทาํให้เขา้ใจไดง่้ายขึน โดยในแต่ละแผนกเช่น แผนกผลิต แผนกคลงัสินคา้  แผนกตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายบุคคลจะมีการนาํเสนอขนัตอนการทาํงานผ่านคลิปวิดีโอทีพนกังานจดัทาํร่วมกนัในแต่ละแผนก  รวมทงัเอกสารในการทาํงานวางบนระบบ tipwarin.wordpress.com ซึงเป็นระบบปิดสําหรับพนกังานในบริษทัทีสามารถเขา้ถึงได้เท่านนั เนืองจากขอ้มูลบางส่วนเป็นความลบัของบริษทั ทงันีฝ่ายบุคคลสามารถนาํเสนอคลิปวีดีโอแสดงขนัตอนการทาํงาน  และเอกสารทีเกียวขอ้งไดส้มบูรณ์ทีสุด ทีสามารถนาํไปใชง้านได้จริง ดังตวัอย่างคลิปวีดีโอทีเกิดจากผลงานของพนักงานฝ่ายบุคคลผ่านช่องทางhttps://www.youtube. com/watch?v= KYyQM0j3zZM แสดงขนัตอนสาํหรับการทาํประวตัิของพนกังาน ซึงเป็นผลเรียนรู้ร่วมกบัในเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการทาํงานทีหลากหลาย ซึงพนกังานสามารถจดัทาํคลิปวีดีโอผ่านแอพพลิเคชนัวีวาวิดีโอ (Viva Video) แสดงขนัตอนและเอกสารทีเกียวขอ้ง นาํขึนสู่ www.youtube.com แลว้นาํมาวางบน wordpress.com ชือ ชือบริษทั.wordpress.com ทีเป็นพนืทีออนไลน์ของบริษทัได ้นอกจากนียงัมีช่องทางบนระบบอินเตอร์เน็ตที https://www.youtube.com/watch?v=h2Cf6p0TTi4 แสดงขนัตอนสําหรับการรับสมคัรพนักงานใหม่ เป็นผลจากการทาํงานร่วมกันกับนักวิจัย ซึงพนักงานสามารถจัดทาํคลิปวีดีโอผ่านแอพพลิเคชนั วิวาวิดีโอ (Viva Video) แสดงขนัตอนและเอกสารทีเกียวขอ้ง นาํขึนสู่ www.youtube.com แลว้นาํมาวางบน wordpress.com ชือ ชือบริษทั.wordpress.com ทีเป็นพนืทีออนไลน์ของบริษทัได ้อีกทงัยงัมีช่องทาง https://www.youtube.com/watch?v=Ks1TZLeK1ro แสดงสรุปบนัทึกการลาของพนักงาน เป็นผลจากการอบรม ซึงพนกังานสามารถจดัทาํคลิปวีดีโอผ่านแอพพลิเคชนั Viva Video แสดงขนัตอนและเอกสารทีเกียวขอ้ง แลว้นําขึนสู่ช่องทาง www.youtube.com แลว้นาํมาวางบน wordpress.com ชือบริษทั.wordpress.com ทีเป็นพืนทีออนไลน์ของบริษทัไดเ้ช่นกนั  จากผลการวิจยัดงักล่าว สามารถคิดเทียบผลความสาํเร็จของโครงการไดว้า่ จาก  ฝ่ายดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ ฝ่ายบุคคลสามารถจดัทาํและนาํขึนสู่เวป็ไซตข์องบริษทั ซึงเป็นคลิปวดีีโอแสดงขนัตอนการทาํงานไดส้มบูรณ์ คิดเป็น  ฝ่ายจาก  ฝ่าย เทียบเป็นร้อยละ  ของความสาํเร็จตามตวัชีวดั โดยประโยชน์ของผลการดาํเนินโครงการเมือคิดเป็นมูลค่า สามารถคาํนวนจาก จาํนวนวนัของการถ่ายทอดงานเดิม เปรียบเทียบกบัการถ่ายทอดดว้ยสารสนเทศ เป็นส่วนต่างเวลา คูณมูลค่าเวลา ฐานเงินเดือนของผูป้ฏิบตัิงานแทน พบวา่ จาํนวนวนัของการถ่ายทอดงานเดิม  วนัต่องาน เปรียบเทียบกบัการถ่ายทอดดว้ยสารสนเทศ จากการทดสอบคลิปวีดีโอ  คลิป  งานกบัพนกังานฝ่ายบุคคลทีเขา้ใหม่  คน  หากใชเ้วลาในการเรียนรู้เฉลียจากการถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอเหลือเพียง  วนั จะคิดเป็นส่วนต่างเวลา  -  เท่ากบั   วนั ดงันนั  วนั x  บาทต่อวนั (มูลค่าเวลา ฐานเงินเดือน ,  บาทของพนักงานคนอืนทีตอ้งช่วยกนัปฏิบติัหนา้ทีแทน ระหว่างทีพนกังานใหม่เรียนรู้งาน) คิดเป็นมูลค่า ,  บาทต่องาน  เพราะฉะนนั จากงานทีใชท้ดสอบ  งาน x 3,  บาท คิดเป็น ,  บาทต่อคนต่อ  งานทีถ่ายทอดผา่นคลิปวดีีโอ สาํหรับผลการวจิยั ดา้นกระบวนการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตนนั หากคิดมูลค่าจากประโยชน์ของการลดการสูญเสียในวงจรการผลิต สามารถคาํนวนจากเวลาทีลดลงในการสร้างความเขา้ใจในการรับพนกังานใหม่ เดิม คูณจาํนวนคน (มูลค่าของเวลาต่อคนทีสามารถลดลงได)้ พนกังานใหม่สามารถเรียนรู้การทาํงานไดร้วดเร็วขึน  โดยสามารถเรียนรู้เอกสาร  



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

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

เครืองมือการทาํงาน  รวมทงัขนัตอนและเทคนิคการทาํงานผ่านคลิปวีดีโอทีแต่ละฝ่ายไดจ้ดัทาํขึน ทาํให้ลดเวลาในการเรียนรู้ของพนกังานใหม่ ทีเดิมตอ้งใชเ้วลาสอนงานประมาณ  สปัดาห์ หรือ  วนั เป็น  สปัดาห์ หรือ  วนั เท่ากบัจาํนวนวนัในการสอนงานลดลง  วนั โดย พนกังานใหม่สามารถเขา้ใจและเรียนรู้ขนัตอนการทาํงานไดเ้ร็วขึน ร้อยละ  สามารถเริมงานไดอ้ยา่งมนัใจและคล่องแคล่ว ลดความสูญเสีย ผิดพลาดในการทาํงาน นอกจากนีทาํใหล้ดภาระงานของหวัหน้างานทีตอ้งสอนพนักงานหลายครังและสอนซาํแบบเดิม  หากคาํนวณฐานเงินเดือนของหัวหน้างาน ,  บาท เฉลีย วนัละ 1,  บาท เป็นเวลา  วนั  เป็นเงิน ,  บาทต่อเดือนทีตอ้งสูญเสียไป ต่อการสอนพนกังานธุรการใหม่  คนและเป็นการลดผลิตภาพการผลิตของหัวหนา้ทีควรจะไปปฏิบติัหนา้ทีทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวา่การสอนงานพนกังานใหม่  สรุปและอภิปรายผลวจิัย  จากผลการวจิยั พบสภาพปัญหาของบริษทัแห่งหนึงในจงัหวดัตาก ดา้นการถ่ายทอดกระบวนการผลิตนาํดืมให้แก่พนกังานทีเขา้มาทาํงานใหม่ ทาํให้สูญเสียเวลาในการถ่ายทอดงาน ดงันนันกัวิจยัจึง ใชว้ธีิการทาํงานโดยการเรียนรู้ร่วมกนั (Action Learning) โดยนกัวจิยัจะรู้เกียวกบัเทคโนโลยเีพือการใชง้านแต่ผูที้จะรู้วา่จะนาํเทคโนโลยนีนัไปใชแ้กไ้ขปัญหางานเป็นผูป้ฏิบตัิงาน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Revans (1980) ซึงกล่าวว่าการเรียนรู้ดว้ยการกระทาํเป็นเครืองมือของการทาํงานทีตอ้งใชป้ระสบการณ์ทีผูเ้รียนจะไดรั้บมากกว่าการสอน โดยผูเ้รียนจะเขา้ใจการทาํงานสามารถแกไ้ขและป้องกนัปัญหาทีจะเกิดขึนไดดี้ โดยการเรียนรู้ร่วมกนัจะตอ้งมีการทาํงานทีมีวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนัซึงไม่จาํเป็นทีผูเ้รียนรู้จะตอ้งรู้ทุกอย่างเหมือนกัน อาจเป็นการเพิมเติมการเรียนรู้ภายหลงัได้ทาํงานนัน Pedler (2011) ทังนียงัสอดคลอ้งกับ National Science Foundation (2015) โดยการใชก้ารเรียนรู้ประยุกต์กบัการฝึกงานจริง (On-the-job-training)  ทงันีการใชเ้ครืองมือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศซึงเป็นเครืองมือหนึงในการเรียนรู้การทาํงานแบบสะเต็มเพือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซึงพบว่าบริษทัแห่งนีสามารถเพมิผลิตภาพแรงงาน โดยการนาํคลิปวีดีโอแสดงขนัตอนการทาํงานได ้คิดเป็น  แผนก จากทงัหมด  แผนก เท่ากบัเพิมขึนร้อยละ  ของความสาํเร็จตามตวัชีวดัเดิมของปี พ.ศ. 2559 โดยประโยชน์ของผลการดาํเนินโครงการเมือคิดเป็นมูลค่า คิดเป็น ,  บาทต่อคนต่อ  งานทีถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอ สาํหรับผลการวิจยัดา้นกระบวนการลดการสูญเสียในวงจรการผลิต เดิมตอ้งใชเ้วลาสอนงานประมาณ  สัปดาห์ หรือ  วนั ลดเป็น  สัปดาห์ หรือ  วนั เป็นการลดเงิน ,  บาทต่อเดือนทีตอ้งสูญเสียไป ต่อการสอนพนกังานธุรการใหม่  คน  สาํหรับ ขอ้เสนอแนะงานวิจยัต่อไป สาํหรับบริษทัแห่งนีควรวิเคราะห์ปัญหาอืน ๆ โดยอาศยักระบวนการวิธีคิด การพจิารณา การตดัสินใจเลือกเครืองมือต่าง ๆ ในการแกปั้ญหาทีเกิดขึน  รวมทงัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัแผนกงานอืน ๆ เช่น แผนกผลิต  แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกคลงัสินคา้ ในการให้ความรู้กบัพนักงานใหม่ทีรับเขา้มา  เพือเป็นการประหยดัเวลาในการเรียนรู้งานจากการสอนงานโดยอาศยัคน เช่น หัวหน้างานหรือพนกังานทีมีประสบการณ์มาก่อน  การสอนงานผ่านคลิปวีดีโอเห็นไดว้า่ประสิทธิภาพทงัในเรืองเวลาและคุณภาพการสอน พนักงานเกิดความมนัใจในวิธีการและขนัตอนการทาํงานและลดความผิดพลาดในการทาํงาน   กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนทุนจากโครงการเพิมผลิตภาพการผลิตแรงงานไทย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค ์สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน จงัหวดัตาก และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   
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เอกสารอ้างองิ กมลฉตัร กล่อมอิม. 2559. การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเตม็ศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 18(4): 334-348. เบญจวรรณ ถนอมชยธวชั, ผอ่งศรี วาณิชยศ์ุภวงศ,์ วฒิุชยั เนียมเทศ และ ณฐัวทิย ์พจนตนัติ. 2559. ทกัษะแห่งศตวรรษที 21: ความทา้ทายในการพฒันานกัศึกษา. วารสารเครือข่ายวทิยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 3(2): 208-222. พิริยะ ผลพิรุฬห์, เดือนฉาย กองเงิน และ กชชญาณ์ เถาลดัดา. 2559. ความไม่สอดคลอ้งทางการศึกษาและผลกระทบต่อ ตลาดแรงงานไทย. พฒันาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ 10(2): 118-150. สุรัชพงศ ์ สิกขาบณัฑิต. 2561. นโยบายประเทศไทย 4.0 : โอกาส อุปสรรค และผลประโยชน์ของไทยในภูมิภาคอาเซียน. แหล่งทีมา: https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=46816&filename=foreign2_index, 14 พฤษภาคม 2561. National Science Foundation. 2015. Revising the STEM Workforce A Companion to Science and Engineer ing Indications 2014. Available Source: https://www.nsf.gov/nsb/publications/2015/nsb201510.pdf, May 11, 2018. Pedler, M. 2011. Action Learning in Practice. Gower Publishing Ltd., Burlington. Revans, R. W. 1980. Action Learning: New Techniques for  Management. Blond and Briggs Ltd., London.                      
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แนวทางการเพมิขีดความสามารถในการแข่งขันของนําพริกเห็ดแครง บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช Approach to Enhance Competitiveness of the Khraeng Mushroom Paste BannamaipaiThung Song, Nakhon Si Thammarat สุธิกาญจน์  แกว้คงบุญ *สุภาพร ไชยรัตน2์  และ สุพตัรา  คาํแหง  Sutikan  Kaewkongbon1*,  SupapornChairat2 andSupattaKumhang3  บทคัดย่อ  การศึกษาวิจยันี  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พือ เพือศึกษารูปแบบการดาํเนินงาน  ประเมินศักยภาพทางการตลาด และเสนอแนวทางการแข่งขันของนําพริกเห็ดแครง  บ้านนาไม้ไผ่  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราชเครืองมือการวิจยั  คือแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง  กลุ่มตวัอย่าง คือ คณะกรรมการกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผจ่าํนวน 8 คน พบวา่ รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ  1.ดา้นการบริหารจดัการ มีการบริหารงานรูปแบบกลุ่ม  มีโครงสร้างชัดเจน 2.ดา้นการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด  คือ มีผลิตภณัฑห์ลากหลาย กาํหนดราคาขายปลีก ราคาขายส่ง ชดัเจนมีระบบการจดัจาํหน่ายทงัทางตรงและทางออ้ม  การส่งเสริมการตลาด  มีการโฆษณาจากสือของรัฐ  และการใหส่้วนลด  3.ดา้นการผลิต  มีการวางแผนการผลิต และพฒันาอยา่งต่อเนือง   4.ดา้นการเงิน  มีแหล่งเงินทุนมาจากการกูย้ืม  และหน่วยงานรัฐ  ศกัยภาพทางการตลาด  1.จุดแขง็  ประธานกลุ่มมีวิสัยทศัน ์ 2.จุดอ่อน ผลิตภณัฑ์ขาดมาตรฐานรองรับ  การสือสารทางการตลาดไม่หลากหลาย 3.โอกาส ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ  ผูบ้ริโภครักสุขภาพมากขึน  โดยมีแนวทางการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั คือ การสร้างความแตกต่าง ดา้นการจดัการธุรกิจและการตลาด  เนน้พฒันาการสือสารทางการตลาดเพือการสร้างการรับรู้ดา้นผลิตภณัฑ ์และการดาํเนินงานกลุ่มไดแ้ก่  1.ดา้นการโฆษณา ผา่นสือออนไลน ์เฟสบุ๊ค แฟนเพจชือ สุขสวสัดิฟาร์ม  และผ่านสือสิงพิมพ ์คือ ใบปลิว  2.ดา้นการส่งเสริมการขาย  ผ่านการจดัแสดงสินคา้ โดยการพฒันาชุดนิทรรศการเคลือนที  3.ดา้นพนกังานขาย  โดยพฒันาเสือทีม จากนนัจึงมีการจดัสัมมนาถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน ประโยชน์ทีไดรั้บ คือ ทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถต่อยอดการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพิมโอกาสทางการตลาด  และสร้างรายไดใ้ห้ผูป้ระกอบการเพิมขึน  คําสําคัญ: การสือสารการตลาด, ตราสินคา้, ส่วนผสมทางการตลาด       
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Abstract This study Qualitative Research Aims to To study the operating model. Assess the potential of the manufacturer of  theKhraeng mushroom paste.  And propose a competitive approach of the Khraeng mushroom paste,  Bannamaipai. In interviews with the board of directors, 8 found that the business model  1. Management Mrs. PimolwanSuksawat is the chairman of the group. Has a clear management structure.  2. Marketing Targeted marketing  Marketing mix There are many products. Determine the retail price, wholesale price is set by the market price. There are direct and indirect distribution systems.  Marketing Promotion By advertising from the state media.And discounting 3. Production Productionplanning  And continuous development  4. Financial The source of funds comes from loans and government agencies.  Marketing potential 1. Product strength is appropriate. Quality control of raw materials.Group Presidency Vision. 2. Weakness. Products lack standards.  Marketing communication is not diversified. 3. Opportunity is supported by government agencies. Consumers love health more.  The development of a new brand name HednamaipaiAnd define effective marketing communications. To create accurate perceptions about the product. And the group's operations include: 1 .  Advertising Facebook Fan page :HednamaipaiAnd the brochure is printed. 2 .  Sale promotion.Through exhibits.By developing a mobile exhibition series. 3.  Personal  selling  By the uniform shirt. Then, a seminar was held to provide knowledge about the competition for community products to the community.  Keywords: Marketing communication, Brand, Marketing mix              123 สาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจดัการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัตาํบลถาํใหญ่  อาํเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 80110  ไทย 2 Department of Marketing  Faculty of Management Technology, UniversityRajamangala University of Technology Srivijaya., Thamyai, Thungsong, Nakhon Si Thammarat  80110, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kankaew-ff@hotmail.com
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บทนํา นาํพริก เป็นอาหารพืนเมืองทีอยู่ในความนิยมของคนไทยมาโดยตลอด ซึงนับเป็นเสาหลกัของระบบอาหารไทย เพราะนาํพริกคือวฒันธรรมของอาหารไทย โดยมีการเชือมโยงทรัพยากรอาหารทีสาํคญั คือ ขา้ว ปลา  และผกัพืนเมือง เขา้ดว้ยกัน  อนัประกอบดว้ยพืช ผกั สมุนไพร ทีมีคุณค่าและสรรพคุณทางยาทีหลากหลาย นาํพริก จัดเป็นการถนอมอาหาร  โดยมีรสชาติแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค  มีสูตรตน้ตาํรับทีสืบทอดกนัมาจากรุ่นหนึงสู่อีกรุ่นหนึง  และในปัจจุบนั  ยงัมีการคิดคน้ตาํรับใหม่ ๆ  จากภูมิปัญญาชาวบา้น  ทาํให้มีสูตรตาํรับนาํพริกออกมากมาย  ในรูปแบบบรรจุภณัฑที์สะอาด ถูกหลกัอนามยั และซือหาไดส้ะดวก  จึงทาํให้ตลาดนาํพริกสาํเร็จรูปเป็นทีน่าสนใจมาก  เนืองจากมีอตัราความเสียงตาํ และเป็นสินคา้ทีสามารถขายไดเ้สมอ แมว้า่จะมีการแข่งขนัทีรุนแรง   เห็ดแครง เห็ดแครงมีชือทางวทิยาศาสตร์วา่Schizophyllum commune Fr. จดัอยูใ่นอาณาจกัรเชือราวงศ ์Schizophyllaceaeมีชือสามญัวา่ spilt gill  เป็นเห็ดมีขนาดเล็กรูปร่างคลา้ยพดัทีฐานมีกา้นสนัๆยาวประมาณ 0.10.5 ซม. ดอกเห็ดกวา้งประมาณ 3 ซม. ผิวดา้นบนมีสีขาวปนเทาลกัษณะดอกเหนียวและแขง็แรงดา้นใตข้องดอกมีครีบเป็นร่องสีนาํตาลอ่อนขอบดอกหยกัคลา้ยขอบเปลือกหอยแครงซึงเป็นทีมาของชือเมือแห้งดา้นใตข้องดอกเห็ดมีครีบมีลกัษณะแตกเป็นร่อง (spiltgill) ในประเทศไทยมีชือเรียกเห็ดแครงหลายชือตามภูมิภาคเช่นเห็ดตีนตุ๊กแก (ภาคใต)้ เห็ดตามอม (ภาคเหนือ) เห็ดมะม่วง (ภาคกลาง) เป็นตน้เป็นเห็ดทีขึนไดต้ลอดปีสามารถขึนอยูท่วัโลกในสภาพแวดลอ้มทีต่างกนัลกัษณะดอกเห็ดอาจแตกต่างกนัในแต่ละทอ้งทีโดยจะขึนตามขอนไมกิ้งไมก้ระดาษมีการใชต้น้ยางพาราเป็นวสัดุเพาะในภาคใตแ้ละประยกุตใ์ช้ไมอื้นๆเป็นวสัดุเพาะตามพืนที  (นฤมลมงคลธนวฒัน์,2557, 139) เห็ดแครงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  มีสารทีมีคุณสมบตัิในการต่อตา้นเชือไวรัส และยบัยงัเซลล์มะเร็ง อุดมไปดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระสูงมาก จึงนิยมแปรรูปเป็นอาหารเพือบริโภค ซึงในพนืทีภาคใต ้มีการแปรรูปเห็ดแครงเป็นอาหารพนืบา้น ไดแ้ก่ แกงควัเห็ดแครงใส่กุง้ หรือใส่หมูยา่ง (อีสานใส่หอยขม)  อุบเห็ดแครง ผดัเห็ดแครงใส่ไข่ ยาํเห็ดแครงร่วมกับเห็ดหรือผกัชนิดอืน พล่าเห็ดแครง เป็นต้น และจากคุณประโยชน์ของเห็ดแครง และพฒันาเห็ดแครงสู่ตลาดเครืองสาํอาง  ดงันนั ตลาดเห็ดแครงจึงมีความตอ้งการสูง  ปัจจุบนัจึงมีการพฒันาวิธีเพาะเห็ดแครงเพือใหมี้บริโภคตลอดปี จึงนบัเป็นเห็ดทีมีศกัยภาพสูงในเชิงพาณิชยที์น่าส่งเสริมให้มีการขยายการผลิตในเชิงการคา้ใหม้ากขึน    ผูผ้ลิตเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชไดมี้การผลิตเห็ด เมือปี พ.ศ.2554  และเมือมีแนวโน้มการตลาดทีดี  จึงได้มีการจดทะเบียนผลิตผลิตภณัฑ์ชุมชนในรูปแบบกลุ่ม เป็นสินคา้โอทอปเมือปี พ.ศ.2556ปัจจุบนัมีการผลิตกอ้นเชือเห็ด  และเห็ดสด ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า  เห็ดแครง และเห็ดหูหนู  และผลิตภณัฑ์ใหม่คือ นาํพริกเห็ดแครง ได้แก่ นาํพริกเผาเห็ดแครง  และนาํพริกนรกเห็ดแครง จากการดาํเนินโครงการวิจยัและนวตักรรมเพือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรือง การสร้างมูลค่าเพิมผลิตภณัฑชุ์มชน ผลิตภณัฑเ์ห็ดแครงแปรรูป บา้นนาไมไ้ผ ่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  ทาํใหส้ามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ นนัคือ นาํพริกเผาเห็ดแครง  แต่ยงัคงพบปัญหาจากการดาํเนินงานของกลุ่ม คือ ผูบ้ริโภคยงัไม่รู้จกัผลิตภณัฑ ์ และกลุ่มฯมากนกั  ทาํใหโ้อกาสในการขายมีนอ้ย  ดงันนัเพอืใหส้ามารถสร้างรายได ้และอาชีพใหก้บัผูผ้ลิต  และชุมชน เพมิมากขึน  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจ ศึกษาวจิยัเรือง แนวทางการเพมิขีดความสามารถในการแข่งขนัของนาํพริกเห็ดแครง บา้นนาไมไ้ผ ่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพือเป็นการสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนต่อไป  ขีดความสามารถในการแข่งขนั หมายถึงความสามารถเพิมคุณค่า และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้นอกจากนันยงัทาํให้กิจการมีฐานะทางอุตสาหกรรมเหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยธุรกิจสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ ดว้ยกลยุทธ์การแข่งขนั 3 อย่างคือ1 สร้างความแตกต่าง (Differentiation)  2 การมีตน้ทุนการผลิตทีตาํ (Cost Leadership)  และ3 การเจาะจงในตลาด (Focus)  ซึงการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดว้ยการสร้างความแตกต่าง 
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จึงควรเพิมขีดความสามารถของผูป้ระกอบการคือ 1.ด้านศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2.ด้านการจัดการวตัถุดิบ 3.ด้านเทคโนโลยีและการผลิต 4.ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5.ด้านการจัดการธุรกิจและการตลาด6.ด้านระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมวจิยัและการพฒันา 7.ดา้นการสนบัจากภาคผลิตภณัฑแ์ละหน่วยงานสาธารณะ(สานิตศิริวศิิษฐก์ลุ,  2560).  ดงันนั  ทางผูว้ิจยั  จึงมีความสนใจศึกษาเรือง แนวทางการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของนาํพริกเห็ดแครง บา้นนาไมไ้ผ ่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือเพมิขีดความสามารถในการแข่งขนัของนาํพริกเห็ดแครง  จากผลิตภณัฑ์ชุมชนใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัผลิตภณัฑ์  สู่ผลิตภณัฑม์าตรฐานต่อไปได ้โดยจะส่งผลต่อการสร้างรายได ้และสร้างอาชีพทียงัยนืใหก้บัผูป้ระกอบการต่อไป  วตัถุประสงค์ของโครงการวิจัย 1. เพือศึกษารูปแบบการดาํเนินงานและ ประเมินศกัยภาพของผูผ้ลิตนาํพริกเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ ่อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 2. เพือเสนอแนวทางการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของนาํพริกเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่ อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  ทบทวนวรรณกรรมทเีกยีวข้อง 10. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการบริหารจดัการธุรกิจ 11. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 12. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั 13. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการบริหารจดัการธุรกิจ ความหมายของการบริหารจดัการ การบริหารหรือการจดัการ เป็นศาสตร์แขนงหนึงทีมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํเนินกิจกรรมของหน่วยงานทุกระดบั  โดยการบริหาร นิยมใชใ้นภาครัฐหรืองานทีเกียวกบันโยบาย และการจดัการ นิยมใชใ้นภาคธุรกิจเอกชนซึง The Encyclopedia  Americana ไดข้ยายความวา่ การบริหารและการจดัการใชท้ดแทนกนัได ้คาํวา่ “การบริหาร” เป็นการจดัการงานบริหารระดบัสูง ส่วน “การจดัการ” เป็นศิลปะของการประสานองคป์ระกอบหรือปัจจยัการผลิตเพือมุ่งความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารเป็นความสาํเร็จตามวตัถุประสงคโ์ดยอาศยัแรงงาน วสัดุ และเครืองจกัร  การบริหารจดัการ (Management)  หมายถึง ชุดของหนา้ทีต่าง ๆ ทีกาํหนดทิศทางในการใชท้รัพยากรทงัหลายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient)  หมายถึง การใช้ท รัพยากรได้อย่าง เฉลียวฉลาดและคุ้มค่า(Cost–effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล  (Effective)  นนั หมายถึง การตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Right Decision) และมีการปฏิบติัการสาํเร็จตามแผนทีกาํหนดไว ้ ดงันนัผลสาํเร็จของการบริหารจดัการจึงจาํเป็นตอ้งมีทงัประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กนั  ปัจจยัหรือทรัพยากรการบริหารจดัการ การบริหารจดัการทุกประเภทจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารจดัการทีสาํคญั  ไดแ้ก่ บุคลากร(Man) งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management)  หรือทีเรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือเป็นปัจจยัพืนฐานทีใชใ้นการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ตอ้งอาศยับุคลากรทีมีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ตอ้งไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินการเพียงพอ ตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์ทีเหมาะกบัความตอ้งการของแผนงาน
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และโครงการและตอ้งมีระบบการจดัการทีดีมีประสิทธิภาพเพือใหท้รัพยากรทีมีอยูจ่าํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ. 2545, น.18)   กระบวนการบริหารจดัการ รูปแบบการบริหารงานไวด้งันี  คือ  1) การวางแผน (Planning)  เป็นความพยายามทีจะให้การปฏิบติังานตรงกบัเป้าหมายทีตอ้งการ  จึงไดก้าํหนดงานทีจะตอ้งทาํ  วธีิทีจะทาํและจุดมุ่งหมายของการทาํงานแต่ละอยา่งไวล้่วงหนา้  เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร 2) การแบ่งสรร (Allocation)มีการจดัแบ่งทรัพยากรมนุษยแ์ละทรัพยากรทีมิใช่มนุษยใ์หเ้ป็นสดัส่วนพอทีจะดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  3) การเร้าใจ (Stimulation) เป็นก า ร ก ร ะ ตุ ้น   เ ร้ า ใ จ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ไ ด้ผ ล ดี ทัง ด้า น ป ริ ม า ณ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ  4) ก า รประสานงาน  (Coordinating)  เป็นการจัดให้มีการประสานงานระหว่างหัวหน้างานของหน่วยย่อยให้เกิดความเข้าใจกนั  ประสานงานกนัและขจดัขอ้ขดัแยง้ใหล้ดลงหรือหมดไป และ 5) การประเมินผลงาน (Evaluation)  เป็นการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการดาํเนินการเพือการแกไ้ขปัญหา  และการวางแผนในช่วงระยะเวลาขา้งหน้า  โดยมุ่งประเมินสัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายทีตงัไว ้   2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับส่วนประสมทางการตลาด ความหมายส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552,น.80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดทีควบคุมไดซึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพอืสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเครืองมือดงัต่อไปนี  1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สิงทีเสนอขายสู่ตลาดเพอืความสนใจ การจดัหา การใชห้รือการบริโภคทีสามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิงทีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและชือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานที บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑที์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้ การกาํหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ตอ้งพยายามคาํนึงถึงปัจจัยต่อไปนี (1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) (2) องค์ประกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ ์(Product Component) เช่น ประโยชน์พนืฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ เป็นตน้ (3) การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ(์Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑข์องบริษทัเพอืแสดงตาํแหน่งทีแตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย (4) การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพือให้ผลิตภณัฑ์ มีลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึน(New and Improved) ซึงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยงิขึน (5) กลยทุธ์เกียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์(Product Line)  2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนทีตอ้งจ่ายเพือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ/์บริการ หรือเป็นคุณค่าทงัหมดทีลูกคา้รับรู้เพือให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการคุม้กบัเงินทีจ่ายไป หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัทีสองทีเกิดขึน ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์นั ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซือ ดงันนั ผูก้าํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึง (1) คุณค่าทีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ ซึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิภณัฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภณัฑน์นั (2) ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง (3) การแข่งขนั(4) ปัจจยัอืน ๆ  3. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช้ เพือเคลือนยา้ยสินคา้และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถานบันทีนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบัน
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การตลาด ส่วนกิจกรรมทีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันี  3.1 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจทีมีความเกียวขอ้งกับการเคลือนยา้ยผลิตภณัฑห์รือบริการสาํหรับการใชห้รือบริโภคหรือหมายถึง เสน้ทางทีผลิตภณัฑ ์และกรรมสิทธิทีผลิตภณัฑ์ถูกเปลียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ซึงอาจจะใชช่้องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้มจากผูผ้ลิต ผ่านคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอตุสาหกรรม  3.2 การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานทีเกียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน และการควบคุมการเคลือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้สําเร็จรูป จากจุดเริมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภคเพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงักาํไร หรือหมายถึง กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการเคลือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้ทีสาํคญัมีดงันี (1) การขนส่ง (2) การเก็บรักษาสินคา้ และการคลงัสินคา้ (3) การบริหารสินคา้คงเหลือ  4.การส่งเสริมการตลาด  ไดแ้ก่  4.1การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกียวกบัองค์กร และส่งเสริมการตลาดเกียวกับผลิตภณัฑ ์บริการ หรือ ความคิด ทีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยทุธ์ในการโฆษณาจะเกียวขอ้งกบั (1) กลยทุธ์การสร้างสรรคง์านโฆษณา (Create strategy) และยทุธวิธีการโฆษณา(Advertising tactics) (2) กลยทุธ์สือ (Media strategy)  4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) เป็นการสือสารระหวา่งบุคคลกบับุคคลเพอืพยายามจูงใจผูซื้อทีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซือผลิตภณัฑห์รือบริการดว้ยการขายแบบเผชิญหนา้โดยตรงหรือใชโ้ทรศพัท์ หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพือใหเ้กิดการขาย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ งานในขอ้นีจะเกียวขอ้งกบั (1) กลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย(Personal selling strategy) (2) การบริหารหน่วยงานขาย (Sales force management)  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นสิงจูงใจระยะสันทีกระตุ ้นให้เกิดการซือหรือขายผลิตภณัฑห์รือบริการ เป็นเครืองมือกระตุน้ความตอ้งการซือทีใช้สนบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นักงานขาย  ซึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรือบุคคลอืนในช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุ ้นผูบ้ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายทีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายทีมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายทีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sales force Promotion)  4.4 การใหข้่าวและประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมายดงันี (1) การใหข้่าวเป็นการเสนอความคิดเกียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือตราสินคา้หรือบริษทัทีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบติัจริงอาจตอ้งมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจายเสียงหรือสือสิงพิมพ ์(2) ประชาสัมพนัธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการสือสารทีมีการวางแผนโดยองคก์รหนึงเพอืสร้างทศันคติทีดีต่อองคก์าร ต่อผลิตภณัฑ ์หรือต่อนโยบายใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่มหนึง มีจุดมุ่งหมายเพอืส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั  4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) การโฆษณาเพือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชือมตรงหรือการโฆษณาเชือมตรง (Online advertising) มีความหมายต่างกนัดงันี (1) การตลาดทางตรง เป็นการติดต่อสือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ทีนักการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู ้ซือและ ทาํให้เกิดการตอบสนองในทนัที ทงันีตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และใชสื้อต่าง ๆ เพอืสือสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใชสื้อโฆษณาและแคตตาลอ็ค (2) การโฆษณาเพอืใหเ้กิด
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การตอบสนองโดยตรง เป็นข่าวสารการโฆษณาซึงถามผูอ่้าน ผูรั้บฟัง หรือผูช้ม ให้เกิดการตอบสนองกลบัโดยตรงไปยงัผู ้ส่งข่าวสาร หรือป้ายโฆษณา (3) การตลาดเชือมตรงหรือการโฆษณาเชือมตรง หรือการตลาดผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นการโฆษณาผา่นระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพอืสือสาร ส่งเสริม และขายผลิตภณัฑห์รือบริการโดยมุ่งหวงัผลกาํไรและการคา้ เครืองมือทีสาํคญัในขอ้นีประกอบดว้ย (1) การขายทางโทรศพัท์ (2) การขายโดยใชจ้ดหมายตรง (3) การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ค (4) การขายทางโทรศพัท ์วทิย ุหรือหนงัสือพมิพ ์ซึงจูงใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง 3. แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกับความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  ในปัจจุบนัวิธีการสร้างความมนัคงัและมนัคงให้องค์การทีดีทีสุด คือการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน (competitive advantage) ซึงเป็นหัวใจของการวางแผนกลยุทธ์ ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัหรือ Competitive advantage คือ สิงทีเป็นความสามารถพิเศษขององค์กรทีคู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได ้หรือคู่แข่งตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวัเองมากก่อนทีเลียบแบบความสามารถของเรา ได้ เช่น นวตักรรม ระบบการจัดการภายในองค์กร ระบบการบริหารองค์กร ภาพลกัษณ์ขององค์กรเป็นตน้ ปัจจยัทีเป็นพืนฐานทีสําคญัมากทีสุดในการทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัก็คือ ความรู้ (Knowledge) ทีองคก์รตอ้งพยายามสร้างขึนมา ดว้ยการเรียนรู้ (Learning) และพฒันามาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) ให้ได ้จากนนัผูบ้ริหารตอ้งดึงเอาความรู้ต่าง ๆ ทีบุคลากรมี เพือมาสร้างนวตักรรม (Innovation) ให้กบัองคก์รต่อไป  ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจะขึนอยูก่บัความสามารถทีเป็นเลิศขององคก์รทงั 3 ดา้นคือ ขายสินคา้และให้บริการทีดีกว่า ขายสินคา้ทีถูกกว่า และตอบสนองต่อลูกคา้ไดเ้ร็วกว่าคู่แข่งขนั คาํว่าสินคา้และให้บริการทีดีกว่าเรียกวา่ “ ขายสินคา้หรือใหบ้ริการทีแตกต่าง (differentiation) ”  การขายสินคา้ทีถูกกวา่จะตอ้งผลิตดว้ยตน้ทุนตาํกวา่เรียกวา่ “ cost leadership ” และตอบสนองต่อลูกคา้ได้เร็วกว่าก็คือ “ quick response ”  คาํว่าสินคา้และบริการทีแตกต่างไปจากองคก์ารอืนหรือ differentiation นนั หมายถึง สินคา้และบริการขององคก์ารทีพิเศษไปจากสินคา้และบริการขององคก์ารอืนไม่ทางใดก็ทางหนึง หรือหลายๆ ทาง และความแตกต่างนีทาํให้ผูซื้ออยากใชสิ้นคา้นนัและยนิดีจะจ่ายซือสินคา้นนัในราคาทีสูงกวา่สินคา้อืน  ธุรกิจขนาดใหญ่จะไดเ้ปรียบและมีโอกาสมากกว่าธุรกิจขนาดย่อมแต่ธุรกิจขนาดยอ่มก็สามารถเผชิญกบัปัญหาและดาํรงอยูไ่ด ้สร้างความเจริญเติบโตโดยการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และปัจจยัอืนๆ ดงันี  1.การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) การสร้างศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขนัโดยอาศยัองคป์ระกอบต่อไปนี  – มีความยืดหยุ่น (Flexibility) จากขอ้จาํกัดของธุรกิจขนาดใหญ่ทีแมว้า่ จะได้เปรียบธุรกิจเล็ก ในดา้นการผลิตสินคา้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก ดว้ยตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยทีตาํกว่า แต่ก็ไม่อาจปรับเปลียน การผลิตไดอ้ยา่งรวดเร็วเมือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเปลียนแปลง เพราะการปรับเปลียนแต่ละครังตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายสูง ไม่คุม้ทุน ในขณะทีธุรกิจขนาดยอ่มสามารถปรับตวัไดร้วดเร็วกวา่ ในการทีจะสนองความตอ้งการเฉพาะ ของลูกคา้ดว้ยค่าใชจ่้ายทีตาํกวา่ ฉะนนัผูป้ระกอบการจะตอ้งรู้จกัใชโ้อกาสนี  – สร้างนวตักรรม (Innovation) นวตักรรมในการผลิตหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ มกัมีจุดเริมตน้มาจาก นักประดิษฐ์อิสระ และจากกิจการขนาดเล็กในขณะทีธุรกิจขนาดใหญ่ มกัจะพฒันาผลิตภณัฑจ์ากผลิตภณัฑที์มีอยูแ่ลว้ ซึงมีพืนฐานการประดิษฐ์คิดคน้ จากผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กใหดี้กว่าเดิม และพยายามทาํกาํไร หรือหาผลตอบแทน จากการลงทุนในเครืองจกัร อุปกรณ์ และ โรงงาน ผูป้ระกอบกิจการขนาดเล็กจาํเป็นตอ้งสร้างนวตักรรม หรือสิงใหม่ ๆ ให้เกิดขึน รวมทงัการปรับปรุงของเก่าใหดี้ขึนดว้ย จึงจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้ 2.การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม ( Small Business Administration (SBA) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  – นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(Product innovation) เป็นการสร้างผลิตภณัฑ ์รวมถึงการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หดี้กวา่เดิม 
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 – นวตักรรมบริการ (Service innovation) เสนอบริการทีแตกต่างและดีกวา่เดิมหรือเหนือกวา่คู่แข่งขนั  – นวตักรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็นการคิดคน้กระบวนการใหม่ ๆ  ทงัการผลิตสินคา้และบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึน  – นวตักรรมการบริหารจดัการ (Management innovation) เป็นการคิดหาวิธีการ จดัการทีมีประสิทธิภาพใหม่ ๆ เพือจดัการกบัทรัพยากรของกิจการใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  3.สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Close Relationship to Customers) ในเมือธุรกิจขนาดเล็กอยู่ใกลชิ้ดกบัลูกคา้ จึงเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการจะสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดว้ยการสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และเสนอสินคา้และบริการพิเศษใหเ้ป็นทีพึงพอใจของลูกคา้  4.ผลิตสินคา้และบริการทีมีคุณภาพ (Product Quality) ภายใตส้ภาพการแข่งขนัอยา่งรุนแรงของธุรกิจ วิธีทีจะทาํให้ธุรกิจขนาดเล็กประสบความสาํเร็จได ้จะตอ้งผลิตสินคา้หรือบริการ ทีมีคุณภาพไดม้าตรฐานในระดบัทีลูกคา้ ตอ้งการ ในราคาทีเต็มใจจะจ่าย โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งรักษาคุณภาพให้มีความสมาํเสมอ ซึงจะเป็นสิงทีทาํให้ลูกคา้พอใจ และตอ้งการ มากกว่าผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั ดงันนั ผูป้ระกอบการจะตอ้งสร้างคุณภาพในตวัสินคา้และบริการให้ไดม้าตรฐานเพราะไม่เพียงแต่ จะรักษาลูกคา้เดิมไดย้งัเป็นการเพิมลูกคา้ใหม่ได้อีกมาก นอกจากนีผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาให้รอบคอบ ถึงสิงทีจะทาํใหส้ามารถ ดาํเนินการใหป้ระสบความสาํเร็จได ้ กลยทุธ์การแข่งขนัของพอร์ตเตอร์ (Porter Competitive Strategies) 1. การลดตน้ทุนทางการจัดการ (Low – Cost Leadership) พิจารณาสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง คู่แข่งขนัทางธุรกิจมาเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนทางการจดัการขององคก์ร 2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ทาํให้เป็นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ซึงเป็นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ อาจจะเป็นความแตกต่างในกระบวนการทาํงานขององคก์ร หรือสินคา้และบริการ 3. การมุ่งเนน้เฉพาะ (Focus) การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ผูน้าํหรือผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาเนน้เฉพาะกลุ่มทีมีส่วนเกียวขอ้งทางธุรกิจ ทงันีเพือตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจไดอ้ยา่งเตม็ที  วธิีดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาวิจยั คือ สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผจ่าํนวน 15 คน และมีการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  sampling) คณะกรรมการกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผจ่าํนวน 8 คน  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 โดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน 8คนโดยสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวั (Face- to-Face) เกียวกบั  1 รูปแบบการดาํเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  และ 2 แนวทางการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของนําพริกเห็ดแครง  กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  รวมถึงมีการทบทวนเอกสารและแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้ง   
 การวเิคราะห์ข้อมูล 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 2. จาํแนกและจดัระบบขอ้มูลเป็นหมวดหมู ่
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3. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั  4. หาขอ้สรุปขององคค์วามรู้ 5. นาํเสนอขอ้มูลเป็นขอ้ความเชิงพรรณา  เครืองมือทใีช้ในการศึกษาวิจยั ผูวิ้จยัใชเ้ครืองมือในการศึกษาวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Protocol) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที   ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อาชีพ  ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  ตอนที 2  รูปแบบการดาํเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่  เกียวกบั  ด้านการบริหารจดัการ   ดา้นการตลาด   ดา้นการผลิต  และ  ดา้นการเงิน    ตอนที 3 สาํรวจความตอ้งการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของนาํพริกเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ ่ อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช      ขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 1. ศึกษาวตัถุประสงคข์องการวจิยั  2. กาํหนดหวัขอ้ประเดน็ทีตอ้งการถามตามวตัถุประสงค ์ 3. พิจารณาขอ้คาํถามโดยใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง  4. ปรับปรุงขอ้คาํถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ  5. จดัทาํแบบสมัภาษณ์ฉบบัชวัคราว  6. นาํแบบสมัภาษณ์ไปทดลองสมัภาษณ์กบักลุ่ม ตวัอยา่งทีมีลกัษณะใกลเ้คียง  7. ปรับปรุงขอ้คาํถาม  8. จดัพิมพแ์บบสมัภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์  ผลและวจิารณ์ผล 1. รูปแบบการดาํเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พบวา่ - ปัจจยัส่วนบุคคลของคณะกรรมการของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่ มีดงันี  ตารางที  ปัจจยัส่วนบุคคลของคณะกรรมการของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ ่ท ี ปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 1 เพศ หญิง 8 100.00 2 อาย ุ -  ปี 5 62.50 -  ปี 3 37.50 3 อาชีพ พนกังานเอกชน 1 12.50 ทาํธุรกิจส่วนตวั 1 12.50 ทาํการเกษตร 6 75.00 4 ระดบัการศึกษา               ตาํกวา่ปริญญาตรี 6 75.00 
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ปริญญาตรี    2 25.00 5 รายไดต่้อเดือน                         10,001 – 15,000 บาท 1 12.50 15,001 – 20,000 บาท 2 25.00 20,001 – 25,000 บาท 5 62.50 - รูปแบบการดาํเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่  คือ 1  ดา้นการบริหารจดัการ  มีการจดทะเบียนกลุ่ม มีการกาํหนดโครงสร้างการบริหารบุคคลชดัเจน  มีคณะกรรมการอาํนวยการหลกั 8 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก  คน  กาํหนดวิสยัทศัน์ คือเป็นผูน้าํการผลิตและการแปรรูปเห็ดแครงในภาคใตภ้ายใน  ปีการบริหารองคก์รมีโครงสร้างการบริหารแบบหลวม ๆ มีกฎระเบียบในการดาํเนินงาน  แต่ไม่มีการเขม้งวด ส่วนใหญ่จะยึดตวับุคคล  2 ดา้นการตลาดมีการกําหนดเป้าหมายทางการตลาด  มีส่วนผสมทางการตลาด คือ  2.1 ผลิตภัณฑ์มีการผลิตเห็ดหลากหลายรูปแบบเช่น กอ้นเชือเห็ด  ดอกเห็ดสด เห็ดอบแห้ง  และเห็ดแปรรูป   ดอกเห็ดสด ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า  เห็ดแครง และเห็ดหูหนูมีการกาํหนดชือตราสินคา้บางรายการ  แต่ยงัขาดวธีิการสือสารทางการตลาดเพือสือสารตราสินคา้ให้เป็นทีรู้จัก  บรรจุภณัฑ์นาํพริก  บรรจุเพือประโยชน์การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แต่ยงัขาดมาตรฐานและความสวยงาม 2.2 ราคา  มีการกาํหนดราคาขายปลีก  ราคาส่ง ชดัเจน  กาํหนดกลยุทธ์การตงัราคาแบบราคาตลาด  2.3 การจดัจาํหน่าย มีระบบการจดัจาํหน่าย แบบการขายทางตรง   และทางออ้ม โดยผ่านคนกลางทางการตลาดมีการทาํการตลาดออนไลน ์ 2.  การส่งเสริมการตลาด  มีการโฆษณาผา่นสือสิงพิมพ ์ ผา่นสือของรัฐ  การประชาสัมพนัธ์  โดยเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ประจาํจงัหวดั  การส่งเสริมการขาย  โดยการใหชิ้ม  การแถม  การจดัแสดงสินคา้  และการใหส่้วนลดแต่ยงัขาดการวางแผนการส่งเสริมการตลาดทีชดัเจน  3 ดา้นการผลิต  มีการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิน และพฒันารูปแบบขึน  โดยใชบ้า้นของประธานกลุ่มเป็นทีผลิต  มีการวางแผนการผลิต และสามารถทาํไดต้ามแผนทีกาํหนด มีการสร้างเครือข่ายวตัถุดิบ โดยสนบัสนุนให้มีการเพาะเห็ดเพิมขึน และมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจาํหน่าย4 ดา้นการเงิน  เงินลงทุนมาจากการระดมหุ้น  และไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  กลุ่มมีการบนัทึกรายรับ รายจ่าย แต่ไม่ตรงตามมาตรฐานบญัชี   โดยผูบ้นัทึกบญัชีไม่ใช่ผูที้มีความรู้ทางการบญัชีโดยตรง  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณะ หาญเมืองใจ.  (2553).  ศึกษาเรืองศกัยภาพโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภัณฑ์  กรณีศึกษากลุ่มแม่บา้นเกษตรบา้นต้นจันทน์ (นาํพริกขิงไข่เค็ม ตาํบลหนองจ๊อม  อาํเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่) พบว่าดา้นการบริหารงาน   สมาชิกกลุ่มเป็นแรงงานหญิงผลิต  3 คน ผลิตเมือมีคาํสงัซือ  กาํหนดอตัราจา้งรายวนั  มีการประชุมกลุ่ม แต่ไม่วาระแน่นอน ผลิตภณัฑ ์มี 4 ประเภท โดยผลิต ณ บา้นของประธานกลุ่ม โดยกลุ่มประสบปัญหายอดขายนอ้ย  จึงไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ ์ดา้นการผลิต  มีศกัยภาพค่อนขา้งสูง เนืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ   ดา้นการตลาดโดยประธานกลุ่มเป็นผูดู้แลหลกั  โดยกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์จากตน้ทุนวตัถุดิบและตน้ทุนแรงงาน  โดยไม่คิดค่านาํคาไฟ  ค่าขนส่ง   ดา้นการเงิน  โดยประธานกลุ่มเป็นผูดู้แลหลกั  มีแล่งเงินทุน  จากการระดมทุนและจากการกูยื้ม   2. ประเมินศกัยภาพของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราชพบวา่ จุดแขง็ คือประธานกลุ่มมีประสบการณ์ และวิสัยทัศน์   สามารถควบคุมคุณภาพวตัถุดิบได้ เนืองจากมีโรงเพาะเห็ดเอง   จุดอ่อน คือผลิตภณัฑข์าดมาตรฐานรองรับ  ช่องทางการจดัจาํหน่ายนอ้ย  การสือสารทางการตลาดยงัไม่หลากหลาย  โรงเรือนการผลิต ยงัคงอยู่ในพืนทีครัวเรือน  และขาดการบนัทึกบญัชีอย่างเป็นระบบ   โอกาสคือ แนวโน้มผูบ้ริโภครัก
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สุขภาพมากขึน  และไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ   อุปสรรคคือ สภาพอากาศมีผลต่อสภาพของเห็ดสด  ซึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย.์ (2554).  ศึกษาเรืองการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเพาะ และแปรรูปเห็ดบา้นสวนแม่วะ ตาํบลสันดอนแกว้ อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบา้นสวนแม่วะ มีศกัยภาพของกลุ่ม คือ จุดแข็งของกลุ่มคือมีผลิตภัณฑ์ที หลากหลาย วตัถุดิบปลอดสารพิษมีอยู่ในชุมชน เป็นสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ จุดอ่อนของกลุ่ม ไดแ้ก่ รสชาติทีไม่ไดม้าตรฐาน ขึนอยู่กบัผูป้รุงรส บรรจุภณัฑ์ทีไม่ดึงดูดใจลูกค้า ผลผลิตของเห็ดนางฟ้าซึงเป็นวตัถุดิบหลกัมีปริมาณลดลง โอกาส ได้แก่กระแสการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารมงัสวิรัติ และผลิตภณัฑที์ไม่มีสารพิษ อุปสรรคของกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศทาํให้ยอดขายลดลง ราคาเครืองปรุงอืนๆมีราคาแพงเพิมขึน ความตอ้งการและความคาดหวงัของกลุ่ม ไดแ้ก่ การเพมิ ปริมาณเห็ดนางฟ้าใหม้ากขึนและการเพิมผลิตภณัฑใ์หม่  3. ความตอ้งการเพมิขีดความสามารถในการแข่งขนัของนาํพริกเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ ่ อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช คือ การพฒันารูปแบบการสือสารการตลาด ไดแ้ก่   1. ดา้นการโฆษณา  - ผา่นสือออนไลน ์เฟสบุ๊ค  แฟนเพจชือ สุขสวสัดิฟาร์ม - ผา่นสือสิงพิมพ ์คือ ใบปลิว 2. ดา้นการส่งเสริมการขาย  ผา่นการจดัแสดงสินคา้ โดยการพฒันาชุดนิทรรศการเคลือนที   3. ดา้นพนกังานขาย  โดยการกาํหนดเครืองแบบ  เสือทีม  ผลการพฒันาผลิตภณัฑ ์ดา้นการโฆษณา  - ผา่นสือออนไลน ์เฟสบุ๊ค  แฟนเพจชือ สุขสวสัดิฟาร์ม 

 ภาพที 1เฟสบุ๊ค  แฟนเพจชือ สุขสวสัดิฟาร์ม - ผา่นสือสิงพิมพ ์คือ ใบปลิว 
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 ภาพที 2ใบปลิว 2.ดา้นการส่งเสริมการขาย  ผา่นการจดัแสดงสินคา้ โดยการพฒันาชุดนิทรรศการเคลือนที   

 ภาพที 3ชุดนิทรรศการเคลือนที 3.ดา้นพนกังานขาย  โดยการกาํหนดเครืองแบบ  เสือทีม        ภาพที 4เสือทีม “เห็ดนาไมไ้ผ”่  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาของ วรินทรีย ์ เยาวธ์านี  และคณะ  (2558). ศึกษาเรือง การพฒันารูปแบบการสือสารการตลาดเพือเพิมประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ของธุรกิจชุมชน  ในจงัหวดัชียงรายพบว่า  กลุ่ม
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ผูผ้ลิตสินคา้ธุรกิจชุมชน  มีปัญหาดา้นสือสารการตลาด  จึงมีการการพฒันารูปแบบการสือสารการตลาดเพือเพิมประสิทธิภาพการดาํเนินงาน   คือ 1 การขายโดยบุคคล   2 การโฆษณา  3 การประชาสัมพนัธ์  และ 4  การจดักิจกรรมทางการตลาด  ผลการสือสารภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเมือพิจารณารายดา้น พบว่าการจดักิจกรรมทางการตลาด  มีค่าเฉลียสูงทีสุด การจดัสัมมนาถ่ายทอดความรู้เกียวกบัแนวทางการแข่งขนัให้ผลิตภณัฑชุ์มชนแก่ชุมชน   เมือ วนัที  1 ธนัวาคม  2560  ณ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาไมไ้ผ ่  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  เรือง  การพฒันาการสือสารทางการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชน   ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกิจในชุมชนนาไมไ้ผ ่

ภาพที 5 การจดัสมัมนาถ่ายทอดความรู้ สรุปผลการวจิัย  กลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่  มีการผลิตและจาํหน่ายเห็ดแครงในรูปแบบต่าง ๆ  โดยมีรูปแบบการจาํหน่ายทงัทางตรง และ ทางออ้ม  โดยมีการวเิคราะห์ศกัยภาพทางการตลาด คือ 1 จุดแขง็  ผลิตภณัฑมี์คุณค่าทางโภชนาการ สามารถควบคุมคุณภาพวตัถุดิบได้ และประธานกลุ่มมีประสบการณ์ และวิสัยทศัน์  ในการพฒันาผลิตภณัฑ์2 จุดอ่อนผลิตภณัฑข์าดมาตรฐานรองรับ  การสือสารทางการตลาดไม่หลากหลาย   และขาดการวางแผนระบบการผลิต 3 โอกาสไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ  และแนวโนม้ผูบ้ริโภครักสุขภาพมากขึน  4 อุปสรรคสภาพอากาศมีผลต่อสภาพของเห็ดสด  ซึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต   แต่เนืองจากขาดรูปแบบการสือสารทางการตลาดทีหลากหลาย จึงไดมี้การพฒันาการสือสารการตลาด  คือ   1.ดา้นการโฆษณา ผา่นสือออนไลน ์เฟสบุ๊ค  แฟนเพจชือ สุขสวสัดิฟาร์ม  และผา่นสือสิงพิมพ ์คือ ใบปลิว2.ดา้นการส่งเสริมการขาย  ผา่นการจดัแสดงสินคา้ โดยการพฒันาชุดนิทรรศการเคลือนที  3.ดา้นพนกังานขาย  โดยการกาํหนดเครืองแบบ  เสือทีม  จากนนัจึงไดมี้การจดัสัมมนาถ่ายทอดความรู้เกียวกบัแนวทางการแข่งขนัใหผ้ลิตภณัฑชุ์มชนแก่ชุมชน   ทาํใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่สามารถต่อยอดการดาํเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผูป้ระกอบการในชุมชนได้มีการนําความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  โดยการโฆษณา ผา่นสือออนไลน ์เฟสบุ๊คทาํใหส้ามารถเพิมโอกาสทางการตลาด  และสร้างรายไดใ้หผู้ป้ระกอบการในชุมชนเพิมขึน กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ คุณพิมลวรรณ  สุขสวสัดิ  ประธานกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ ่   และสมาชิกกลุ่ม ขอขอบคุณแหล่งทุนสนบัสนุนการวิจยัเครือข่ายการวิจยัและนวตักรรมเพือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  สกอ.ภาคใตต้อนบน   ประจาํปี  2560  
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เอกสารอ้างองิ กฤษณะ หาญเมืองใจ.  2553.  ศกัยภาพโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์ กรณีศึกษากลุ่มแม่บา้นเกษตรบา้นตน้จันทน์  (นําพริกขิงไข่ เค็ม ตําบลหนองจ๊อม  อ ํา เภอสันทราย  จังหวัด เชียงใหม่) .  วิทยานิพนธ์  ,มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. ฉตัรชยั อินทสังข์ และปวีณา อาจนาวงั.2556.  ตน้แบบ กลยุทธ์การตลาด สําหรับพฒันาผลิตภณัฑวิ์สาหกิจชุมชน เพอืการคา้ระดบัประเทศ สู่ความยงัยืน (กรณีศึกษา : ผลิตภณัฑชุ์มชนทีมีระดบัตาํกวา่  ดาว ในเขตอาํเภอวงันาํเขียว จงัหวดันครราชสีมา) .  (คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลอีสาน). ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย.์   2554. การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเพาะ และแปรรูปเห็ดบา้นสวนแม่วะ ตาํบลสันดอนแกว้ อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง. “การพฒันาอนาคตชนบทไทย :  ฐานรากทีมันคงเพือการพัฒนาประเทศอย่างย ังยืน” : การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจาํปี 2554   (น.349-355) . ขอนแก่น : ผูแ้ต่ง. นฤมลมงคลธนวฒัน์. 2557.  เห็ดแครง :เห็ดพืนบา้นทีมากดว้ยคุณค่า.  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง23(1): 138-147. บุษรินทร์ จีนเกิดทรัพยแ์ละ ณฐัสพนัธเัผ่าพนัธ์. 2559.  การศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจส่งออกกลว้ยไมไ้ทย. วารสารวชิาการการตลาดและการจดัการ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี3(1):99-116. วรินทรีย ์ เยาวธ์านี  และคณะ.2558. การพฒันารูปแบบการสือสารการตลาดเพือเพิมประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ของธุรกิจชุมชน  ในจงัหวดัชียงราย.  วารสารสํานักวชิาสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงราย  8(ฉบบัพิเศษ): 85-104. ศิริวรรณ  เสรีรัตน.์   2.  การบริหารการตลาดยุคใหม่  ฉบบัปรับปรุงล่าสุด.  กรุงเทพฯ : ธีระฟิลม์และไซแทกซ.์ ศิริวรรณเสรีรัตนป์ริญลกัษิตานนทแ์ละศุภรเสรีรัตน.์ 2552.การบริหารตลาดยุคใหม่.กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา. สานิตศิริวิศิษฐ์กลุ.  2560. การเพิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัทีมีผลต่อความสาํเร็จทางธุรกิจของผูป้ระกอบการสินคา้หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัปทุมธานี, มหาวทิยาลยันอร์ กรุงเทพ.           
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ปัจจัยทมีีผลต่อการพฒันาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี บ้านหัวฝาย จังหวดัขอนแก่น Factors Affecting Packaging Development of Mudmee Silk Products  in Ban Hua Fai, Khon Kaen Province  ทายวฒิุ โพธิทองแสงอรุณ * พีระศกัดิ แทนเพชร1พรทิพย ์ บุญเลิศ2 วนัณิภา คะนาจนัทร์3และชลธิดา ศรีแกว้นาํใสย4์  Tayawut Pothongsangarun1* Peerasak Tanphet1 Porntip Boonlert2 Wannipa Kanajhun3 Chontida  Srikeawnamsai4  บทคัดย่อ  งานวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝาย  จงัหวดัขอนแก่น  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคทีซือหรือเคยซือผลิตภณัฑผ์า้ไหมในอาํเภอเมืองขอนแก่น จาํนวน  คน เครืองมือรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์กลุ่มผูป้ระกอบการ 14 คน  สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ  ความถี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression)  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากการสัมภาษณ์กลุ่มของผู ้ประกอบการ มี 4 ปัจจัย คือ                          1. ปัจจยัดา้นวสัดุ  2. ปัจจยัดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์ 3. ปัจจยัดา้นฉลาก และ 4. ปัจจยัดา้นประโยชน์ของบรรจุภณัฑ ์และผูป้ระกอบการมีความตอ้งการในการพฒันาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผา้ไหมมดัหมีในเรืองรูปแบบ ลวดลาย  สี  รูปทรง รายละเอียดบนบรรจุภณัฑแ์ละขนาด   ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบบรรจุภณัฑ์ตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการมา 2 ประเภท คือ แบบบรรจุภณัฑก์ล่อง  3 แบบ และแบบบรรจุภณัฑถุ์ง 3 แบบ ผลปรากฏวา่ผูป้ระกอบการเลือกกล่องแบบที  และเลือกถุงแบบที     สมการความพึงพอใจต่อการพฒันาบรรจุภณัฑผ์า้ไหมมดัหมีมีความสัมพนัธ์กบั ตวัแปรอาย ุ(X1)    ตวัแปรรูปทรงโครงสร้างของบรรจุภณัฑ(์X2)   ตวัแปรขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑ(์X3)    ตวัแปรเพมิมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ(์X4)  ตวัแปรบรรจุภณัฑ์สามารถมองเห็นผลิตภณัฑ์ไดช้ดัเจน (X5)  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  สามารถนาํมาสร้างสมการพยากรณ์  คือ Y (ความพึงพอใจ)   =  1.446  - .044 อาย ุ(X1)  - .772 รูปทรงโครงสร้างของบรรจุภณัฑ ์ (X2) - .667 ขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์(X3) + .674 เพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์(X4)  - .745 บรรจุภณัฑส์ามารถมองเห็นผลิตภณัฑ์ได ้(X5) คาํสําคญั :  การพฒันาบรรจุภณัฑ ์ ผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหมี   ความพึงพอใจ *  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  ตาํบลในเมือง      อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 1* Department of Marketing, Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Isan,   Khon Kaen Campus, Khon Kaen  40000, Thailand 1 2 3 4   สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  ตาํบล   ในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 1 2 3 4 Department of Marketing, Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Isan,  Khon Kaen Campus, Khon Kaen  40000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : ทายวฒิุ โพธิทองแสงอรุณ, Tayawut.po@gmail.com 
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ABSTRACT                 This research purpose to study the factors affecting on packaging development of Mudmee Silk Products in  Ban Hua Fai, Khon Kaen Province.  The sample composed of 400 customers which purchase/ever purchase silk product in Khon Kaen Province.  Data were collected by interviewing 14 entrepreneurs and questionnaire was used to collect data on satisfaction of the factors of packaging development. Statistics on data analysis were using frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics including Logistic regression.              The results of this study showed that the factor of packaging development from the interviews with the entrepreneurs is 4 factors: 1. Material factor 2. Structure packaging factor 3. Label factor 4. Benefit packaging factor. The entrepreneurs had a need to develop packaging Mudmee silk products in the form of patterns, colors, shapes, details on the packaging and size. Researchers have designed the packaging according to the needs of the two types of operators: 3 types of box packaging and 3 types of bag packaging. The results were that operators choose types of box no.2 and select the type of bag no.1   The equation of satisfaction for the development of Mudmee silk packaging is related to the age variable (X1), the structural  of  packaging (X2),  product detail  (X3), add  value of  product (X4), packaging visible to product (X5)  significance at the level 0.05. Overall affect on the satisfaction (  )  can be generated.  Y (Satisfaction) = 1.446 - .044. Age (X1) - .772 Structural  of Packaging (X2) - .667 Product Details (X3) + .674 Add Value for  product (X4) - .745 Packaging visible to product (X5)  Keywords :  Packaging Development, Mudmee Silk Products,   Satisfaction             
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บทนํา สินค้า OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้มาจากภูมิปัญญาของคนในท้องถินและชุมชนต่างๆ จึงมีสินคา้หลากหลายประเภทเช่น เครืองสาํอาง เครืองประดบัเงินเฟอร์นิเจอร์ เครืองใชบ้นโต๊ะอาหาร และเคหะสิงทอ เป็นตน้ และสิงทีตอนนีเป็นทีน่าสนใจทีสุดคือผา้ไหม ถือเป็นสินคา้ทีไดรั้บความนิยมสูงมากเนืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ทีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของทอ้งถินทีทอสามารถจดัส่งขนยา้ยไดง่้ายและราคาไม่สูงมาก สามารถใชง้านไดจ้ริง จึงทาํให้ผา้ไหมไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศและต่างชาติ ปัจจุบนัตลาดผา้ไหมไทยมีมูลค่าสูงถึง ,  ลา้นบาท/ปี และคาดการวา่จะเพมิสูงขึนอีก  (สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2557) ผา้ไหมมีถินกาํเนิดมาจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย การทอผา้ไหมมีขึนราว ,  ปี ก่อนคริสตกาล พ่อคา้ชาวจีนไดเ้ดินทางไปทาํการคา้และเผยแพร่ผา้ไหมสู่พืนทีอืนในแถบเอเชีย สําหรับประเทศไทยนักโบราณคดีไดค้น้พบหลกัฐานทีแหล่งโบราณคดีบา้นเชียงซึงบ่งชีวา่มีการใชผ้า้ไหมเมือ ,  ปีก่อน ซึงในปัจจุบนัมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนส่งต่อใหก้บัคนรุ่นหลงัสืบมาจนมาถึงปัจจุบนั ภูมิปัญญาทอ้งถินถูกถ่ายทอดลงบนผา้ไหมตงัแต่การเลียงไหม ปันไหม ยอ้มสี และทอใหเ้ป็นผืน ลวดลายของผา้ไหมแต่ละทอ้งทีจะมีเอกลกัษณ์ทีแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละภูมิภาคนนัๆและวิธีการยอ้มเส้นไหมนนัมีความสําคญัไม่แพก้ารทอ เนืองจากการยอ้มนนัจะสามารถสร้างลวดลายให้เกิดขึนได้ในขณะทอเป็นผืน เช่นการยอ้มแบบมดัหมีเป็นการสร้างลวดลายก่อนทีจะทาํการยอ้มสี การทาํลายผา้มดัหมีเป็นการเอาเชือกมามดัดา้ยหรือมดัเส้นไหมตามลวดลายทีไดอ้อกแบบไว ้การมดัและยอ้มลายจะมีการทาํทงัเสน้ทางแนวยนื และแนวนอนหรือทีเรียกวา่แนวพุ่ง มีการสันนิษฐานวา่การมดัลายในแนวยนืน่าจะมีมาก่อนในแนวพุ่ง และจากการสืบคน้มีขอ้สนันิษฐานว่าน่าจะไดรั้บแบบอย่างมาจากประเทศอินเดีย โดยในสมยัโบราณทีมีการคา้ขายกนัและติดมากบัสินคา้อืน (กรมหม่อนไหม, 2557) ผา้ไหมมดัหมีนนัมีอยูใ่นหลายพนืทีของไทย เช่น จงัหวดับุรีรัมยไ์ดรั้บการขึนทะเบียนสิงบ่งชีทางภมิูศาสตร์ จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้วา่ผา้ไหมมดัหมีซินตีนแดงบุรีรัมย ์เป็นผา้เอกลกัษณ์ทอ้งถินของชาวจงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัสุรินทร์ มีการทอผา้ไหมมดัหมีทีมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์โดยไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากกมัพชูา และลวดลายทีบรรจงประดิษฐ์ขึนลว้นมีทีมาและมีความหมายอนัเป็นมงคล และอีกหนึงจงัหวดัทีมีชือเสียงเรืองผา้ไหมมายาวนานคือจงัหวดัขอนแก่น อาํเภอชนบทถือไดว้่าเป็นแหล่งผลิตและจาํหน่ายผา้ไหมมดัหมีของจงัหวดัขอนแก่น อาํเภอชนบทมีการทอผา้มาตงัแต่เมือไร ไม่สามารถสืบประวตัิได ้แต่มีหลกัฐานสาํคญัคือ ผา้ไหมมดัหมีหนา้นาง หรือผา้ปูม อายุ กวา่  ปี ทีเจา้เมืองชนบทคนแรกไดรั้บพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที  โดยทายาทของเจา้เมืองเป็นผูเ้ก็บรักษาไว ้ซึงต่อมา คนชนบทไดน้าํมาเป็นตน้แบบในการทอผา้ไหมมดัหมีหนา้นาง ทีมีชือเสียงและเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึงของผา้ไหมชนบทในปัจจุบนั จึงสันนิษฐานว่าการทอผา้ของอาํเภอชนบทน่าจะมีมาไม่ตาํกว่า  ปี หรืออาจจะมีมาตงัแต่เริมตงัเมืองชนบท คือ ประมาณ  กว่าปีทีแลว้ ผา้ทีทอดว้ยมือทีมีชือเสียงทีสุดของอาํเภอชนบท ไดแ้ก่ “ผา้ไหมมดัหมี” โดยมีขนัตอนเริมจากการคดัเลือกเส้นไหม การออกแบบลายหมี การให้สี การทอเป็นผืนผา้ ซึงเป็นงานทีละเอียดอ่อน ผา้ไหมชนบทมีจุดเด่นคือ มีความสวยงาม ลวดลายละเอียดแตกต่างจากทีอืน เอกลกัษณ์ของผา้ไหมชนบท คือ “ลาย”และ “เทคนิคการทอผา้” ลายเก่าแก่ทีสืบทอดกนัมาและถือว่าเป็นลายตน้แบบและเป็นลายเก่าแก่ของผา้เมืองขอนแก่น คือ ลายหมีกง ลายขนัหมากเบ็ง ลายของพระเทพหรือลายเชิงเทียน โดยส่วนใหญ่เกือบทงัหมดจะเป็นการทอผา้แบบ  ตะกอ ทาํให้เนือผา้แน่น สมาํเสมอ มีลกัษณะสีและลวดลายของผา้ดา้นหนึงสีทึบกว่าอีกดา้น สีทีเป็นเอกลกัษณ์ดงัเดิมคือ สีม่วง สีแดง สีเขียว สีเมด็มะขาม จากบรรพบุรุษทีถ่ายทอดความงาม เอกลกัษณ์ทอ้งถินผา่นผนืผา้ดว้ยการทอและการมดัยอ้ม มีความประณีตพิถีพิถนัในทุกรายละเอียดก่อนจะได้ออกมาเป็นผา้ไหมมดัหมีทีมีลวดลายเอกลกัษณ์งดงาม(กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2553) โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ OTOP ไดก่้อตงัมา 15 ปีแลว้ในแต่ละชุมชนไดมี้การดาํเนินกิจการมาอย่างต่อเนือง เพือเป็นการขบัเคลือนเศรษฐกิจของชุมชนให้เดินหน้าต่อไปแต่มีสิงหนึงทีเป็นปัญหาของสินคา้ OTOP หลายๆ
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ผลิตภณัฑคื์อบรรจุภณัฑที์อยูก่บัผลิตภณัฑ์มาตงัแต่เริมวางจาํหน่ายหรือบางสินคา้ ในขณะนียงัไม่มีบรรจุภณัฑที์ใชห่้อหุ้มสินคา้ให้ดูน่าชมกลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝาย ตาํบลปอแดง อาํเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น ได้ก่อตงักิจการมาตงัแต่วนัที 13 มกราคม พ.ศ.2526 ซึงเป็นอีกชุมชนหนึงทีทาํสินคา้OTOP โดยการส่งเสริมจากสํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ ส่งเสริมใหส้ตรีปลูกหม่อนเลียงไหม รวมกลุ่มกนัทอผา้ไหม มีการแบ่งปันกาํไรแก่สมาชิกแบ่งหนา้ทีกนัรับผิดชอบ ปัจจุบนัส่งจาํหน่ายสาํนกัพระราชวงัสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ จาํหน่ายใหแ้ก่ประชาชนทวัไปและยงัมีการออกร้านในงานทีทางภาครัฐและเอกชนจดัขึน โดยยอดขายในแต่ละปีเฉลีย 4,000,000 บาท ดว้ยความทีกลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบา้นหวัฝายมีการก่อตงักลุ่มมายาวนานถึง 34 ปี ปัญหาทีพบคือ “บรรจุภณัฑที์บรรจุผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ยงัไม่ไดมี้การพฒันาจึงทาํใหร้ายละเอียดสินคา้ไม่เป็นปัจจุบนั อีกทงัรูปแบบของบรรจุภณัฑเ์ป็นรูปแบบเก่ายงัไม่ไดรั้บการพฒันาใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยแีละการเปลียนแปลงในปัจจุบนัทีมีการแข่งขนัสูง” (นิดดา ภแูล่กี,  2559)    ดงันนัคณะผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํวิจยัปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมกลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝาย จงัหวดัขอนแก่น ทีจะพฒันาบรรจุภณัฑใ์ห้กบักลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝายให้มีความน่าดึงดูดมากยิงขึนพร้อมทงัแกไ้ขขอ้มูลผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นปัจจบุนั สร้างภาพลกัษณ์จากตวับรรจุภณัฑใ์หสื้อถึงทีมาและคุณค่าของผลิตภณัฑม์ากยงิขึน วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 1. เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหมีของกลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝาย ตาํบลปอแดง อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น  2. เพือพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหมีของกลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบา้นหวัฝาย   ตาํบลปอแดง อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น  3. เพือศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการพฒันาบรรจุภณัฑผ์า้ไหมมดัหมีของกลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝาย ตาํบลปอแดง อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น การทบทวนวรรณกรรม             อปัสร  อีซอ ( 4 :  บทคดัย่อ) ทาํการวิจยัเรืองการพฒันาบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ชุมชนจงัหวดัยะลา  พบว่า ผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็นสาํคญัทีเป็นคุณลกัษณะร่วมดงันี (1) ตลาดเป้าหมายผลิตภณัฑชุ์มชนจงัหวดัยะลา ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายเุฉลีย 30 ปีขึนไป สถานภาพสมรส การศึกษาอนุปริญญาถึงปริญญาตรี รายไดร้ะดบัปานกลางหรือมากกว่า อาชีพขา้ราชการ พนกังานวิสาหกิจธุรกิจส่วนตวั เป็นคนทีรักครอบครัว รักเพือน ส่วนใหญ่มกัซือหนึงถึงสองหน่วยบรรจุภณัฑ ์โดยมีวตัถุประสงคใ์นการซือเพอืนาํไปรับประทานเองและ/หรือรับประทานกบัสมาชิกในครอบครัว (2) ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคทีมีต่อบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑชุ์มชนจงัหวดัยะลา บรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑชุ์มชนมีขอ้ดีคือสามารถมองเห็นสินคา้ภายใน และมีขอ้ควรปรับปรุงคือบรรจุภณัฑอ์อกแบบไม่สวยงาม ไม่น่าสนใจ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในบรรจุภณัฑน์อ้ย (3) การพฒันาบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑ์ชุมชนจงัหวดัยะลา ผลการพฒันาโดยรวม พบวา่บะหมีเบตง ตราไก่คู่ และโรตีกึงสําเร็จรูป ตราเบกมั ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในแบบบรรจุภณัฑ์ B ส่วนส้มแขกแช่อิม ตรากะรอ และปลาจีนแดดเดียว ตราปลาคู่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในแบบบรรจุภณัฑ ์A จากการนาํบรรจุภณัฑไ์ปใชป้ระโยชน์ พบวา่ บรรจุภณัฑที์พฒันา มีความสวยงาม น่าสนใจ มีเอกลกัษณ์เฉพาะทีแตกต่างไปจากคู่แข่งขนั สามารถสร้างมูลค่าเพิมให้กบัธุรกิจได ้30%-90%                 ดวงจนัทร์ นาชยัสินธ์ุ.   ( :  บทคดัยอ่) ทาํการวจิยัเรืองการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑผ์า้ไหมอีสาน สาํหรับกลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนของจงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพอืสาํรวจขอ้มูล วางแนวทางกาํหนดกลยทุธ์ดา้นการออกแบบพฒันาบรรจุภณัฑ ์จดัทาํตน้แบบบรรจุภณัฑส์าํหรับกลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนของจงัหวดัขอนแก่นใหเ้ป็นสินคา้ที
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มีชือเสียงและเป็นทียอมรับ เสริมภาพลกัษณ์ทีดีมีเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม ในพนืทีของการศึกษาการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ผา้ไหมอีสาน คือกลุ่มผา้ไหมหนองหญา้ปลอ้ง ตาํบลโพนศรี อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดัของแก่น ซึงถือวา่เป็นกลุ่มทีมีศกัยภาพและฝีมือดา้นการทอผา้ทีมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นผา้ทอมือจากธรรมชาติ ทีมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะความเขม้แขง็ของกลุ่มในกลุ่มในการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเนืองในปัญหาทีพบดา้นบรรจุภณัฑ ์ทีขาดรูปแบบภาพลกัษณ์ทีดีของบรรจุภณัฑที์จะส่งเสริมสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์(logo) ทีแน่นอน เป็นของตวัเอง ทงัป้ายสินคา้ทีติดภายในตวัสินคา้ และภายนอกสินคา้ไม่มีเอกลกัษณ์บรรจุภณัฑที์ดีเป็นเอกลกัษณ์บรรจุภณัฑบ์รรจุภณัฑที์ดีเป็นเอกลกัษณ์ทีบ่งบอกความเป็นทอ้งถินทีชดัเจนเฉพาะถิน  ผลการวิจยัพบว่าในการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑผ์า้ไหมอีสานผูวิ้จยัไดท้าํการสาํรวจขอ้มูลในดา้นการสาํรวจขอ้มูลเบืองตน้ของกลุ่มเป้าหมายศึกษาดา้นการตลาดแหล่งจาํหน่ายคูแ่ข่งในสินคา้ประเภทเดียวกนั กลุ่มลูกคา้วตัถุดิบในการผลิต การบริหารจดัการในกลุ่มโดยผูว้ิจยัลงพืนทีในการศึกษาพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์ครังที1 เป็นการลงพืนทีหลงัไดรั้บขอ้มูลดิบ ผูว้ิจยันาํมาออกแบบร่างครังที 1 โดยเป็นความคิดและขอ้เสนอแนะ การแลกเปลียนความคิดเห็นของนกัวิจยัและกลุ่มผูผ้ลิต ซึงเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพและใชก้ลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง วางแนวทางการพฒันาบรรจุภณัฑ์เพือให้ตรงกับความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  พฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์การออกแบบตราสินคา้ออกแบบป้ายแขวน กาํหนดกลุ่มสีในการออกแบบเพือให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาด กาํหนดรูปแบบโครงสร้างและวสัดุของบรรจุภณัฑ์ ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์การตลาด โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ พร้อมทงัผูว้ิจยันาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอเสนอแนะ พร้อมทงัจดัทาํตน้แบบบรรจุภณัฑ ์รูปแบบ ขนาดเท่าบรรจุภณัฑจ์ริง สาํหรับกลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนจงัหวดัขอนแก่น ในการพฒันาบรรจุภณัฑรู์ปแบบผา้ไหมอีสานสาํหรับกลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนนนั การออกแบบบรรจุภณัฑมี์บทบาทอย่างมาก ในการส่งเสริมการขายและการเพมิมูลคา้ใหก้บัสินคา้มากขึน ร่วมทงักระตุน้ผูบ้ริโภคใหจ้ดจาํผลิตภณัฑไ์ดดี้    นงนุช นทีพายพัทิศ ( 45:  บทคดัยอ่) ทาํการวิจยัเรือง การพฒันาบรรจุภณัฑข์า้วแต๋น อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลจากการศึกษา พบวา่ ใชก้รอบแนวคิดเกียวกบัรูปแบบและตน้ทุนการผลิตบรรจุภณัฑ์วสัดุพืนบา้น ผา้ทอ บา้นดงเจริญชยั อาํเภอสันทราย สามารถพฒันารูปแบบ   บรรจุภณัฑข์า้วแต๋นไดดี้กว่างานจกัสานไมไ้ผ ่เพราะมีความเป็นไปได้สูง ทงัดา้นการปรับเปลียนรูปแบบทีหลากหลาย เพราะเป็นวสัดุทีมีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุน่ อีกทงัมีกระบวนการผลิตทีไม่ยุ่งยากทังการเย็บเป็นถุงหรือนําไปขึนรูปอืนๆ การพิมพ์ขอ้มูลรายละเอียดบนบรรจุภณัฑ์ทาํให้ตน้ทุนไม่สูงจนเกินไป นอกจากนนัผา้ทอยงัสามารถแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ทอ้งถินไดเ้ป็นอยา่งดี ลกัษณะรูปแบบบรรจุภณัฑข์า้วแต๋น อาํเภอสันทราย มีลกัษณะเป็นถุงทีทาํดว้ยผา้ทอ จากผา้ทอบา้นดงเจริญชัย มีปริมาณการบรรจุขา้วแต๋น จาํนวน  แผ่น จาํหน่ายในราคา  บาท จากตน้ทุนการผลิต จาํนวน  บาท โดยแยกเป็นค่าขา้วแต๋น  บาท ค่าบรรจุภณัฑ ์  บาท ไดก้าํไรต่อหน่อย  บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัท่องเทียว เพอืจาํหน่ายเป็นของทีระลึก โดยวางจาํหน่ายตามร้านขายของทีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ และร้านคา้ชุมชนทวัไป  อรทยั สายสะอาด และคณะ (2557: อภิปรายผล) ทาํการวิจยัเรือง ค่านิยมการ และพฤติกรรมการซือผา้ไหมของผูบ้ริโภคชาวไทยในจงัหวดัอุบลราชธานี ชาวกมัพูชาในจงัหวดัเสียมเรียบ และชาวลาวในเมืองชนะสมบูรณ์ จากผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทีมีทีมีอายอุยูร่ะหวา่ง  30-49 ปี ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ทีกล่าววา่ ความชอบของลูกคา้จะเปลียนแปลงไป ตามอายุ และตวัแปรนียงัสามารถเปลียนแปลงไดขึ้นกบัหลายปัจจัยเช่น อาชีพ และสถานภาพ เป็นตน้ การศึกษาของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คืออยู่ในระดบัปริญญาตรีและมีอาชีพขา้ราชการ มีรายได้เฉลียต่อ เดือนอยูร่ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (2003) ทีไดก้ล่าวไวว้า่ ผูที้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ทีจะบริโภคผลิตภณัฑที์มีคุณภาพดีกวา่ผูที้มีการศึกษาตาํกวา่เพราะมีกาํลงัซือทีมากกวา่นนัเอง   
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วธิีดําเนินการวิจัย  . รวบรวมขอ้มูลเบืองตน้ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเบืองตน้ของผูป้ระกอบการ ซึงเป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝาย จงัหวดัขอนแก่น และศึกษารายงานการวิจยัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์วารสาร เอกสารตาํรา บทความในวารสารเพอืเป็นแนวทางในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ . ลงพืนทีสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ผูว้ิจัยได้จดัเป็นการสนทนากลุ่ม ณ บ้านหัวฝาย จังหวดัขอนแก่น มีผูร่้วมสนทนากลุ่มย่อย ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝาย จาํนวน  คน โดยสัมภาษณ์ขอ้มูลเกียวกบัสภาพบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑ ์จาํนวน  ประเภท คือ ผา้ไหมมดัหมี และผา้พนัคอ ประกอบการสมัภาษณ์  ดา้น ไดแ้ก่ การใชว้สัดุทาํบรรจุภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ ฉลากบนบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ และประโยชน์ของบรรจุภณัฑ์ ความตอ้งการของผูป้ระกอบการเกียวกบับรรจุภณัฑที์ตอ้งการให้พฒันา ในเรืองรูปแบบ ลวดลาย สี รูปทรง รายละเอียดบนบรรจุภณัฑ์และขนาด  3. ออกแบบบรรจุภณัฑ ์2 ประเภท คณะผูจ้ดัทาํวจิยัไดท้าํการออกแบบบรรจุภณัฑ ์  ประเภท คือ แบบกล่อง  แบบ และแบบถุง  แบบ โดยมีขนัตอนการออกแบบบรรจุภณัฑด์งันี    ใชโ้ปรแกรมตกแต่งภาพโดยออกแบบมา 2 ประเภท คือแบบกล่อง อยา่งละ 3 แบบ  

                แบบที 1                     แบบที 2    แบบที 3 
         แบบถุงบรรจุภณัฑมี์เชือกหว้ยเพอืหิว  3   แบบ 

 ภาพถุงบรรจุภณัฑด์า้นหนา้และหลงัแบบที 1 
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 ภาพถุงบรรจุภณัฑด์า้นหนา้และหลงัแบบที 2 

 ภาพถุงบรรจุภณัฑด์า้นหนา้และหลงัแบบที 3  4.  ผูป้ระกอบการเลือกอยา่งละ  แบบ เมือออกแบบทงั  ประเภท คือ แบบกล่อง  แบบ และแบบถุง  แบบแลว้ ในผูป้ระกอบทาํการเลือกแบบทีพึงพอใจมากทีสุดอยา่งละ  แบบ เพือทาํตน้แบบบรรจุภณัฑ ์   5. สร้างเครืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยใช้เครืองมือแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ์ทงั  ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวสัดุ ปัจจยัดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์ปัจจยัดา้นฉลากบนบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑ ์และปัจจยัประโยชน์ของบรรจุภณัฑ ์                6. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ ์จากผูบ้ริโภคภายในจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน  ตวัอยา่ง   จาํนวนประชากรทงัหมด 1,799,086 ราย (สาํนกับริหารทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย , 2559) โดยใชง้านสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้  (Quota sampling) แบ่งเป็น 4 เขต ไดแ้ก่       เขตที 1 ประกอบไปดว้ย  โรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั   วทิยาลยัอาชีวศึกษาขอนแก่น  โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน  โรงเรียนกลัยาณวตัร  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  สาํนกังานสาธารณสุขขอนแก่น     เขตที 2 ประกอบไปดว้ย  ทีว่างานอาํเภอจังหวดัขอนแก่น  สํานักงานจังหวดัขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น    วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย   สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น  หอการคา้จงัหวดัขอนแก่น  โรงเรียนสนามบิน  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    เขตที 3 ประกอบไปดว้ย มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โรงเรียนอนุบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโรงเรียนบา้นโคกฟันโปง โรงเรียนบา้นคาํไฮหวัทุ่ง   เขตที 4 ประกอบไปดว้ย   มหาวิทยาลยัขอนแก่น  บริษทัทรูคอปเรชนั จาํกดั (มหาชน)   โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โรงเรียนบา้นสามเหลียม       7. สรุปผลปัจจัยทีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ไหมมัดหมีบ้านหัวฝาย จังหวดัขอนแก่นออกแบบพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์  และการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ ์
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                 8. การวเิคราะห์ขอ้มูลใชง้านวเิคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม (1 ตวัแปร) และตวัแปรอิสระหลายตวั (มากกวา่หรือเท่ากบั 1 ตวัแปร)   โดยทีตวัแปรตาม (Y) มีลกัษณะเป็นตวัแปรเชิงกลุ่ม   สามารถนาํแบบแผนภาพดงักล่าวไปใช้ประมาณค่ากลุ่มได ้  โดยอาศยัความน่าจะเป็นของเหตุการณ์วิเคราะห์สมการถอถอยโลจิสติกส์ใช ้Binary  Logistic Regression และสามารถเขียนสมการเชิงเส้น (Liner Model)             ผลและวจิารณ์ผล 1.  ลงพืนทีสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ผูวิ้จยัไดจ้ดัเป็นการสนทนากลุ่ม ณ บา้นหวัฝาย จงัหวดัขอนแก่น มีผู ้ร่วมสนทนากลุ่มย่อย ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝาย จาํนวน     คน  พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหมี มี  ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวสัดุ ปัจจยัดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์ปัจจยัดา้นฉลากบนบรรจุภณัฑ์ และปัจจยัประโยชน์ของบรรจุภณัฑ์    ผูวิ้จยัจึงไดอ้อกแบบบรรจุภณัฑ์ตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการมา 2 ประเภท คือ แบบบรรจุภณัฑ์กล่อง  3 แบบ และแบบบรรจุภณัฑ์ถุง 3 แบบ ผลปรากฏว่าผูป้ระกอบการเลือกกล่องแบบที  และเลือกถุงแบบที                         ตอนท ี1 ข้อมูลทวัไปเกยีวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ตารางท ี1 แสดงจาํนวนความถีและค่าร้อยละตามเพศ เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 1.1 ชาย 126 31.5 1.2 หญิง 274 68.5 รวม 400 100.0 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงจาํนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5   รองมาเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 31.5     

กล่องแบบที 2                              

 

ถุงแบบที 1
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ตารางท ี2  แสดงจาํนวนความถีและค่าร้อยละตามอาย ุอาย ุ จาํนวน(คน) ร้อยละ 2.1   นอ้ยกวา่ 20 ปี 2.2  20-30 ปี 2.3  31-40 ปี 2.4  41-50 ปี 2.5  51-60 ปี 2.6  61-70 ปี 

    10   179   128     64     15      4 

  2.5 44.75 32.00 16.00 3.75 1.0 รวม                         400  100.0  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากจะอยู่ในช่วงอายุ -30 ปี จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 128 คนคิดเป็นร้อยละ 32 และช่วงอาย ุ41-50 ปี จาํนวน 64คนคิดเป็นร้อยละ  16.00  ตามลาํดบั ตารางท ี3  แสดงจาํนวนความถีและค่าร้อยละตามรายไดต้่อเดือน รายได ้ จาํนวน(คน) ร้อยละ .   นอ้ยกวา่ 5,000  บาท    1    0.25 3.2  5,000 - 15,000  บาท 137  34.25 3.3  15,000 – 25,000 บาท 168 42.00 3.4  25,001 - 35,000 บาท 73 18.25 3.5  35,001 - 45,000 บาท 3.6  45,001- 55,000 บาท 15 6  3.75  1.50 รวม 400 100                 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จาํนวน 168 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมา มีรายไดต้่อเดือน 5,000-15,000 บาท จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 และรายไดต้่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25  ตามลาํดบั  ตารางท ี4 แสดงจาํนวนความถีและค่าร้อยละตามระดบัการศึกษา ระดบัการศึกษา จาํนวน(คน) ร้อยละ .   ตาํกวา่มธัยมศึกษา 16 4.00 .   มธัยมตอนตน้ 20 5.00 .   มธัยมตอนปลาย/ปวช. 33 8.25 .   ปวส. 58                      14.50 .   ปริญญาตรี 202                       50.50 .   ปริญญาโท 69 17.25 .   ปริญญาเอก 2  0.50 รวม 400 100.0 
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        ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็น   ร้อยละ .  รองลงมาระดบัการศึกษาปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .25  และระดบั ปวส. จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ  14.50 ตารางท ี5  แสดงจาํนวนความถีและค่าร้อยละตามอาชีพ อาชีพ จาํนวน(คน) ร้อยละ 5.1  รับจา้งทวัไป  30 7.5 5.2  พนกังานเอกชน 127 31.8 5.3  ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ 129 32.3 5.4  ธุรกิจส่วนตวั 69 17.3 .   เกษตรกร 12 3.0 .   นกัเรียน / นกัศึกษา 33 8.3 รวม 400 100.0 
              ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมา มีอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8  
ตอนท ี2  ระดบัความสาํคญัการพฒันาบรรจุภณัฑผ์า้ไหมมดัหมีของกลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝาย ตาํบลปอแดง อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น  ตารางท ี6 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นวสัดุ ดา้นวสัดุ x S.D. แปลความหมาย 1.1 ความแขง็แรงของวสัดุ 4.37 0.591 สาํคญัมากทีสุด1 .  ความทนทานของวสัดุในการใชง้าน 4.31 0.605 สาํคญัมากทีสุด2 .  ความทนทานของวสัดุในการขนส่ง 4.29 0.624 สาํคญัมากทีสุด3                       รวมดา้นวสัดุ                                                     4.32                         0.548               สาํคญัมากทีสุด          ผูต้อบแบบสอบให้ความสาํคญัต่อการพฒันาบรรจุภณัฑด์า้นวสัดุภาพรวมค่าเฉลีย  4.32    โดยมีประเด็นยอ่ยเกียวกบัความแขง็แรงของวสัดุสาํคญัมากทีสุดเป็นอนัดบัแรก ค่าเฉลีย  4.37     



 Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  346 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ตารางที 7 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ x S.D. แปลความหมาย .  สีของบรรจุภณัฑ ์ 4.35  0.662 สาํคญัมากทีสุด .  ภาพประกอบบนบรรจุภณัฑ ์ 4.38  0.657 สาํคญัมากทีสุด2 2.3 รูปทรงโครงสร้างของบรรจุภณัฑ ์ 4.41 0.661 สาํคญัมากทีสุด1 .  ตวัอกัษร 4.37 0.666 สาํคญัมากทีสุด3 2.5 สีตวัอกัษร 4.38    0.690 สาํคญัมากทีสุด2 2.6 รูปแบบของตวัอกัษร 4.35    0.688 สาํคญัมากทีสุด รวมดา้นรู แบบบรรจุภณัฑ ์ 4.37    0.538 สาํคญัมากทีสุด            ผูต้อบแบบสอบใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาบรรจุภณัฑด์า้นรูปแบบบรรจุภณัฑร์วมค่าเฉลีย  4.37  โดยมีประเด็นยอ่ยเกียวกบัรูปทรงโครงสร้างบรรจุภณัฑส์าํคญัมากทีสุดเป็นอนัดบัแรก ค่าเฉลีย 4.41  ตารางท ี8  แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นฉลากของบรรจุภณัฑ ์ดา้นฉลากของบรรจุภณัฑ ์ x S.D. แปลความหมาย .  ขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์ 4.40 0.610 สาํคญัมากทีสุด1 .  ตาํแหน่งการจดัวางฉลาก 4.35 0.615 สาํคญัมากทีสุด2 .  สีของฉลาก 4.30 0.626 สาํคญัมากทีสุด .  เครืองหมายรับรองมาตรฐาน 4.24 0.656 สาํคญัมากทีสุด 3.5 ตาํแหน่งในงานจดัวางเครืองหมายรับรอง ฯ                                     4.31 0.629 สาํคญัมากทีสุด3 รวมดา้นฉลากของบรรจุภณัฑ ์ 4.32 0.505 สาํคญัมากทีสุด             ผูต้อบแบบสอบใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาบรรจุภณัฑด์า้นฉลากบรรจุภณัฑร์วมค่าเฉลีย  4.32   โดยมีประเด็นยอ่ยเกียวกบัขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑส์าํคญัมากทีสุดเป็นอนัดบัแรก ค่าเฉลีย 4.40 ตารางท ี 9  แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นประโยชน์ของบรรจุภณัฑ ์ดา้นประโยชนข์องบรรจุภณัฑ ์ x S.D. แปลความหมาย .  เพมิมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ 4.44 0.594 สาํคญัมากทีสุด1 4.2 ดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค 4.44 0.606 สาํคญัมากทีสุด1 .  สะดวกต่อการใชง้าน 4.37 0.647 สาํคญัมากทีสุด3 .  บรรจุภณัฑส์ามารถมองเห็นผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน 4.40 0.613 สาํคญัมากทีสุด2 รวม ◌้านประโยชน์ของบรรจุภณัฑ ์ 4.41 0.511 สาํคญัมากทีสุด          ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ์ดา้นประโยชน์ของบรรจุภณัฑ์รวมค่าเฉลีย  4.41  โดยมีประเด็นยอ่ยเกียวกบัเพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์กบัดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค สาํคญัมากทีสุดเป็นอนัดบัแรก ค่าเฉลีย 4.44  เท่ากนัสองประเด็นยอ่ย ตารางท ี10  แสดงผลงานวเิคราะห์ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบรรจุภณัฑผ์า้ไหมมดัหมีบา้นหวัฝาย ตาํบลปอแดง อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น  
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ความพงึพอใจต่อบรรจุภณัฑ ์ x S.D. แปลความหมาย 1. บรรจุภณัฑส์ามารถปก ◌้องผลิตภณัฑที์อยูภ่ายในไดดี้ 4.29 0.64 พึงพอใจมากทีสุด2 . บรรจุภณัฑมี์รูปแบบโครงสร้างทีเหมาะสมกบัการขนส่ง 4.23 0.66 พึงพอใจมากทีสุด  .บรรจุภณัฑมี์รูปแบบโครงสร้างทีเหมาะสมต่องานบรรจ ุ    ผลิตภณัฑห์ลายขนาด 4.20  0.72 พึงพอใจมาก 
. บรรจุภณัฑส์ามารถบ่งบอกไดถึ้งคุณสมบตัิทีสาํคญัของ      ผลิตภณัฑไ์ด ้เช่นคุณภาพของผลิตภณัฑมี์ความเป็น     เอกลกัษณ์พนืบา้นของภาคอีสาน 

4.26 0.73 พึงพอใจมากทีสุด 
. บรรจุภณัฑมี์รูปแบบโครงสร้างสมัพนัธ์กบักราฟิก 4.13 0.71 พึงพอใจมาก . บรรจุภณัฑส์ามารถนาํไปเป็นของฝากโดยไม่ตอ้งห่อซาํ 4.27 0.71 พึงพอใจมากทีสุด3 7. บรรจุภณัฑอ์าํนวยความสะดวกต่อผูใ้ช ้เช่น ง่ายต่อการ     นาํผลิตภณัฑอ์อกมาใช ้ 4.31  0.71  พึงพอใจมากทีสุด1 

8. บรรจุภณัฑส์ามารถดึงดูดความสนใจ 4.21 0.69 พึงพอใจมากทีสุด เฉลียรวม 4.24 0.62 พึงพอใจมากทีสุด               ตารางที 10  ภาพรวมของความพึงพอใจต่อบรรจุภณัฑ ์อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากทีสุด  ค่าเฉลียเท่ากบั 4.24    สาํหรับประเด็นรายขอ้ทีมีความถึงพอใจมากทีสุด 3 ขอ้แรก  ได้แก่  บรรจุภัณฑ์อาํนวยความสะดวกต่อผูใ้ช้เช่น ง่ายต่อการนําผลิตภณัฑอ์อกมาใช ้   บรรจุภณัฑ์สามารถปกป้องผลิตภณัฑ์ทีอยูภ่ายในไดดี้ และบรรจุภณัฑส์ามารถนาํไปเป็นของฝากโดยไม่ตอ้งห่อซาํ  โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.31 , 4.29 และ 4.27 ตามลาํดบั  ตารางท ี11  แสดงจาํนวนความพงึพอใจทีมีต่อบรรจุภณัฑ ์ความพงึพอใจ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) พึงพอใจ ไม่พงึพอใจ 233 167 58.3 41.8 รวม 400 100.0         ตารางที 11 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ ์จาํนวน 233 คน  คิดเป็นร้อยละ   58.3 ตารางท ี12  แสดงค่าสถิติไคสสแควร์เพอืทดสอบวา่ปัจจยัดา้นต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจบรรจุภณัฑ ์ Chi-squre df Sig. Step 46. 36 31 0.039 Block 46.136 31 0.039 Model 46.136 31 0.039 
            จากตารางที 12  ไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 46.136  (sig =   0.039) ปัจจยัดา้นต่าง ๆ  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจบรรจุภณัฑอ์ยา่งนอ้ยหนึงปัจจยั   
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ตารางท ี13  แสดงค่าสถิติ  Nagelkerke R  Square -2 Log likelihood Cox&Snell  R -Square Nagelkerke R  Square 497.442 .109 .147            จากตารางที 13  ค่า -2 Log likelihood มีค่าเขา้ใกลศู้นย์  แสดงว่าสมการหรือแบบจาํลองทีสร้างขึนมีคุณภาพหรือกลมกลืนกบัขอ้มูลดี  ค่า Cox&Snell  R –Square =  0.109 มีค่าไม่เขา้ใกลศู้นยบ่์งบอกถึงความกลมกลืนของแบบจาํลองในแง่ของงานเปรียบเทียบคุณภาพ   ค่า Nagelkerke R  Square = 0.147  นนัสามารถอธิบายความผนัแปรของความพึงพอใจบรรจุภณัฑไ์ดร้้อยละ  14.7    ตารางท ี14  แสดงภาพรวมร้อยละของการทาํนายความพึงพอใจ  Observe Predicte Total Satification Percentage Correct 0 1   Step 1  TotalSatifi  0      70 97 41.9                                    1 46 187 80.3 Overall Percentage   64.3            จากตารางที 14   สามารถทาํนายภาพรวมของความพึงพอใจไดร้้อยละ  64.3  ตารางท ี15  ตวัแปรทีมีผลต่อสมการพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ ตวัแปร B S.E. Wald df    Sig. Exp(B) อาย ุ X1 -.044 .018 6.187* 1 .013 .956 รูปทรงโครงสร้าง X2 -.772 .275 7.891* 1 .005 .462 ขอ้มูลรายละเอียด X3 -.667 .314 4.517* 1 .034 .513 เพิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ X4 .674 .307 4.837* 1 .028 1.963 บรรจุภณัฑส์ามารถมองเห็นผลิตภณัฑ ์ X5 -.745 .263 8.036* 1 .005 .475 
 Constant 1.446 2.161 .448 1 .503 4.247   *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05                 จากตารางที 15  ไดส้มการ Logistic  Regression ดงัต่อไปนี     Y  = 1.446 - .044 อาย ุ(X1) - .772 รูปทรงโครงสร้าง(X2) - .667 ขอ้มูลรายละเอียด( X3)             + .674 เพิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ(์ X4 )   - .745 บรรจุภณัฑส์ามารถมองเห็นผลิตภณัฑ ์(X5)                  พิจารณาตารางที 15   พบว่ามีตวัแปรอิสระ  5  ตวัแปร ทีส่งผลต่อความพึงพอใจงานพฒันาบรรจุภัณฑ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  0.05    สามารถทาํนายสมการรวมของความพึงพอใจไดร้้อยละ  64.3  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี                  ปัจจยัอายมีุผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝาย  จงัหวดัขอนแก่นลดลง   (1- 0.956) x100   คิดเป็นร้อยละ 4.4                         ปัจจัยรูปทรงโครงสร้างมีผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภณัฑ์ผา้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝาย  จงัหวดัขอนแก่นลดลง   (1-0.462 ) x 100 คิดเป็นร้อยละ  53.8  
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                 ปัจจยัขอ้มูลรายละเอียดบนบรรจุภณัฑมี์ผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์ผา้ไหมมดัหมีบา้นหวัฝาย  จงัหวดัขอนแก่นลดลง (1-0.513) x 100  คิดเป็นร้อยละ 48.7                  ปัจจยัเพิมมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑมี์ผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหมีบา้นหัวฝาย  จงัหวดัขอนแก่นเพมิขึน 1.963  เท่า                  ปัจจยับรรจุภณัฑ์สามารถมองเห็นผลิตภณัฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ผา้ไหมมดัหมีบา้นหวัฝาย  จงัหวดัขอนแก่นลดลง  (1- 0.475) x 100  คิดเป็นร้อยละ  52.5     อภิปรายผล                  ปัจจยัอายมีุผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหมีบา้นหวัฝาย  จงัหวดัขอนแก่นลดลง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรทยั สายสะอาด  ,อรสา อินทร์นอ้ยและสุดาพร ตงัควนิช (2557) จากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทีมีทีมีอายอุยูร่ะหวา่ง 30-49 ปี    สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ทีกล่าววา่ ความชอบของลูกคา้จะเปลียนแปลงไป ตามอาย ุ                 ปัจจยัรูปทรงโครงสร้างมีผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑ์ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของประชิด ทิณบุตร(2531 : 86) ทีไดก้ล่าวไวว้า่การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์คือ การกาํหนดลกัษณะรูปร่าง รูปทรงขนาด ปริมาตร ส่วนปริมาตรอืนๆของวสัดุทีจะนาํมาผลิตและประกอบเป็นภาชนะบรรจุใหเ้หมาะสมกบัหนา้ทีใชส้อยตลอดจนกรรมวิธี การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง ส่งผลใหบ้รรจุภณัฑช่์วยใหมี้ประสิทธิภาพในการ ปกป้องรักษาสินคา้                   ปัจจยัขอ้มูลรายละเอียดบนบรรจุภณัฑมี์ผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑไ์ม่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของจิติมา เสือทอง,มทันา โมรากุลและวรฤทยั หาญโชติพนัธ์ุ (2555 : 38) พบว่าสมาชิกของกลุ่มสตรีแม่บา้นเขียวขจี ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑข์นมทองพบัมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑข์นมทองพบัสามารถนาํเสนอขอ้มูลครบและชดัเจนอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( x = 4.62)           จากผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภัณฑ์เพือเพิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มีค่าเพิมขึน 1.963 เท่า สอดคล้อง สุทธิศักด์ กลินแก้วณรงค์ (2558)กล่าวว่าผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ต้องหันมาให้ความสําคญัในการออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้สามารถคุม้ครองป้องกันไม่ให้สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ เสียหายและเพิมคุณค่าทางดา้นจิตวิทยาต่อผูบ้ริโภค โดยอาศยัทงัศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรคซึ์งจะเป็น สิงหนึงช่วยส่งเสริมใหผ้ลิตภณัฑมี์มูลค่ามากยงิขึน              ปัจจยัเพมิมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑมี์ผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑส์อดคลอ้งกบั Nismanee Sriwiriya (2559)  กล่าวว่า การตดัสินใจซือสินคา้หรือผลิตภณัฑต์่าง ๆ ของลูกคา้มิไดข้ึนอยูก่บัชนิดและคุณภาพของสินคา้เพียงอย่างเดียว หากแต่ยงัขึนอยู่กบัรูปแบบและภาพลกัษณ์ของบรรจุภัณฑ์จูงใจภายนอกของสินคา้นนัดว้ย       ทาํให้บรรจุภณัฑ์มีบทบาทสําคญัยิงต่อการจาํหน่วยสินคา้และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บรรจุภณัฑ์จึงเปรียบเสมือนพนักงานขายทีช่วยในการเพิมปริมาณการขาย และเพมิมูลค่าของสินคา้                บรรจุภณัฑ์สามารถมองเห็นผลิตภณัฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑ์ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัศรัฐ สิมศิริ และคณะผูว้ิจยั (2560) ประเด็นดา้นลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัรูปแบบบรรจุภณัฑ์ทีเป็นรูปทรงเรขาคณิต ผลิตจากวสัดุสงัเคราะห์ โดยใชคู้่สีกลมกลืนทีมีระดบัสีเขม้อยูใ่นโทนสีเดียว มีพนืผิวดา้น มีการเจาะช่องให้เห็นตวัสินคา้ และใชภ้าพประกอบเหมือนจริง โดยบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งแสดงเอกลกัษณ์ของสินคา้ แสดงเอกลกัษณ์เฉพาะถินของแหล่งผลิตสินคา้ และสามารถถือหิวได ้ 
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 สรุปผลการศึกษา           ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.5   ส่วนมากจะอยูใ่นช่วงอาย ุ -30 ปี จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75    รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จาํนวน 168 คน  คิดเป็นร้อยละ 42 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็น   ร้อยละ .     มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3   ผูต้อบแบบสอบให้ความสําคัญต่องานพฒันาบรรจุภัณฑ์ด้านความแข็งแรงของวสัดุ  รูปทรงโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์  เพิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์กบัดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค               บรรจุภณัฑอ์าํนวยความสะดวกต่อผูใ้ชเ้ช่น ง่ายต่อการนาํผลิตภณัฑอ์อกมาใช ้ปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ของผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหมี มี  ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวสัดุ ปัจจยัดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์  ปัจจยัดา้นฉลากบน บรรจุภณัฑ ์และปัจจยัประโยชนข์องบรรจุภณัฑ ์  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ  58.3    สมการปัจจยัการพฒันาบรรจุภณัฑที์มีผลต่อความพงึพอใจในภาพรวมอธิบายไดร้้อยละ 64.3 ดงัสมการความพึงพอใจ         Y  = 1.446 - .044 อาย ุ(X1) - .772 รูปทรงโครงสร้าง(X2) - .667 ขอ้มูลรายละเอียด( X3)          + .674 เพิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ(์ X4 )   - .745 บรรจุภณัฑส์ามารถมองเห็นผลิตภณัฑ ์(X5)   ข้อเสนอแนะจากการวจิยั  1. การออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหมีบา้นหวัฝายจงัหวดัขอนแก่น ในดา้นอายคุวรให้ความสาํคญักบักลุ่มผูบ้ริโภคทีมีอายแุตกต่างกนั  ควรปรับสีตวัอกัษรและขนาดตวัอกัษรใหเ้ด่นชดั เพอืทาํให้สามารถอ่านได้ชดัเจนมากขึน  . การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ ้าไหมมัดหมี บ้านหัวฝายจังหวดัขอนแก่น ควรให้ความสาํคญัในการเพมิมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์  . การออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ผา้ไหมมดัหมี บา้นหัวฝายจงัหวดัขอนแก่น ดา้นมองเห็นผลิตภณัฑไ์ม่ไดส่้งเสริมให้ความพึงพอใจเพิมขึน  จึงเสนอแนะให้เนน้ดา้นการออกแบบทีจะเพิมมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑไ์ด้มากกวา่ 
ข้อจาํกัดของการวิจยั และข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัครังต่อไป  1.การออกแบบบรรจุภณัฑค์วรออกแบบให้มีหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายขนาดเพือให้ผูป้ระกอบการได้เลือกรูปแบบทีหลากหลายมากขึน  2.ควรศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑจ์ากผูบ้ริโภคดว้ย ให้ไดปั้จจยัหลายๆดา้น เพือนาํปัจจยัมาพฒันาบรรจุภณัฑใ์ห้สมบูรณ์แบบมากขึน  เอกสารอ้างองิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กรมหม่อนไหม. 2557.   ผ้าไหมมดัหม.ี [ออนไลน์].  เขา้ถึงจาก                https://www.qsds.go.th/monmai/cloth_history.php?cloth_id= .  (สืบคน้เมือวนัที  15  มีนาคม  2557). สาํนกัอนุรักษณ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม. 2557.  ผ้าไหมมดัหมชีนบท.   เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_8.php  .การพฒันาบรรจุภณัฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพบั               กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจ ีจงัหวดันนทบุรี.  ทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ปีงบประมาณ  
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             2555. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา. ดวงจนัทร์ นาชยัสินธ์ุ.  2557.   การพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑผ์า้ไหมอีสาน  สาํหรับกลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชน             จงัหวดัขอนแก่น.   วารสารศิลปกรรมศาสตร์  1, 2 (มกราคม-มิถุนายน) : 109-134. 
นงนุช นทีพายพัทิศ. 45.  การพฒันาบรรจุภณัฑข์า้วแต๋น อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่.  วทิยานิพนธ์       ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวชิาอาชีวศึกษา)  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. นิดดา  ภูแล่กี.  (28 ธนัวาคม 2559).  สัมภาษณ์.  การตลาด.  กลุ่มทอผา้ไหมมดัหมบีา้นหวัฝาย จงัหวดัขอนแก่น   
ปุ่น  คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ. . บรรจุภณัฑ์อาหาร. กรุงเทพฯ : แพคเมทส์. ประชิด ทิณบตุร. 2531. การออกแบบบรรจุภณัฑ์. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พรินติงเฮา้ส์. ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2550. พฤตกิรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษทั ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์ จาํกดั. ศรัฐ สิมศิริ และคณะผูว้จิยั. 2560. ปัจจยัดา้นรูปแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑที์ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ กรณีศึกษา:              เขือนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดัสุราษฏร์ธาน. วารสารวจิัยและพฒันาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม           ราชูปถัมภ์. 12  (มกราคม – เมษายน 2560) : 137-147. สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2557.   ข่าวเกษตรรายวนั : ชาตอิาเซียนดนัไทยฮับผ้าไหม              เกษตรฯเร่งร้องรัฐส่งเสริม เลง็3ปีปันตลาดทะลุหมืนล้าน.  เขา้ถึงไดจ้าก               http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=12100&ntype=09     สุทธิศกัดิ กลินแกว้ณรงค.์ 2558. การออกแบบบรรจุภณัฑ ์เพอืผลกัดนัผลิตภณัฑ ์OTOP. วารสารกรมวทิยาศาตร์              บริการ. 63 (กนัยายน) :19-21. สุพตัรา  เหล่าภกัดีและคณะ. 2553.  นําพริกควัสับปะรดภูเก็ตสําเร็จรูป.  ภูเก็ต:  วทิยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต สาํนกับริหารทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย. 2559.  ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรือง จาํนวน             ราษฎรทวัราชอาณาจกัร  ตามหลกัฐานงานทะเบียนราษฎร ณ วนัท ี31 ธันวาคม  2559. [ออนไลน]์ เขา้ถึง             ไดจ้าก  http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf  2557   ค่านิยมการ และพฤติกรรมงานซือผา้ไหมของผูบ้ริโภค            ชาวไทยในจงัหวดัอุบลราชธานี ชาวกมัพชูาในจงัหวดัเสียมเรียบ และชาวลาวในเมืองชนะสมบูรณ์.  วารสาร          ศรีวนาลัยวจิยั.  4, 7  (มกราคม-มิถุนายน) : 58-64. อปัสร อีซอ. 2554.  การวจิยัเรืองการพฒันาบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑชุ์มชนจงัหวดัยะลา.วารสารวจิัยเพือการพฒันาเชิงพืนท.ี 3,    4 (มีนาคม-เมษายน 2554) : 51-64. Nismanee Sriwiriya (นามแฝง).  2559.  เพมิมูลค่าสินค้าได้ง่าย ด้ๆวย “บรรจุภณัฑ์”.  เขา้ถึงไดจ้าก              https://www.smartsme.co.th/content/44156.        
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ดัชนีเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ใช้บริการจาก  กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย Satisfaction Index of 9th Business Cluster  Customer  in Thailand  กอบกูล จนัทรโคลิกา1  ณฐัดนยั อลีนจิตพงศ1์  นพนภา จุลโลบล2  ศรีสมร ผ่องพฒิุ2   ธญันนัท ์วรเศรษฐพงษ2์  รุจิภาส โพธิทองแสงอรุณ   และอุษณีย ์รัศมีวงษจ์นัทร์  Korbkul Jantarakolica1  Natdanai Aleenajitpong1  Nopnapa Jullobol2  Sisamorn Pongput2 Thanyanan Worasesthaphong2  Rujipas Potongsangarun3  and Ausanee Ratsamewongjan4  บทคัดย่อ  งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือ ( ) ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกคา้จาก  กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดของการวจิยัประยกุตจ์ากแบบจาํลองดชันีความพึงพอใจของสหรัฐอเมริกา ( ) เปรียบเทียบดชันีความพึงพอใจการใชบ้ริการและผลกระทบจากการขจดัผลของกลุ่มตวัอยา่งทีประเมินใหค้ะแนนสูงเกินและตาํเกินไปออก  วิธีการสํารวจ เก็บขอ้มูลด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชนัภูมิ จาํนวน 8,957 คน จาก  กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพือตอบแบบสอบถามวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการประเมินค่าแบบจาํลองสมการโครงสร้าง ดว้ยวธีิการความเป็นไปไดสู้งสุด และวธีิการปรับค่าตาํสุดของกลุ่มและคาํนวณสดัส่วนของดชันีกบัค่าพิสยัของกลุ่ม   ผลการวจิยั พบวา่ ) ปัจจยัดา้นความคาดหวงั มุมมองคุณภาพและมุมมองคุณค่า ส่งผลในทางบวกต่อความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้ริการ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลในทางลบต่อการร้องเรียน และความภักดีของผูใ้ช้บริการ และความพึงพอใจโดยรวมของบริการ ส่งผลในทางบวกต่อความภักดีต่อบริการของผูใ้ชบ้ริการ และ ) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหลงัจากขจดัผลของกลุ่มตวัอย่างทีประเมินใหค้ะแนนสูงเกินและตาํเกินไปออก ผลทีไดรั้บ ทาํใหด้ชันีความพงึพอใจทีสร้างขึน สามารถเปรียบเทียบขา้มกลุ่มอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสมมากยงิขึน  คาํสําคญั     : ความพึงพอใจของลูกคา้ แบบจาํลองโครงสร้าง                         
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ABSTRACT   The purposes of this research were to study factors affecting customers’  satisfaction on of using 9 th Business Cluster customer in Thailand.   Conceptual framework was based on American Customer Satisfaction Index Model, and compare customers’ satisfaction index then impacts of over-rating and under-rating of the customers in each group.  Research findings revealed that factors on the aspects of customer expectation, perceived quality, and perceived value had positive and significant impacts on overall customer satisfaction and overall customer satisfaction had negative and significant impacts on customer complaints and customer loyalty and overall customer satisfaction had positive and significant impacts on customer loyalty; and customer satisfaction after of over-rating and under-rating of the customers in each group. As a result, the adjusted customer satisfaction can be appropriately used in comparing among customer satisfaction across the business clusters.  Keywords :   customer satisfaction,  Structure Equation Model                   1วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  2คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  3คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : than.wr@rmutr.ac.th  โทร. 0 9415 91496 Stratified random sampling technique was applied to select 8,957 customers from 9 th Business Cluster customer in Thailand to answer self-reported questionnaire. Data was analyzed by estimating Structure Equations Model (SEM) using Maximum Likelihood Estimation (MLE) and eliminated by subtracting minimum value of the group and dividing by the range of the group.   
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 บทนํา ความสําคญัและทมีาของปัญหา  ดชันีความยงัยนืดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ทีจดัทาํขึนโดย S&P Dow Jones เป็นดชันีชีวดัมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจอยา่งยงัยนืทีไดรั้บการยอมรับจากบริษทัชนันาํของโลก โดยสาระสาํคญัที ดาวโจนส์ใชใ้นการประเมิน คือ การสร้างความยังยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) มิติด้านสังคม (Social) และด้านสิงแวดล้อม (Environmental) ซึงการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ ไดเ้ป็นตวัชีวดัหนึงในการประเมินดงักล่าว ในหัวขอ้ การบริหารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management) เช่นเดียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ไดถู้กนาํมาเป็นองคป์ระกอบหนึงในการสร้างความยงัยนืของธุรกิจซึงเป็นทียอมรบักันทังในระดับสากลและในประเทศไทย ซึงมิติด้านเศรษฐกิจ (รวมบรรษทัภิบาล) ตามเกณฑ์และคู่มือการเขา้ร่วมการประเมินความยงัยืนของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2560 หมวดที 5 การบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ทีมีขอ้กาํหนดให้บริษทัควรกาํหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการพฒันาความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) พร้อมทงัจดัให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้เพือนาํขอ้มูลทีไดรั้บมาพฒันาปรับปรุงสินคา้และบริการหรือกระบวนการดาํเนินธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซึงจะทาํให้บริษทัสามารถรักษาและขยายฐานลูกคา้ไดใ้นระยะยาว [2] จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่า หนึงในการสร้างความยงัยืนให้แก่ธุรกิจ จะมาจากความพึงพอใจของลูกคา้ ซึงทาํให้การลงทุนทางดา้นการตลาดเพอืเพมิความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดก้ลายเป็นประเด็นทีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจขององค์กร [3] รวมถึงความพึงพอใจของลูกคา้ถือเป็นหนึงในปัจจยัทีสําคญัทีสุดในการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) เช่นเดียวกบัความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability) ทีเป็นตวัชีวดัทีสําคญัในการวดัผลการดาํเนินงานของกิจการ คณะผูว้ิจ ัยสนใจศึกษาว่าผลการดําเนินงานของบริษทัในประเทศไทยและความพึงพอใจต่อผูใ้ช้บริการจากแบบจาํลอง ACSI  มีมากน้อยเพียงไร เพือใช้เป็นขอ้มูลเพิมเติมทีใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการให้บริการ  โดยในการศึกษาจะประยกุต์ใชแ้บบจาํลอง American Customer Satisfaction Index (ACSI) ทีสามารถสร้างดชันีความพึงพอใจของบริการ และสร้างความภกัดี ทีสามารถเปรียบเทียบกนัไดอ้ยา่งยตุิธรรม   วตัถุประสงค์ของงานวจิัย งานวิจยันี มีขึนเพือศึกษาถึง ผลการดาํเนินงานจาก  กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยและความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของลูกคา้จากแบบจาํลอง ACSI  โดยมีวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ดงันี ) ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้จาก  กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดของการวจิยัประยกุตจ์ากแบบจาํลองดชันีความพึงพอใจของสหรัฐอเมริกา  ) เปรียบเทียบดชันีความพึงพอใจการใช้บริการและผลกระทบจากการขจดัผลของกลุ่มตวัอย่างทีประเมินให้คะแนนสูงเกินและตาํเกินไปออก    ขอบเขตของงานวจิัย การวิจยันี มีขอบเขตการศึกษาคลอบคลุมกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ชบ้ริการจาก  กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย            ซึงจะประกอบไปดว้ย กลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม การเงินการธนาคาร ประกนัภยั สิงพิมพ ์บนัเทิง การติดต่อสือสารและเครือข่าย อุตสาหกรรมยานยนต ์สิงก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง และกลุ่มคา้ปลีก ทงัทีอยูใ่นตลาดและนอกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยใชข้อ้มูลทีสาํรวจจากแบบสอบถามซึงมีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนทงัสิน 8,957 คน  กรอบแนวคดิของงานวจิยั ความพึงพอใจดา้นการบริการ [4] ไดอ้ธิบายวา่ ดชันีวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทีสามารถเปรียบเทียบกนัได้เป็นตวัแปรแฝง (Latent Variables) ไม่สามารถประเมินและสร้างขึนไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา จึงจาํเป็นตอ้งใชวิ้ธีการวดัโดยทาํการสร้างดชันีหลากหลายดชันีเพอืช่วยในการสร้างดชันีวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทีสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ดงันนัการประเมินความพึงพอใจทีเป็นตวัแปรแฝงจาํเป็นทีจะตอ้งประเมินทางออ้มผา่นทางตวัแปรอืน ๆ ทีมีผลต่อการพฒันาความ
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พึงพอใจของแต่ลูกคา้ รวมทงัผลลพัธ์ทีสะทอ้นออกมาจากความพึงพอใจ ซึง [5] อธิบายวา่ ความพึงพอใจเกิดจากตน้กาํเนิดของความพึงพอใจ (Satisfaction Antecedents) 3 ปัจจยั คือ การรับรู้คุณภาพของบริการ (Perceived Quality) การรับรู้คุณค่าของบริการ (Perceived Value) ทีผูใ้ช้บริการมีต่อสินคา้หรือบริการนัน ๆ และความคาดหวงัก่อนและหลงัการใชบ้ริการ (Market Expectation)  [6] พบว่า ปัจจัยทงัสามมีผลเชิงบวก ต่อความพึงพอใจต่อบริการนนั ๆ ผูใ้ชบ้ริการทีมีการรับรู้ในคุณภาพบริการทีสูง จะมีความพึงพอใจทีสูงต่อบริการนนั ๆ  ตามไปดว้ย และผูใ้ชบ้ริการทีมีการรับรู้ในคุณคา่ของบริการทีสูง ก็จะมีความพึงพอใจทีสูงต่อบริการนนั ๆ นอกจากนี ผูใ้ชบ้ริการทีมีความคาดหวงัและไดรั้บการตอบรับเป็นไปตามความคาดหวงัจะมีความพึงพอใจทีสูงต่อบริการนนั ๆ เช่นกนั โดย [ ] ไดข้ยายแนวคิดต่อวา่ หากลูกคา้ทีไม่พอใจในบริการจะทาํการร้องเรียน (Customer Complaints) ในสินคา้หรือบริการนนั ๆ  โดยในทางตรงขา้ม หากลูกคา้ทีมีความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการ จะมีความภกัดี (Customer Loyalty) ทีสูงต่อบริการนนั ๆ กรอบแนวคิดในการสร้างดชันีวดัความพึงพอใจของสหรัฐอเมริกา (ACSI) ของ [4] ไดอ้ธิบายวา่ ความคาดหวงัของลูกคา้ (Customer Expectations) จะเป็นปัจจยัทีกาํหนด มุมมองต่อคุณภาพของบริการของลูกคา้ (Perceived Quality) และทงัสองปัจจยัจะส่งผลต่อไปยงัมุมมองคุณค่าของบริการของลูกคา้ (Perceived Value) โดยทีปัจจยัทงัสามจะส่งผลต่อเนืองไปยงัความพึงพอใจโดยรวมของบริการของลูกคา้ (Overall Customer Satisfaction) ทีจะสามารถจดัทาํต่อเป็นดชันีวดัความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction Index) ซึงหากลูกคา้พอใจก็จะร้องเรียน (Customer Complaints) และส่งผลให้เกิดความภกัดีต่อบริการจากลูกคา้ (Customer Loyalty)  ดงันนั ความสมัพนัธ์ดงักล่าว สามารถแสดงดงัภาพที 1             ภาพที 1  กรอบแนวคิดของงานวิจยั   กรอบแนวคดิสําหรับการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มอตุสาหกรรม กรอบแนวคิดของงานวิจยัสําหรับความพึงพอใจต่อบริการของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มอุตสาหกรรมทงั 9  สามารถประยุกต์ตามรูปที 1 โดยเริมตน้จาก ความคาดหวงัต่อบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ชบ้ริการ (Customer Expectations) จะเป็นปัจจยัเริมตน้ทีกาํหนด ทีส่งผลต่อมุมมองต่อคุณภาพบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ชบ้ริการ (Perceived Quality) และทงัสองปัจจยันี จะส่งผลต่อเนืองไปยงั มุมมองคุณค่าของ  กลุ่มอุตสาหกรรม ทีสะทอ้นถึงความคุม้ค่าเงิน และเวลา ของผูใ้ชบ้ริการ (Perceived Value) โดยทีปัจจยัทงัสามปัจจยั จะส่งผลต่อเนืองไปยงั ความพึงพอใจโดยรวมของบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรม  ทีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ (Overall Customer Satisfaction)  โดยหากผูใ้ชบ้ริการกลุ่มอุตสาหกรรม มีความพงึพอใจต่อบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรมก็จะส่งผลให้เกิดความภักดีต่อบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรมจากผู ้ใช้บริการ (Customer Loyalty) แต่หากผูใ้ชบ้ริการเกิดไม่พึงพอใจต่อบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรมทีไดรั้บก็จะทาํการร้องเรียนบริการ (Customer Complaints) ซึงจะส่งผลทาํให้ความภกัดีต่อบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรม (Customer Loyalty)  
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จากกรอบแนวคิดขา้งตน้ สามารถกาํหนดสมมุติฐานของงานวจิยัถึงปัจจยัทีส่งผลต่อความพงึพอใจของบริการของลูกคา้ไดด้งันี H1: ความคาดหวงัต่อบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ชบ้ริการ (Customer Expectations) มุมมองต่อคุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการ (Perceived Quality) และมุมมองคุณค่าบริการของผูใ้ชบ้ริการ (Perceived Value) ส่งผลในทางบวกต่อ ความพงึพอใจโดยรวมของบริการทีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ (Overall Customer Satisfaction) H2: ความพึงพอใจโดยรวมของบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรม ทีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ (Overall Customer Satisfaction) ส่งผลในทางลบต่อการร้องเรียน (Customer Complaints) และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ (Customer Loyalty) H3: ความพงึพอใจโดยรวมของบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรม ทีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ (Overall Customer Satisfaction) ส่งผลในทางบวกต่อความภกัดีต่อบริการของผูใ้ชบ้ริการ (Customer Loyalty)    วธิีดําเนินการศึกษา   กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างครังนี ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชันภูมิ (Stratified Random Sampling) จากผู ้ใช้บริการ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร จังหวดันครปฐม จังหวดัเพชรบุรี และจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทีเคยใช้บริการ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม จาํนวน 8,957 คน โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ   เครืองมือทใีช้ในการวิจยั วธีิการวจิยันี ไดป้ระยกุตใ์ชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และใชว้ิธีวิจยัในรูปแบบจาํลองสมการโครงสร้าง (Structure Equations Model: SEM) จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม เพอืประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของปัจจยัทีส่งผลต่อความพึงพอใจของบริการของลูกคา้ แบบสอบถามทีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนทีหนึงสะทอ้นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนทีสองเป็น มาตรวดั Likert Scale เพือวดัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ มุมมองต่อคุณภาพของบริการ มุมมองต่อคุณค่าของบริการ ความพึงพอใจทีมีต่อบริการทีไดรั้บ การร้องเรียน และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มอุตสาหกรรม ตามกรอบแนวคิดของแบบจาํลองของงานวิจยั ซึงมาตรวดัดงักล่าวไดผ้่านการทดสอบความเชือถือไดจ้ากผูเ้ชียวชาญและทาํการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ปัจจยัหลกั (Principal Component Analysis: PCA) และการวเิคราะห์ Cronbach Alpha จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม    การวเิคราะห์ข้อมูล เพือบรรลุว ัตถุประสงค์ของงานวิจัย ข้อมูลจากแบบสอบถามถูกรวมรวมและสร้างเป็นตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ประกอบดว้ย ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ มุมมองต่อคุณภาพของบริการ มุมมองต่อคุณค่าของบริการ ความพึงพอใจทีมีต่อบริการทีไดรั้บ ขอ้ร้องเรียนจากการรับบริการ และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการทงั 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ดงันี ( ) ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ทีใชบ้ริการ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ดาํเนินการทดสอบสมมุติฐานของงานวิจยั โดยการประมาณค่าแบบจาํลองโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) ตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั ดว้ยวธีิการความเป็นไปไดสู้งสุด (Maximum Likelihood Estimation: MLE) (2) สร้างดชันีความพึงพอใจการใชบ้ริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ทีสามารถใชเ้ปรียบเทียบความพึงพอใจไดอ้ยา่งเหมาะสม ปราศจากอคติ ทาํการคาํนวณโดยประมาณค่าตวัแปรแฝง (Latent Variables) ต่าง ๆ โดยอา้งอิงจากผลการประมาณค่าของแบบจาํลอง SEM ตามกรอบแนวคิดทีประมาณค่าได ้จะไดค้่าประมาณของปัจจยัตวัแปรแฝงทงัหมด ประกอบดว้ย ปัจจยั Customer Expectation (CE) ปัจจยั Perceived Quality (PQ) ปัจจยั Perceived Value (PV) ปัจจยั Customer Satisfaction (CS) ปัจจยั Customer Complaints (CC) และปัจจยั Customer Loyalty (CL) 
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จากนนั ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี จะถูกคาํนวณเป็นดชันีความพึงพอใจเฉลียของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมทีสามารถใช้เปรียบเทียบขา้มกลุ่มอุตสาหกรรมได ้โดยการขจดัผลของการให้คะแนนสูงเกิน (Over Rating) และตาํเกิน (Under Rating) โดยการนาํค่าเฉลียของปัจจยัตวัแปรแฝงต่าง ๆ  ของแต่ละอุตสาหกรรม หักดว้ยค่าตาํสุดของแต่ละร้าน แลว้หารดว้ยค่าพิสยั (ค่าสูงสุดลบตาํสุด) ของแต่ละอุตสาหกรรม  
( ) ( )( ) ( ) ( )i ii i i

Mean X Min XIndex X Max X Min X  (1) 
โดยที Index(Xi )  คือ ค่าดชันีของ  กลุ่มอุตสาหกรรมที i Mean(Xi ) คือ ค่าเฉลียของปัจจยัตวัแปรแฝงของ  กลุ่มอุตสาหกรรมที i Max(Xi ) คือ ค่าสูงสุดของปัจจยัตวัแปรแฝงของ  กลุ่มอุตสาหกรรมที i Min(Xi ) คือ ค่าตาํสุดของปัจจยัตวัแปรแฝงของ  กลุ่มอุตสาหกรรมที i  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย ผลการประมาณค่าแบบจาํลอง SEM ตามกรอบแนวคดิของงานวจิยั ผลการประมาณค่าแบบจาํลอง SEM ตามกรอบแนวคิดของงานวจิยั ดว้ยวธีิการความเป็นไปไดสู้งสุด (MLE) ไดผ้ลการประมาณค่า ดังแสดงในรูปที 2  พบว่า ค่าดัชนี Fit Statistics มีค่าทีสะท้อนว่าแบบจาํลองอธิบายความสัมพนัธ์ตามโครงสร้างสมการทีกาํหนดไว ้ไดดี้ ค่าความคลาดเคลือนอยูใ่นระดบัตาํกว่า .  ในขณะทีค่าดชันีทีอธิบาย (CFI TLI และ CD) มีค่าสูงกว่า .  ซึงสะท้อนว่าแบบจาํลองอธิบายได้ดี มากกว่าร้อยละ  จึงพอสรุปได้ว่า ค่าประมาณทีได้รับจากแบบจาํลองสมการโครงสร้างนี มีความเหมาะสมเชือถือได ้นอกจากนี ผลดงักล่าวทีไดส้ะทอ้นให้เห็นวา่ ปัจจยัต่าง ๆ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการ และส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในการให้บริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรมตามทีกําหนดไวต้ามกรอบแนวคิด ซึงเป็นการยืนยนั สนบัสนุน สมมุติฐานของงานวจิยั  

 หมายเหต ุ* มีนยัสาํคญัทางสถิติ .   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติ .   *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ .  ภาพท ี2  ผลการประมาณค่าแบบจาํลองสมการโครงสร้าง (SEM)  ผลการสร้างดชันีเพือเปรียบเทยีบความพงึพอใจและความภักด ีผลดชันีความพึงพอใจทีสร้างขึน ทงัแบบทีไม่ขจดัและขจดัปัญหาการใหค้ะแนนสูงเกิน (Over Rating) และตาํเกิน (Under Rating)  สะทอ้นให้เห็นว่า ดชันีทีไม่ไดข้จดัปัญหาการให้คะแนนทีสูงเกินไปหรือตาํเกินไปของกลุ่มลูกคา้ตวัอย่าง 
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ทาํใหด้ชันีความพึงพอใจ (CS) และความภกัดี (CL) ทีไดข้องกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกนัไม่มากนกั เนืองจาก ลูกคา้ทีเลือกใชบ้ริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรมนัน ๆ จะมีความพึงพอใจส่วนตวัต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนัน ๆ อยู่แลว้ จึงทาํให้คะแนนทีไดรั้บมีแนวโน้มทีจะสูงเกินกว่าทีควรจะเป็น และการเปรียบเทียบขา้มกลุ่มอุตสาหกรรมจึงไม่เหมาะสม และหลงัจากขจดัปัญหาการให้คะแนนทีสูงเกินและตาํเกินไปแลว้ ตามสูตรในสมการที ( ) ดชันีความพึงพอใจ (CSI) จะใหค้่าทีเหมาะสมกว่าในการเปรียบเทียบ เพราะไดข้จดัอคติของลูกคา้กลุ่มตวัอย่างทีให้คะแนนความพึงพอใจในระดบัสูงเกินไป และตาํเกินไป ออกไปแลว้    อภิปรายผลและสรุปผล  การอภิปราบผล เมือนาํผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าความพงึพอใจ (CS) มาจดัอนัดบั พบวา่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทีไดรั้บความพึงพอใจมากทีสุด 3 อนัดบัจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย ENTERTAINMENT, PUBLISHING และ COMMUNICATION AND NETWORKING และเมือทําการวิเคราะห์ค่าดัชนีความพึงพอใจ (CSI) ซึงทําการขจัดคะแนนทีสูงเกินไป (Over Rating) และตาํเกินไป (Under Rating) ออกแลว้ กลบัพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมทีไดรั้บความพึงพอใจเป็นอนัดบั 2 และ 3 ขึนมาอยู่ในอนัดบัที 1 และ 2 แทน ดงัแสดงในตารางที    จากนันได้นาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความภกัดี (CL) มาจดัอันดับ พบว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมทีได้รับความภักดีมากทีสุด 3 อันดับจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย PUBLISHING, ENTERTAINMENT และ AUTOMOTIVE และเมือทาํการวเิคราะห์ค่าดชันีความภกัดี (CLI) ซึงทาํการขจดัคะแนนทีสูงเกินไป (Over Rating) และตาํเกินไป (Under Rating) ออกแลว้ พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมทีไดรั้บความพึงพอใจเป็นอนัดบั 1 ไม่เปลียนแปลง  ส่วนอนัดบั 2 และ 3 กลบัไปอยูใ่นอนัดบัที 5 และ 8 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที    การสร้างดชันีนีสามารถใชเ้ปรียบเทียบกนัโดยปราศจากอคติของผูต้อบแบบสอบถามทงัจากปัจจยัต่าง ๆ ทีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อบริการทีไดรั้บ รวมทงัการใหค้ะแนนของลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถามทีอาจใหค้ะแนนทีสูงหรือตาํเกินไป  ซึงสรุปได้วา่กลุ่มอุตสาหกรรมทีไดรั้บความพึงพอใจ และความภกัดีมากทีสุดคือ PUBLISHING  โดยมีค่าดชันีความพงึพอใจและความภกัดีทีสามารถใชเ้ปรียบเทียบไดอ้ยา่งเหมาะสมมากยงิขึน    ตารางท ี   ค่าความพึงพอใจ (CS) และค่าดชันีความพงึพอใจ (CSI) 

      

ITEM CS ITEM CSI7. ENTERTAINMENT 0.83 2. PUBLISHING 0.76 2. PUBLISHING 0.82 3. COMMUNICATION & NETWORKING 0.76 3. COMMUNICATION & NETWORKING 0.82 1. HOSPITALITY 0.72 9. BANKING 0.80 7. ENTERTAINMENT 0.69 1. HOSPITALITY 0.79 5. INFRASTRUCTURE 0.68 6. RETAILING 0.79 9. BANKING 0.68 4. AUTOMOTIVE 0.75 6. RETAILING 0.66 8. INSURANCE 0.72 4. AUTOMOTIVE 0.52 5. INFRASTRUCTURE 0.72 8. INSURANCE 0.46 
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ตารางที   ค่าความภกัดี (CL) และค่าดชันีความภกัดี (CLI) 

  สรุปผลการวจิัย การวจิยันี สรุปไดว้า่ ในการสร้างดชันีทีสามารถเปรียบเทียบกนัโดยปราศจากอคติของผูต้อบแบบสอบถามทงัจากปัจจยัต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการความพึงพอใจต่อบริการทีรับ รวมทงัการให้คะแนนของผูต้อบแบบสอบถามทีอาจใหค้ะแนนทีสูงหรือตาํเกินไป สามารถขจดัปัญหาความคลาดเคลือนนีไดจ้ากการสร้างดชันีความพงึพอใจโดยประมาณค่าจากค่าปัจจยัตวัแปรแฝง จากแบบจาํลองสมการโครงสร้างของความพึงพอใจ และเมือสร้างดชันีความพงึพอใจและความภกัดี โดยการหกัค่าตาํสุดของกลุ่มและเทียบสัดส่วนกบัค่าพิสัยของกลุ่ม ดชันีความพึงพอใจและความภกัดีนีจึงสามารถใชเ้ปรียบเทียบไดอ้ยา่งเหมาะสม และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติสามารถสรุปผลตามสมมติฐานงานวจิยัไดด้งันี H1: ความคาดหวงัต่อบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลในทางบวกต่อ ความพึงพอใจโดยรวมของบริการทีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ ทีระดบันยัสาํคญั .   ส่วนมุมมองต่อคุณภาพบริการ และมุมมองคุณค่าบริการ ส่งผลในทางบวกต่อ ความพงึพอใจโดยรวมของบริการทีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ ทีระดบันยัสาํคญั .  H2: ความพึงพอใจโดยรวมของบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรม ทีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ ส่งผลในทางลบต่อการร้องเรียน ระดบันยัสาํคญั .  และส่งผลในทางลบต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ ทีระดบันยัสาํคญั .  H3: ความพึงพอใจโดยรวมของบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรม ทีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ ส่งผลในทางบวกต่อความภกัดีต่อบริการของผูใ้ชบ้ริการ ทีระดบันยัสาํคญั .  นอกจากนี ผลการวิจยัทีไดส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบริการของ  กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมุ่งเนน้ดา้นการพฒันาคุณภาพบริการเนืองจากมีค่าสมัประสิทธิทีส่งผลต่อความพึงพอใจสูงทีสุด  และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไดรั้บความพึงพอใจ และความภกัดีมากทีสุดคือ PUBLISHING ดงันันจึงควรผลกัดนัธุรกิจดงักล่าวให้รักษาคุณภาพทีดีอยา่งต่อเนืองและยงัยนื ข้อจาํกัดของการวจิยั การศึกษาครังนี เ ป็นการศึกษาความพึงพอใจในบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมของผู ้ใช้บริการ ในกรุงเทพมหานคร จงัหวดันครปฐม จงัหวดัเพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ เท่านนั ผลการวิจยัทีไดจึ้งสามารถสะทอ้นขอ้มูลความพึงพอใจของผูบ้ริโภคซึงเป็นตวัแทนของประชากรในกลุ่มดงักล่าวเพียงกลุ่มเดียว แต่อยา่งไรก็ตามผลการวิจยัไดผ้า่นกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในระดบัทีเชือถือได ้  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณวิทยาลยันวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ทีให้การสนบัสนุนการดาํเนินการวจิยั  และนกัศึกษาโครงการปริญญาโท ทีใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล    

ITEM CL ITEM CLI2. PUBLISHING 0.85 2. PUBLISHING 0.80 7. ENTERTAINMENT 0.81 1. HOSPITALITY 0.75 4. AUTOMOTIVE 0.79 3. COMMUNICATION & NETWORKING 0.75 1. HOSPITALITY 0.78 9. BANKING 0.73 9. BANKING 0.78 7. ENTERTAINMENT 0.69 3. COMMUNICATION & NETWORKING 0.76 5. INFRASTRUCTURE 0.65 6. RETAILING 0.75 6. RETAILING 0.64 8. INSURANCE 0.72 4. AUTOMOTIVE 0.53 5. INFRASTRUCTURE 0.68 8. INSURANCE 0.45 
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เอกสารอ้างองิ     Lopez, M.  V. , Garcia, A. , & Rodriguez, L.  2007.  Sustainable development and corporate performance:  A study based on the Dow Jones sustainability index. Journal of Business Ethics, 75(3), 285-300.     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 2560. เกณฑแ์ละคู่มือการเขา้ร่วมการประเมินความยงัยนืของบริษทัจดทะเบียน ป ร ะ จํ า ปี  2560.  สื บ ค้น เ มื อ วัน ที  20 กัน ย า ย น  2560, จ า ก เ ว็บ ไซต์  https: / / www. set. or. th/ sustainable_dve/ th/re/sd/files/awards2017_criteria.pdf   Wilson, A. 2002. Attitudes towards customer satisfaction measurement in the retail sector. International Journal of Market Research, 44(2), 1-9.    Fornell, C. F. , Johnson, M. D. , Anderson, E. W. , Cha, J. , & Bryant, B. E.  1996.   The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings.  Journal of Marketing, 60 (October), 7-18.    Lancaster, K.  1971. Consumer demand: A new approach.    Anderson, E. W., Fornell, C., & Lehmann, D. R. 1994.  Customer satisfaction, market share, and profitability: Findings from Sweden. The Journal of Marketing, 53-66.   Reichheld, F. F., & Sasser, W. E. 1990. Zero Defeofions: Quoliiy Comes To Service                         
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รูปแบบการจัดองค์กรตามแนวทางชุมชนพงึตนเอง กรณีศึกษาสวนพุทธธรรมจังหวดัลําพูน Organization Management Model according to Self-reliance Community Concept: a case study of Suan Buddha Dhamma in Lamphun Province  วชิราภรณ์  ภทัโรวาสน์ * ปุณยนุช  สมพตัร์  องัศุมาลิน  จงสถาพรทรัพย์  และ ทศพร ไชยประคอง   Vachiraporn  Phattarowas1* Poonyanuch  Sompat1 Aungsumalin  Jongsathapornsap2 Thodsaporn Chaiprakong3  บทคัดย่อ  งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ และปัจจัยแห่งความสําเร็จของสวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูน และเพือถอดบทเรียน ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่การปรับใชโ้ดยกลุ่มชุมชนตาํบลหนองหนาม อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน การวิจัยนีมีกระบวนทัศน์ปรัชญาการวิจัยแบบแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) และวิธีการวิจัยทีใช้ (Method) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ผลการวิจยัพบว่า การบริหารจดัการองค์กร เป็นการจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนทีมารวมตวักนัอยา่งมีวตัถุประสงค ์มีระเบียบแบบแผน และทาํใหส้มาชิกในองคก์รมีการร่วมมือกนัทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้จาํเป็นตอ้งอาศยัการวางแผน การจดัการองคก์ร การบริหารงานบุคคล การควบคุมดูแล การจดัการทุกชนิดในองคก์ร โดยอาศยัทรัพยากรในองค์กรทีสําคญั ไดแ้ก่ บุคคล เงินทุน อุปกรณ์ และการจดัการอย่างเหมาะสมและคุม้ค่า โดยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของสมาชิกองคก์รและจุดมุ่งหมายขององคก์รซึงจะทาํใหอ้งคก์รเป็นองคก์รทีประสบความสําเร็จ และเกิดสันติสุขในองคก์ร แต่ขณะเดียวกนัการบริหารองคก์รทางพระพุทธศาสนา ก็สามารถนาํมาใช้กบัการบริหารจดัการองคก์รไดใ้นลกัษณะการส่งเสริมเติมเตม็จิตใจของคนในองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม  คาํสําคญั : รูปแบบ, การจดัองคก์ร, แนวทางชุมชนพงึตนเอง             
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ABSTRACT  The purpose of this research investigated that the success factors of organization management model of Suan Buddha Dhamma in Lamphun Province and draw up the lesson learned from knowledge transfer to adopt by Nongnam community, Muang District, Lamphun province. Based on the Phenomenology paradigm, this research by using Participatory Action Research (PAR). From the result, it was found that the success factors of organization management model of Suan Buddha Dhamma in Lamphun Province can be divided into three factors as goals sharing, commitment setting and participative administration design. With the corporation, the member and the community involved in operation the knowledge transfer adoption of organization management model and correlated working: planning, managing, human resource management and controlling. These depended on internal recourse factors using within people, capital, material and internal management to produce the successful of self-reliance community. It could be present that the community mainly focuses on maximum benefit and worthwhile internal resource factors using in relation to achievement and strengthening in the community. In conclusion, the Buddha management concept can also lead to motivate application in the organization management which concentrates to morale for job performance and human resource development.  Keywords : Model, Organization Management, Self-reliance Community Concept             สาขาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ ตาํบลหนองแก๋ว อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  1 Department of Retail Business Management, Faculty of Business Administration, North-Chiang Mai University, Nongkeaw, Hangdong, Chiang Mai 50230, Thailand  สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ ตาํบลหนองแก๋ว อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  2 Department of Accountancy, Faculty of Business Administration, North-Chiang Mai University, Nongkeaw, Hangdong, Chiang Mai 50230, Thailand 3 สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาํบลชา้งเผือก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  3 Department of Accountancy, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Changphuak, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : p.vachiraporn@gmail.com 
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บทนํา  หัวใจทีสําคญัของการพึงตนเองทีสําคัญประการหนึงคือ การพึงตนเองมิไดเ้กิดจากคาํสังเบืองบน แต่ตอ้งเกิดจากจิตสํานึกของการมีส่วนร่วม ซึงเกิดจากการอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกภายในชุมชนทอ้งถินเอง การทีชุมชนทอ้งถินสามารถกาํหนดอนาคตชุมชนด้วยตวัของชุมชนทอ้งถินเองได ้โดยอยู่บนพืนฐานความคิด ความเชือ และความสามารถของชุมชนทอ้งถินเอง ซึงชุมชนทอ้งถินเป็นผูว้างแผน เรียนรู้ สามารถวินิจฉัยปัญหาเกียวกบัความตอ้งการของตนเอง และเลือกวิธีปฏิบติัเพือแกปั้ญหาหรือตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้ และยอมรับต่อผลทีจะเกิดขึนตามมา (อยัรวี วีระพนัธ์พงศ์, 2557)  ดงักรณีของสวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพนู ซึงปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลและอุปถมัภ ์จากคณะสงฆว์ดัพระธาตุหริภุญชยัฯ โดยมีเจา้อาวาส วดัพระธาตุหริภุญชยัฯ เป็นประธาน และคณะสงฆ์จงัหวดัลาํพูน โดยมีเจา้คณะจงัหวดัลาํพูนเป็นประธานทีปรึกษา หาทางออกกบัตวัเองโดยนาํวถีิทางศาสนาเขา้มาเป็นตวันาํเพือแกปั้ญหา ซึงไดด้าํเนินโครงการและกิจกรรมในทุกๆ ดา้น ทังงานวฒันธรรมและงานสัมมากิจ เพืออาํนวยประโยชน์ต่อพุทธบริษัทมหาชนในทิศทงั 4  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพทุธศาสนาและแผ่นดินดว้ยความสามคัคีธรรมโดยความสมคัรใจ  ทงันีมีปรัชญาการก่อตงั คือ “เมือจิตรวมเป็นหนึง จะรู้ซึงถึงสัจธรรม” โดยสถานทีตงัอยู่ที 116 หมู่ 5 ถนนออ้มเมืองป่าซาง ตาํบลหนองหนาม  อาํเภอเมือง จังหวดัลาํพูน 51000  มีวิสัยทัศน์ คือ “สถานธรรมกลางเพือพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน” และพันธกิจประกอบไปด้วยโครงการสร้างคนดีเพือพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน  โครงการศึกษาและปฏิบติัธรรมตามหลกัธรรมในพระไตรปิฎก  โครงการส่งเสริมงานวฒันธรรมเพือจรรโลงพระพุทธศาสนาและสังคม  โครงการพฒันาพุทธธรรมสถานเพือพุทธบริษทัและมหาชนในทิศทงั 4 และโครงการสนบัสนุนงานสัมมากิจเพอืพระพทุธศาสนาและแผน่ดิน  ปัจจุบนัสวนพุทธธรรม จังหวดัลาํพูน มีพุทธบุตร พุทธอาสาในชุมชน ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดัลาํพูนและจงัหวดัอืนๆทวัประเทศทีเป็นสมาชิกและและร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสวนพุทธธรรมจาํนวนกวา่ 1,500 คน ชุมชนวิถีพุทธธรรมอยู่ในเขตพืนทีในนามมูลนิธิฯ โดยในเบืองตน้มีจาํนวน 15 ไร่ มีวตัถุประสงคเ์พือรองรับพุทธบุตร พุทธอาสา ทีมีความประสงคม์าพกัอาศยัอยูร่่วมกนัในชุมชน  ดว้ยระบบสาราณียธรรม ดาํเนินชีวติดว้ยความเรียบง่ายและพอเพียง โดยร่วมกนัอาชีพทีสุจริตชอบธรรมอนัเป็นงานสัมมากิจ เช่น โครงการสัมมากิจ การปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย ์โดยคนทีเขา้มาร่วมในโครงการ จะตอ้งมาร่วมกิจกรรมโดยใชก้ารเกษตรเป็นหลกัในการปลูกผกัและผลไมแ้บบเกษตรอินทรีย ์ทงันีผลผลิตทางการเกษตรของโครงการไดรั้บการรับรองในดา้นคุณภาพและมาตรฐาน จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทงัโครงการสัมมากิจยงัมุ่งเนน้การสร้างมาตรฐานทีคนหรือทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณธรรม มีคุณภาพ ซึงถือวา่เป็นเกษตรแบบยงัยืน ซึงไม่เฉพาะการขยายผลผลิตทางการเกษตรแต่ยงัเป็นการสร้างผลผลิตทางการเกษตรโดยการคาํนึงถึงผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค สิงแวดลอ้ม อนัเป็นการสร้างความสมดุลให้เกิดขึนทงัตน้นาํ กลางนาํและปลายนาํ  เพือนาํรายไดเ้ลียงตนเอง ตลอดจนมุ่งประพฤติปฏิบติัธรรมเพือพฒันาตนสู่ความเป็นอริยชนอนัมีพระโสดาบนัเป็นเบืองตน้ ในฐานะคฤหัสถ ์และอุทิศชีวิตของตนเองดว้ยความเสียสละ ทาํงานร่วมกนักบัหมู่คณะดว้ยความสามคัคี  เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพทุธศาสนาและแผน่ดิน จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการดาํเนินงานของสวนพุทธธรรมนัน สามารถตอบโจทยห์รือเขา้ถึงการแกปั้ญหาของสังคมทีเกิดขึนในหลายดา้น โดยเฉพาะชาวบา้น ชุมชน ทีเขา้มาร่วมศึกษาดูงาน หรือร่วมโครงการซึงมาจากหลายพืนที เมือเขา้ร่วมโครงการแลว้ตอ้งทาํการปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัหลกัพทุธธรรม หลกัการพระพทุธศาสนาทีจะสนบัสนุน โดยตอ้งทาํวตัรปฏิบติัในช่วงเชา้ ทาํปฏิบติักิจหรือไปทาํงานตามภาระหนา้ทีของตนเองในระหวา่งวนั และทาํวตัรเยน็ ในช่วงเยน็ รวมถึงการเขา้ร่วมประชุมในทุกเยน็ ซึงเป็นการอยูด่ว้ยหลกัธรรม สรณะธรรม ธรรมเพอืความเป็นหนึงเดียว   กลุ่มชุมชนตาํบลหนองหนาม อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู มีการดาํเนินการปลูกพืชผกัแต่บางส่วนยงัไม่ไดรั้บมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ซึงกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจะตอ้งมีกระบวนการผลิตทีผ่านการตรวจมาตรฐานจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน 
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โดยรับรองแปลงการผลิตของการปลูก และรับรองผลผลิต วา่ไดม้าตรฐานตามการดาํเนินการของเกษตรอินทรีย ์จากกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึงในมาตรฐานไดส่้งผลใหเ้กษตรกรไดต้ระหนกัในการควบคุมหรือการผลิตการเกษตร ทีให้ความสําคญัต่อการดูแลระบบนิเวศและสิงแวดลอ้ม อีกทังการควบคุมมาตรฐานให้ไดม้าตรฐานตามทีกาํหนด โดยกลุ่มเกษตรกรทีปลูกพชืผกัเกษตรอินทรีย ์มีแรงจูงใจมาจากความปลอดภยัในการบริโภคและสารพษิทีอาจตกคา้ง จากการผลิตเกษตรเคมี ทีส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว แมก้ารปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย ์จะยุง่ยากกวา่การผลิตเกษตรเคมี แต่กลุ่มชุมชนตาํบลหนองหนาม ก็ลงความเห็นวา่ในระยะยาวแลว้การผลิตเกษตรอินทรียจ์ะให้ผลในการตอบแทนจากการลงทุนทีคุม้ค่ากว่าการผลิตทีใชเ้กษตรเคมี เพราะตน้ทุนปุ๋ ยเคมีมีราคาทีสูงขึน แต่กลุ่มชุมชนตาํบลหนองหนาม ผูป้ลูกพชืผกัเกษตรอินทรียป์ระสบกบัปัญหาทางดา้นการผลิตการดาํเนินงาน การจดัการ และการตลาด หรือช่องทางในการจดัจาํหน่ายเกษตรอินทรียโ์ดยเฉพาะ การดาํเนินงานดา้นการผลิตการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย ์การบริหารจดัการกลุ่ม ดา้นการตลาดจึงอยู่ทีความสามารถเฉพาะตวัของเกษตรกร ขาดการรวมกลุ่มทีชดัเจน เพือให้เกิดอาํนาจในการต่อรองกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งในส่วนภาครัฐทีทาํหน้าทีในการส่งเสริมการคา้ก็ไม่ไดมี้การส่งเสริมผลผลิตเกษตรอินทรียเ์พือการเฉพาะ อีกทงัหน่วยงานทีทาํหนา้ทีในการส่งเสริม ก็ขาดการสนับสนุนทีชัดเจนต่อกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย์ ซึงในปัจจุบนัพบว่าสามารถดาํเนินการผลิตผกัเกษตรอินทรียไ์ดใ้นระดบัหนึง  แต่พบปัญหาในการหาการช่องทางการจดัจาํหน่าย อีกทงัการเพมิช่องทางตลาดเฉพาะกลุ่มใหเ้หมาะสมมากขึน ใหค้รอบคลุมทุกร้านคา้เพือใหเ้กษตรอินทรียก์ระจายสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากขึน จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการดาํเนินงานของสวนพุทธธรรมนนั สามารถตอบโจทยห์รือเขา้ถึงการแกปั้ญหาของสงัคมทีเกิดขึนในหลายดา้น โดยเฉพาะชาวบา้น ชุมชน ทีเขา้มาร่วมศึกษาดูงาน หรือร่วมโครงการซึงมาจากหลายพนืที เมือเขา้ร่วมโครงการแลว้ตอ้งทาํการปรับตวัเองให้เขา้กบัหลกัพุทธธรรม หลกัการพระพุทธศาสนาทีจะสนบัสนุน โดยตอ้งทาํวตัรปฏิบติัในช่วงเชา้  ทาํปฏิบตัิกิจหรือไปทาํงานตามภาระหนา้ทีของตนเองในระหวา่งวนั และทาํวตัรเยน็ ในช่วงเยน็ รวมถึงการเขา้ร่วมประชุมในทุกเยน็ ซึงเป็นการอยู่ดว้ยหลกัธรรม สรณะธรรม ธรรมเพือความเป็นหนึงเดียว   ดว้ยเหตุทงัหมดนี จึงเป็นทีน่าสนใจศึกษาเป็นอยา่งยงิวา่รูปแบบการจดัการองคก์รตามแนวทางชุมชนพึงตนเองแบบยงัยนืกรณีศึกษาสวนพทุธธรรม จงัหวดัลาํพูน โดยความสาํเร็จของการบริหารและการจดัการองคก์รเกิดจาก ปัจจยั เงือนไข วิธีการ ดาํเนินการ ทีนาํไปสู่การแกปั้ญหาทางเลือกอะไรและอย่างไรบา้ง โดยผลทีไดจ้าการศึกษาจะก่อให้เกิดการพฒันากระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ไดรู้ปแบบ วิธีการ บริหารและการจดัการองคก์ร ไดอ้งคค์วามรู้และสามารถยกระดบัองคค์วามรู้ทงัในระดบัปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน องคก์ร และสามารถนาํไปสู่การแกปั้ญหาทางเลือกได ้ชุมชน สงัคม มีคุณภาพชีวติทีดีขึนและสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งยงัยนืต่อไป วตัถุประสงค์ . เพือศึกษารูปแบบการบริหารจดัการและปัจจยัแห่งความสาํเร็จของสวนพทุธธรรม จงัหวดัลาํพนู  . เพือถอดบทเรียนและถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่การปรับใชโ้ดยกลุ่มชุมชนตาํบลหนองหนาม อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู   คาํถามการวจิัย  1. รูปแบบการบริหารจดัการและปัจจยัแห่งความสาํเร็จของสวนพทุธธรรม จงัหวดัลาํพนูเป็นอยา่งไร  . มีปัจจยัใดบา้งทีทาํให้สวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูนสามารถพึงตนเองได ้เพือนาํมาถ่ายทอด ให้กลุ่มชุมชนตาํบลหนองหนาม อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน สามารถเรียนรู้ และปรับใชต้่อไป กรอบแนวคดิในการวจิยั  ในการวจิยันีมุ่งศึกษา รูปแบบการจดัองคก์รตามแนวทางชุมชนพงึตนเอง กรณีศึกษาสวนพทุธธรรม จงัหวดัลาํพูน ผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมเอกสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้งพฒันากรอบสมมุติฐานการวจิยัดงันี   
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            ภาพท ี1 กรอบแนวคิดในการวจิยั  วธิีดําเนินการวิจัย การวจิยันีมีกระบวนทศัน์/ปรัชญาการวิจยัแบบแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) วธีิการวจิยัทีใช ้(Method) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ซึงเป็นวิธีการหนึงทีใช้ในการพฒันาหรือแกปั้ญหาของคนทีอยู่กบัปัญหา โดยมีผูที้เกียวขอ้งอย่างน้อย 3 ฝ่าย ฝ่ายแรกคือสมาชิกองค์กร ชุมชน กลุ่มผูที้อยูก่บัปัญหา ฝ่ายทีสอง นกัพฒันาหรือองคก์รภาครัฐหรือเอกชนทีมีภารกิจหรือดูแลองคก์รกรณีศึกษา หรือประชาชน ฝ่ายทีสาม ไดแ้ก่นกัวิชาการทีเป็นนกัวิจยั ผูที้แสวงหาองคค์วามรู้โดยมีกระบวนทศัน์ทีเฉพาะเจาะจง (Specific Paradigm) กบัปัญหาหนึง ซึงเชือว่าเป้าหมายคือการแกปั้ญหาและการพฒันาใหม่หรือการปรับปรุง คน้พบ/ทฤษฎี ซึงเป็นแนวทางทีจะทาํใหเ้กิดทฤษฎีทีเหมาะสมกบัปัญหา  โดยวิธีการนีตอ้งมีการวิจยัและจริยธรรมทางการวิจยัทีเหมาะสมทงัสามฝ่ายร่วมกนัใชก้ระบวนการเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม เพือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทาํให้เกิดขีดความสามารถในการวิเคราะห์และจดัการแกปั้ญหาขององคก์ร กลุ่ม หรือประชาชนผูที้อยูก่บัปัญหาใหป้ระสบความสาํเร็จอยา่งยงัยนื กลุ่มเป้าหมายร่วมกระบวนการวจิยั การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจัยเอง ลกัษณะของกลุ่มทีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความชาํนาญและประสบการณ์ในเรืองนนัๆของผูท้าํวจิยั กลุ่มเป้าหมายร่วมกระบวนการวจิยั ไดแ้ก่ สมาชิกขององคก์รสวนพุทธธรรม จาํนวน 8 คน และกลุ่มชุมชนตาํบลหนองหนาม อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน จาํนวน 4 คน จิตอาสา จาํนวน 4 คน โดยใชก้ารสงัเกตการณ์ (Observation) และการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูล    

รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร 
 ปัจจยัแห่งความสําเร็จ  แผนการบริหารและการจดัการ 

รูปแบบการบริหารและการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบทเีหมาะสม 
องค์ความรู้ขององค์กร คน สมาชิก กระบวนการจัดการองค์ความรู้ 
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การเก็บข้อมูลและกิจกรรม ตารางท ี1 แสดงการเก็บขอ้มูลและกิจกรรม ผลผลิต ตวัชีวดั เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตน้ทุน กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั  หลกัการ วธีิการ และรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 
ระยะที   การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั 

การยกระดบัองคค์วามรู้ แผนการบริหารและการจดัการองคก์ร  แผน  
องคค์วามรู้ทีมาจากองคก์ร คน สมาชิก ทีจะนาํไปสู่การยกระดบัองคค์วามรู้ 

ระยะที 2   องคค์วามรู้ทีมาจากองคก์ร คน สมาชิก 
การถอดบทเรียน และถ่ายทอดองคค์วามรู้ แผนการถ่ายทอด การจดัการความรู้  แผน 

การถอดบทเรียน และถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางใหก้บัการดาํเนินงานของชุมชนตาํบลหนองหนาม 

ระยะที    การดาํเนินงานของสวนพุทธธรรม 

  การดาํเนินโครงการแบ่งออกเป็น  ระยะ คือ   ระยะที   กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั เพือศึกษารูปแบบการบริหารจดัการของสวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เมือรวบรวมและไดอ้งค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ โดยดาํเนินการศึกษาถึงการนาํรูปแบบหรือแนวทางทีจะนาํไปสู่กระบวนการยกระดบัองคค์วามรู้หรือการขยายผลในวงกวา้ง วา่มีรูปแบบ ลกัษณะ และวิธีการอยา่งไร สามารถขยายผลไปในวงกวา้งทงัปัจเจกบุคคล ครอบครัว สถานศึกษา ซึงสวนพุทธธรรมมีการดาํเนินงานในหลายรูปแบบทีไม่เพียงแค่สวนพทุธธรรมทีใหค้นเพียงแค่ปฏิบติัธรรม มาศึกษาธรรม      ระยะที  การยกระดบัองค์ความรู้ เพือศึกษาปัจจยัแห่งความสําเร็จของสวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูน การสรุปรูปแบบการพฒันาการจดัการองคก์ร การบริหารและการจดัการองคก์รมีการดาํเนินโครงการสัมมากิจหรือโครงการอืนๆ ทีสนับสนุนหรือมีความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารและการจดัการองค์กรอะไรและอย่างไรบ้าง หรือคน กลุ่ม องค์กร ในลกัษณะต่างๆ จะใชล้กัษณะรูปแบบหรือลกัษณะอยา่งไรเพอืช่วยแกปั้ญหา มีการนาํเอาการดาํเนินงานและสัมมากิจมาช่วยในการบริหารจดัการ นาํไปสู่การสรุปรูปแบบการพฒันาการจดัการองคก์รและการจดัการความรู้   ระยะที  การถอดบทเรียน และถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางให้กับการดาํเนินงาน สู่การปรับใชโ้ดยกลุ่มชุมชน ตาํบลหนองหนาม อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย การบริหารจดัการองคก์รสวนพทุธธรรม จงัหวดัลาํพูน เป็นการจดัโครงสร้างความสมัพนัธ์ของกลุ่มชนทีมารวมตวักนัอย่างมีวตัถุประสงค ์โดยเป็นการบริหารการจดัการอยา่งเป็นกระบวนการ มีระเบียบแบบแผน อนัจะทาํให้การดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการองคก์รให้ประสบความสาํเร็จและทาํให้สมาชิกในองค์กรมีการร่วมมือกนัทาํให้ บรรลุวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้จาํเป็นตอ้งอาศยัการวางแผน การจดัการองค์กร การบริหารงานบุคคล การ
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ควบคุมดูแล การจดัการทุกชนิดในองคก์ร โดยอาศยัทรัพยากรในองคก์รทีสาํคญั ไดแ้ก่ บุคคล เงินทุน อุปกรณ์ และการจดัการ อย่างเหมาะสมและคุม้ค่า โดยใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถ ตอบสนองจุดมุ่งหมายของสมาชิกองคก์รและจุดมุ่งหมายขององคก์รซึงจะทาํให้องคก์รเป็นองค์กรที ประสบความสาํเร็จ และเกิดสันติสุขในองค์กร แต่ขณะเดียวกนัการบริหารองค์กรทางพระพุทธศาสนา ก็สามารถนาํมาใชก้บัการบริหารจดัการองคก์รไดใ้นลกัษณะการส่งเสริมเติมเต็มจิตใจของ คนในองคก์รได้อยา่งเหมาะสม สวนพุทธธรรมจงัหวดัลาํพูน  มีปรัชญาการก่อตงั คือ “เมือจิตรวมเป็นหนึง จะรู้ซึงถึงสัจธรรม” โดยสถานทีตงั อยูที่  หมู่  ถนนออ้มเมืองป่าซาง ตาํบลหนองหนาม อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน  มีวิสัยทศัน์ คือ “สถานธรรมกลางเพือพระพทุธศาสนาและแผ่นดิน” และพนัธกิจประกอบไปดว้ยโครงการสร้างคนดีเพือพระพทุธศาสนาและแผ่นดิน โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในพระไตรปิฎก โครงการส่งเสริมงานวฒันธรรมเพือจรรโลงพระพุทธศาสนาและสังคม  โครงการพัฒนาพุทธธรรมสถานเพือพุทธบริษัทและมหาชนในทิศทัง  และโครงการสนับสนุนงานสัมมากิจเพือพระพทุธศาสนาและแผ่นดินซึงวตัถุประสงคข์องสวนพทุธธรรม ไดแ้ก่ . เพือส่งเสริมการพฒันาพทุธศาสนิกชนใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัธรรมคาํสอนของพระสัมมา สมัพทุธเจา้ในพระไตรปิฎก และดาํเนินชีวิตตามแบบอย่างของอุบาสก อุบาสิกาทีดี มีความเสียสละและมุ่งมนัประพฤติปฏิบติัธรรมตามแนวทางสู่อริยชน . เพือสนบัสุนนการดาํเนินงานตามโครงการและกิจกรรม อนัเนืองมาจากงานวฒันธรรมและสัมมากิจทีเกียวขอ้งกบัการทาํนุบาํรุงและจรรโลงพระพทุธศาสนาและเกือกลูประชาชน ในดา้นเศรษฐกิจและสังคมใหมี้คุณภาพชีวติทีดีขึนดว้ยวิถีชีวิตทีพอเพียงตามแนวทางพทุธธรรม . เพือสนบัสนุนการพฒันาสวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูน ในทุกๆ ดา้นให้เป็นสถานธรรมกลาง เพือพระพุทธศาสนาและแผน่ดิน เป็นศูนยร์วมของพุทธบริษทั อนัหมายถึง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทีมีใจตงัมนัในพระพุทธศาสนาทงัภายในและต่างประเทศให้เกิดความร่วมมือกัน  ดว้ยใจอนัเป็นกลางในการเผยแผ่ธรรม และร่วมกนัทาํงานด้วยสามคัคีธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนาและแผน่ดินโดยส่วนรวม . เพือดาํเนินการหรือร่วมมือกบัคณะสงฆใ์นทุกระดบัส่วนราชการและองคก์รการกศุลอืนๆ เพอืสาธารณประโยชน ์. ไม่ดาํเนินการเกียวขอ้งกบัการเมือง แต่ละประการอานิสงส์ของการสนบัสนุนมูลนิธิสวนพทุธธรรม สมคิด บางโม ( ) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลป์นาํเอาทรัพยากรบริหาร (Administrative Resource) เช่น คน เงิน วสัดุสิงของ และการจดัการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration)          เช่น POSDCoRB Model ให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพทังนี เพือให้มีวิธีทีสุดในอันทีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยงิขึนเพอืประโยชน์สาํหรับทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง สามารถสรุปไดว้า่ การบริหารจดัการองค์กร เป็นการจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์ของกลุ่มชนทีมารวมตวักนัอย่างมีวตัถุประสงค์ โดยเป็นการบริหารการจัดการอย่างเป็นกระบวนการ มีระเบียบแบบแผน อนัจะทาํให้การดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการองคก์รให้ประสบความสาํเร็จและทาํให้สมาชิกในองค์กรมีการร่วมมือกนัทาํให้ บรรลุวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้จาํเป็นตอ้งอาศยัการวางแผน การจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล การควบคุมดูแล การจดัการทุกชนิดในองค์กร โดยอาศยัทรัพยากรในองคก์รทีสาํคญั ไดแ้ก่ บุคคล เงินทุน อุปกรณ์ และการจดัการ อย่างเหมาะสมและคุม้ค่า โดยใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถ ตอบสนองจุดมุ่งหมายของสมาชิกองคก์รและจุดมุ่งหมายขององคก์รซึงจะทาํให้องคก์รเป็นองค์กรทีประสบความสําเร็จ และเกิดสันติสุขในองคก์ร แต่ขณะเดียวกนัการบริหารองค์กรทางพระพุทธศาสนา ก็สามารถนาํมาใชก้บัการบริหารจดัการองคก์รไดใ้นลกัษณะการส่งเสริมเติมเต็มจิตใจของ คนในองคก์รได้อยา่งเหมาะสม  
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การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัการนี สามารถนําพาองค์กรให้เกิดสันติสุข และมี ระเบียบแบบแผนวิธีการปฏิบตัิทีสอดรับกบัทฤษฎีบริหารจดัการองคก์รตามแนวตะวนัตก โดยมีมิติของการพฒันาจิตวญิญาณของสมาชิกองค์กรเป็นพืนฐาน ซึงหลักตะวนัตกมิได้แสดงหรือกล่าวไว ้อย่างชัดเจน การบริหารจัดการองค์กรสวนพุทธธรรมจังหวดัลําพูน สามารถวิเคราะห์ได้ตามหลกัทฤษฎี (POSDCoRB) ได้ การนําเอามาเป็นหลักสําหรับบริหารนัน ถือว่าเป็นแต่เพียงการบริหารในดา้นภายนอกเท่านนั ในขณะเดียวกันหากจะเนน้แต่เรืองภายนอกเกินไปความสุขก็มีได้ ชวัคราว ไม่ยงัยืนถาวรเท่ากบัความสุขทีไดเ้พราะอาศยัหลกัธรรมในการเป็นอยูร่่วมกนั ดงันนั การบริหารจึงตอ้งบริหารทงัภายนอกและภายใน ทีสาํคญัคือการนาํเอาหลกัธรรมมาใชพ้ฒันาจิตใจของ บุคลากรในองคก์ร เพอืใหก้ารเป็นอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข สวนพุทธธรรม จังหวดัลาํพูน เป็นสถานทีทีให้ความสําคญักับสุขภาพกายควบคู่กับสุขภาพใจ โดยนําเอาเกษตรอินทรีย ์“วิถีพุทธธรรม” มาเป็นหลกัปฏิบตัิในการปลูกพืชผกัต่างๆ ผลผลิตทีผลิตไดรั้บการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างรายไดแ้ละพึงพาตนเองได ้อีกทงัยงัมุ่งเนน้การสร้างมาตรฐานคนให้มีคุณธรรม มีคุณภาพ ตลอดจนมุ่งประพฤติปฏิบตัิธรรมเพือพฒันาตนสู่ความเป็นอริยชนอนัมีพระโสดาบนัเป็นเบืองตน้ ในฐานะคฤหัสถ์ และอุทิศชีวิตของตนเองดว้ยความเสียสละ ทาํงานร่วมกนักบัหมู่คณะดว้ยความสามคัคี  เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพทุธศาสนาและแผ่นดิน  ซึงถือวา่เป็นแบบอยา่งของการเกษตรแบบยงัยนื  จากการศึกษาในวธีิการบริหารการตลาด การบริหารการเงิน การวางแผนการผลิต การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจนผลตอบแทนทีคาดวา่จะไดรั้บในการลงทุนของสวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูน สามารถสรุป การถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปรับใชโ้ดยกลุ่มชุมชนตาํบลหนองหนาม อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน ไดด้งันี  ดา้นการตลาด เนน้การขายสินคา้ทีสด สะอาด ตามมาตรฐานหลกัเกษตรทีดี (GAP) รวมไปถึงหลกัเกณฑก์ารผลิตทีดี (GMP) ทางสวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูน มีการประชาสมัพนัธ์ถึงการไดม้าของผลผลิต และประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการบริโภคผกัปลอดสารพิษ โดยรูปแบบของสินคา้ ผกัสด และในอนาคตจะมีการเปิดร้านขายสินคา้ปลอดสารพษิ เพอืเพมิช่องทางการจดัจาํหน่ายและการเขา้ถึงลูกคา้ไดโ้ดยตรง ดา้นการผลิต สวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูน ทาํเกษตรอินทรียพ์ืชผกัปลอดภยัตงัแต่ปี   ผกัทีปลูก ไดแ้ก่ ผกัผกัสลดั 9 ชนิด และผกัตามฤดูกาล บนพืนทีซึงเป็นของสวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูนเอง โดยแปลงปลูกจากมีความกวา้ง  x  เมตร และมีระยะห่างระหวา่งแปลง  เซนติเมตร มีระยะเวลาการปลูกตลอดปี เนน้ในช่วงฤดูในการปลูก ดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์สวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูน มีการจดัส่งพนกังานและหรือผูจ้ดัการฟาร์ม รวมไปถึงผูเ้กียวขอ้งไปอบรมเกียวกบัปลูกผกั และนวตักรรมใหม่ๆ เพอืใหน้าํความรู้มาเผยแพร่ใหก้บับุคลากรคนอืนๆ ในสวนพทุธธรรม และเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานต่อไป ทงันีผูร่้วมโครงการจะตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมอนัดี มุ่งมนัในการทาํเกษตรอินทรียเ์พือให้เกิดความยงัยืน จึงตอ้งเริมจากการปรับเปลียนทศันคติของ “คน” ก่อนจะปรับเปลียนพืนที และสร้างเมล็ดพนัธ์ุดีๆ ใหง้อกเงยสู่สงัคมจนไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ์อินทรีย ์(Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตร   สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาการบริหารจัดการองค์กรของสวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูนทีกล่าวมา สะท้อนให้เห็นถึงองคก์รทีสร้างสันติสุขใหเ้กิดขึนไดน้นั เพราะอาศยัหลกัการบริหารจดัการองคก์รดว้ยระบบสังฆะ โดยมีระบบ กติกา ชดัเจน ภายใต้ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ การดาํเนินกิจกรรมทีชดัเจน โดยยึด หลกัตามแนวทางพระพุทธศาสนาอนัมีพระธรรมวินยัเป็นส่วนส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรอยูร่่วมกนั ไดอ้ย่างสงบสุขหรือเกิดความขดัแยง้นอ้ยทีสุด เรียกไดว้่าในดา้นกายตอ้งให้ปัจจยัสีอยา่งถูกตอ้ง ดา้นจิตตอ้งใหธ้รรมะอยา่งถูกตอ้ง ฉะนนั กายกบัจิตตอ้งไปดว้ยกนั อยา่ใหก้ายขาดอยา่ใหจิ้ตพร่อง (พระมหาดนยั อุปวฑฒโน, 2557)  
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ภาพท ี2 แสดงรูปแบบการบริหารจดัการองคก์รสนัติสุข LeDOM ทมีา: ดดัแปลงจากพระมหาดนยั อุปวฑฒโน, 2557  รูปแบบ “LeDOM” ดงักล่าวนนั ดา้นบน หมายถึง ผูน้าํ (Le) ซึงถือวา่มี ความสาํคญัสูงสุด แต่หากผูน้าํดีแต่คนในองค์กรไม่สนใจทีจะพฒันาตนเอง องค์กรนันก็อยู่ลาํบาก องค์กรจึงตอ้งมีธรรมะ (D) ธรรมะจึงทาํหน้าทีในการช่วยให้บุคลากรมีจิตสาํนึก รู้หนา้ทีของตนเอง และทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยใจทีรักในงานนนัๆ เมือผูน้าํดีคนในองคก์รก็มีความพร้อม แต่หากไม่มีการจดัการองค์กรทีดี (OM) ก็ทาํให้องค์กรไม่ประสบผลสําเร็จไดต้ามวตัถุประสงค์ เพราะฉะนนั การบริหารจดัการองคก์รให้ประสบผลสาํเร็จและเกิดสันติสุข คือ สุขทงัภายในและภายนอกตอ้งอาศยัปัจจยัทงัสามส่วนนีอยา่งพร้อมเพรียงและเหมาะสม ซึงตอ้งอาศยัซึงกนัและกนั สอดคลอ้งประสานกนัอยา่งลงตวั องคก์รจึงจะประสบผลสาํเร็จ จากการศึกษาพระมหาประกาศิต   สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) ( )  พบวา่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีการจดัตงัศูนยเ์รียนรู้ชุมชน โดยการรวมกลุ่ม กิจกรรมเป็นเครือข่ายชุมชนและการมีส่วนร่วมทีดีของประชาชน ส่งผลต่อการพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ คือ ดา้นการพฒันาคน ซึงสอดคลอ้งกบัอยัรว ีวรีะพนัธ์พงศ ์(2557) ทีพบวา่ ปัจจยัทีทาํใหชุ้มชนพงึตนเองได ้คือ ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน ทุนทางเทคโนโลยี ทรัพยากรชุมชน การรวมกลุ่ม และความเชือมนัในค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชุมชน และปัจจยัภายนอก คือ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอืนๆ  จากการทาํแผนธุรกิจของสวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูน พบวา่ ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของสวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูน ธุรกิจการปลูกผกัปลอดสารพิษเป็นธุรกิจที น่าสนใจหากผูป้ระกอบการไม่แสวงหาผลกาํไรมากนกั เนืองจากกระแสรักสุขภาพในปัจจุบนัที ได้รับความนิยมมากขึนเรือยๆ และการเผยแพร่ของข่าวสารเรืองอนัตรายของการบริโภคผกัทีมีสารพิษตกคา้ง จึงทาํให้ผูบ้ริโภคทีมีกาํลงัซือและเต็มใจจ่ายในราคาทีแพงกว่าเพือสุขภาพทีดีกวา่หันมาให้ความสนใจและบริโภคผกัปลอดสารพิษมากขึน ในขณะเดียวประเทศไทยก็ยงัคง ส่งออกผกัปลอดสารพษิไปยงัตลาดแถบยโุรป ญีปุ่น และสหรัฐอเมริกา เนืองจากปริมาณการผลิตในประเทศเหล่านนัมีไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ นอกจากนนัการเปลียนแปลงดา้นความเชือและคุณค่าในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย ์พบวา่สวนพทุธธรรม จงัหวดัลาํพูน มีการใชก้ลยทุธ์ดา้นคุณค่า โดยการให้ความสาํคญักบัการปรับเปลียนมองในเรืองของระบบคุณค่าของคนเป็นสาํคญั มิติดา้นคุณค่าทีมีทีนาํไปสู่ความยงัยืนได้มองมากกวา่ ประเด็นมิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม และมิติดา้นกายภาพและชีวภาพ แต่กล่าวถึง มิติดา้นจริยธรรม ไดแ้ก่ การไม่ใชส้ารเคมีในการผลิตอินทรีย ์มิติดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ การแบ่งปัน การเอือเฟือเผือแผ่ ในกรณีทีผลผลิตไม่เพียงพอ และความรับผิดชอบต่อสงัคม คือการทีผูผ้ลิตตอ้งการใหผู้บ้ริโภค รับประทานอาหารทีดีปลอดสารพษิ  ข้อเสนอแนะทวัไป ความยงัยืนขององคก์รขึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น ทงัดา้นการใชเ้ทคโนโลยีการผลิต กระบวนการ ขนัตอนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการดา้นการตลาด รวมถึงการสร้างความมนัใจใหก้บัผูบ้ริโภค การดาํเนินการผลิตของกลุ่ม

Peace 
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เกษตรกรรายย่อย จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต ควบคู่ไปพร้อมๆ กับการพฒันาดา้นการตลาด และการมีช่องทางการรับข่าวสารต่างๆ ทีส่งผลต่อการขยายโอกาส ตลอดจนการยกระดบัมาตรฐานการผลิตโดยเขา้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์ายใตรู้ปแบบทีเหมาะสม ดงันนัการขยายภาคีเครือข่ายก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรรายยอ่ยเขา้ถึงเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และโอกาสในการพฒันานวตักรรมดา้นการผลิตทีสามารถลดตน้ทุนการผลิต และยกระดบัผลิตภณัฑไ์ด ้ข้อเสนอแนะเพือการวิจยัครังต่อไป ควรศึกษาวิจยัเปรียบเทียบในเรืองลกัษณะเดียวกนัในพืนทีอืนๆ เพือเปรียบเทียบ ผลการวิจยัทีเกิดขึน และเพือใช้เป็นแนวทางประกอบการพจิารณา การพฒันาชุมชนตามแนวทางชุมชนพงึตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการศึกษาถึงบทบาทขององค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ความเขม้แข็งของกลุ่มทีส่งผลต่อ ชุมชน และการพงึตนเองของกลุ่มดงักล่าวมีมากนอ้ยอย่างไร หรือการวดัผลการดาํเนินกิจกรรมของ กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนวา่ประสบความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงไร  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัครังนี ขอขอบคุณสวนพุทธธรรม จงัหวดัลาํพูน กลุ่มชุมชนตาํบลหนองหนาม อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน และมหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่  เอกสารอ้างองิ โกวิทย ์พวงงาม. . การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิน (Community and Local Self Governance). กรุงเทพฯ: บพิธการพมิพ.์  พรสวรรค ์เนลสัน ฮอดสัน. . บทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลในการส่งเสริมการพฒันาองค์กรชุมชน :ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลปลาฝา อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด. สารนิพนธ์ ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐศาสตร์การปกครอง บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั. พระมหาดนยั อุปวฑฒโน. . รูปแบบการจดัการองคก์รสันติสุข: กรณีศึกษาวดัปัญญานันทาราม อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี. วารสารสันตศิึกษาปริทรรศน์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวทิยาลัย. ปีที  ฉบบัที . พระมหาประกาศิตสิริเมโธ(ฐิติปสิทธิกร). . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม. พุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาสงัคม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. สมคิด บางโม. . องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: บริษทั วิทยพฒัน์ จาํกดั เสริมพงษ์ อยู่โต. . การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทวัไป. บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา. อรรถวฒิุ สยัเจริญ. . พุทธบุตรสวนพุทธธรรม จงัหวดัลําพูน.  เมษายน , สมัภาษณ์. อยัรว ีวีระพนัธ์พงศ.์ . ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการพงึตนเองของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนคลองลดัมะยม เขตตลิงชนั กรุงเทพมหานคร. วารสารรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาฬ สินธ์ุ. ปีที  เล่มที  (ม.ค.-มิ.ย. ).    
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การประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชันเชิงวเิคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย Application of the Analytical Hierar chy Process for  Consider ing Scholarships of Faculty of Engineer ing; Rajamangala University of Technology Sr ivijaya  พรเพญ็ จนัทรา * เพญ็พกัตร แกลว้ทนงค2์ และ ภทัราภรณ์ เพช็รจาํรัส   Pornpen Jantra1* Penpak Gleawtanong2 Pattraporn Petchamrat2  บทคดัย่อ  งานวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พอืประยกุตใ์ชก้ระบวนการลาํดบัชนัเชิงวเิคราะห์ในการพจิารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนําผลไปใช้ในการพฒันาระบบสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ซึงการศึกษาไดก้าํหนดหลกัเกณฑส์าํหรับการพิจารณาทุนการศึกษา  หลกัเกณฑ ์ประกอบดว้ย สถานภาพครอบครัว ความประพฤติ ผลสัมฤทธิทางการเรียน และแหล่งเงินทุนของนกัศึกษา โดยในแต่ละหลกัเกณฑจ์ะประกอบดว้ยหลกัเกณฑย์อ่ย เนืองจากการพิจารณาทุนการศึกษาแต่ละทุนจะมีหลักเกณฑ์แตกต่างกันตามวตัถุประสงค์ของทุนการศึกษานันๆ ได้ค่า Consistency Ratio (CR) เท่ากับ . % ถือว่าหลกัเกณฑ์ทีเลือกมีความถูกตอ้งและน่าเชือ โดยไดค้่านาํหนกัความสาํคญัของหลกัเกณฑส์าํหรับการพิจารณาทุนการศึกษา ประกอบดว้ย สถานภาพครอบครัว . % ความประพฤติ . % ผลสัมฤทธิทางการเรียน . % และแหล่งเงินทุนของนกัศึกษา . %   โดยนําไปทดลองใช้กับการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอี ซูซุ  ซึงมีผู ้ยืนขอทุนการศึกษาจํานวน  6 คน พบวา่ ระบบสามารถจดัลาํดบันกัศึกษาทีไดรั้บทุนการศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใหผ้ลการพิจารณาทีรวดเร็วสามารถช่วยแกปั้ญหาในการเสนอชือเพือรับทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษาทีมกัมีขอ้จาํกดัในเรืองของระยะเวลา โดยแนวทางดงักล่าวสามารถลดขนัตอน และระยะเวลาในการปฏิบติังานโดยส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบตัิงานภาพรวมสูงขึนเฉลียจากร้อยละ 75.00 เป็นร้อยละ 96.77  คาํสําคญั : หลกัเกณฑก์ารตดัสินใจ, การพจิารณาทุนการศึกษา, กระบวนการลาํดบัชนัเชิงวเิคราะห์        , , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  1,2,3 Faculty of Engineering Rajamangala University Sivijaya, Sub-district , District, Province  90000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sej.eng.rmutsv@gmail.com 
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ABSTRACT  This research aims to apply of the analytical hierarchy process for considering scholarships of Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Srivijaya. And use the results for develop system scholarship consideration. The study has set the criteria for scholarship consideration 4 criteria. Include family status, behavior, academic achievement and source of student funds. By each criterion will contain sub-criteria vary according to the purpose of the scholarship. The Consistency Ratio (CR) is 5.04% considered have accurate and convincing. And importance of the criteria for scholarship consideration is as follows: family status 59.58%, behavior 25.82%, academic achievement 12.77% and source of student funds 1.82%.   The experiment was conducted for the Isuzu foundation. There are a number of applicants for scholarships 6 people found that the system can correctly classify students who receive scholarships and the quick. Help solve the problem of nominating for scholarships in each scholarship, which is often limited in terms of time. This approach can reduce the process. As a result overall performance improved on average from 75.00% to 96.77%  Keywords: Decision Criteria, Considering Scholarships, Analytical Hierarchy Process                      
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บทนํา  การศึกษาเป็นสิงทีสาํคญัสาํหรับชีวิตของเราทุกคน การศึกษา คือ การสร้าง การแสวงหาองคค์วามรู้ การเพิมพูนความรู้ และความคิดของบุคคล เพือให้สามารถปรับตวัไดใ้นสังคมทงัการดาํเนินชีวิต การทาํงาน ซึงเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษามีอิทธิพลต่อสังคมในปัจจุบนั (เอกกวีร์ พทิกัษธ์นชักุล. ออนไลน์) เนืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการหนึงในการพฒันาบุคคลให้เป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ โดยการศึกษาในประเทศแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอธัยาศยัโดยผูเ้รียนสามารถกระทาํโดยเสรีตามความสนใจของตวับุคคล และการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั (นงลกัษณ์ ตะเคียนจนัทร์. ออนไลน์)ซึงการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลยั ทุนการศึกษาย่อมมีความสําคญัเนืองจากการศึกษาในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลยัในปัจจุบัน มีค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นหลายประการ เช่น ค่าบาํรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าหนงัสือ เครืองมือและอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียน ค่าเครืองแบบนกัเรียนนกัศึกษา ค่าบาํรุงกีฬา และกิจกรรมเป็นตน้ นอกจากนีการศึกษาในระดบัทีสูงขึนอาจมีค่าเดินทาง ค่าเช่าทีพกัเพิมขึน กรณีทีไปศึกษาต่างอาํเภอ หรือต่างจังหวดั ค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาเริมเป็นภาระทางการเงิน สําหรับผูป้กครองระดบัชาวบา้นสามญัชนทียากจนหรือมีเพียงพอกินพอใชเ้ท่านนั การจดัหาแหล่งทุนโดยเปิดโอกาสใหบุ้คคล หรือองคก์รต่างๆ บริจาคใหเ้พือช่วยเหลือสงเคราะห์ผูที้มิไดอ้ยูใ่นหนา้ที เลียงดูปกครองโดยตรงของตนไดศึ้กษาเล่าเรียนจึงเป็นประเด็นสําคญัสําหรับการจดัการศึกษาในยุคปัจจุบนั เพือให้ผูเ้รียนมีเงินทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา (พทัยา สายหู. 2531) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ถือเป็นส่วนงานภายใตม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั เปิดสอนทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีระบบและวธีิการจดัการศึกษาทีส่งเสริมการเรียนรู้แก่นกัศึกษาตามสาขาวชิาทีหลากหลาย มีภาควชิาจาํนวน 5 ภาควชิา ไดแ้ก่ วศิวกรรมโยธา วศิวกรรม อุตสาหการ วิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนียงัมีการจดับริการสิงอาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษา เช่น สาํนกัหอสมุด การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การจดัสถานทีสาํหรับการทาํกิจกรรม การออกกาํลงักาย เป็นตน้ และนอกจากการจดับริการสิงอาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยงัมีการจดัหาแหล่งทุนสาํหรับนกัศึกษา เพอืใหผู้เ้รียนมีเงินทุนสาํหรับค่าใชจ่้ายในการศึกษา ปัจจุบนัในแต่ละภาคการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ไดรั้บการเสนอมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทังภายนอกและภายในอย่างต่อเนือง เฉลีย 15 – 20 ทุน เช่น ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนกัศึกษาทีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถมัภ ์ทุนการศึกษาเพือการพฒันาจงัหวดัชายแดนใต ้ทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนการศึกษาโรงแรมราชมงัคลา สงขลา เมอร์เมด เป็นตน้ ซึงมีงานพฒันานักศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ และดาํเนินการพจิารณาทุนการศึกษา โดยมีฝ่ายพฒันานกัศึกษา เป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการเริมตงัแต่กระบวนการประกาศรับสมคัรทุนการศึกษา แต่งตงัคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา จดัประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ส่งผลและประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา โดยปัญหาทีพบในกระบวนการพิจารณาทุนการศึกษา พบวา่ ในการเสนอชือเพือรับทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษามกัมีขอ้จาํกดัในเรืองของระยะเวลา ไม่มีการจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลลาํดบันกัศึกษาทีควรไดรั้บทุนการศึกษาไวโ้ดยจะจดัลาํดบัก็ต่อเมือมีทุนการศึกษาเขา้มา การจดัลาํดบัอาจเกิดการผิดพลาดเนืองจากขอ้จาํกดัของระยะเวลาหรือเกิดความซาํซอ้นของคะแนน       ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยจึงศึกษากระบวนการพิจารณาทุนการศึกษาของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั และนาํไปสู่การพฒันาระบบสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษา ซึงจะช่วยเพิมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการลาํดับชันเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy 



 Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  374 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

Process : AHP) เ นื อ ง จ า ก วิ ธี นี เ ป็ น วิ ธี ที นิ ย ม ใ ช้กัน ม า ก ใ น ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ จํา ล อ ง  เ ป็ น วิ ธี ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ทีซับซ้อนให้ง่ายขึน โดยการเลียนแบบวิธีคิดและการใชเ้หตุผลของมนุษยใ์นการแยกปัญหาออกเป็นลาํดบัชนั (Vargas, 1990) วตัถุประสงค์การวิจยั 1. เพือประยกุตใ์ชเ้ทคนิคกระบวนการลาํดบัชนัเชิงวเิคราะห์ ในกระบวนการพิจารณาทุนการศึกษาของนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 2. เพือนาํผลจากการประยุกต์ใชเ้ทคนิคกระบวนการลาํดบัชนัเชิงวิเคราะห์ พฒันาระบบสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวิจยัทเีกยีวข้อง  กระบวนการลําดบัชันเชิงวเิคราะห์ (Analytical Hierarchy Process : AHP)  กระบวนการลาํดับชันเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการตัดสินใจทีใช้การวินิจฉัยเพือหาเหตุผล ช่วยแยกแยะองค์ประกอบทีเป็นนามธรรมและรูปธรรมของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ แลว้นาํองค์ประกอบเหล่านันมาแบ่งเป็นระดบัชนั (Hierarchy Structure) ตามลําดับความสําคัญและผลกระทบ กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์สามารถเชือมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยการวินิจฉัยเปรียบเทียบหาลาํดับความสําคัญและใช้เหตุผลทีถูกต้องอันเกิดจากประสบการณ์และความสาํคญัในปัญหานนัเป็นพืนฐาน (นรินทร์ เอือศิริวรรณและคณะ. 2560) นอกจากนี เพือความถูกตอ้ง กระบวนการลาํดบัชนัเชิงวเิคราะห์ยงัไดก้าํหนดมาตรฐานความสอดคลอ้งเพอืตรวจสอบความมีเหตุผลของการวินิจฉยั และเพือใหม้นัใจวา่การตดัสินใจนนัมีเหตุผลทีสามารถยอมรับได ้ การวิเคราะห์หรือการคาํนวณลาํดบัความสาํคญั แบ่งออกเป็น 3 ขนัตอนยอ่ย คือ การเปรียบเทียบเชิงคู่ (Pairwise Comparisons) การคาํนวณค่านาํหนกั (Weight Calculation) และการตรวจสอบความสอดคลอ้งของดุลยพินิจ (Consistency Check)   การเปรียบเทียบเชิงคู่ (Pairwise Comparisons) เป็นการหาความสาํคญัเชิงเปรียบเทียบของส่วนยอ่ยต่าง ๆ ในแต่ละระดับชัน การเปรียบเทียบเชิงคู่นีจะเป็นการเปรียบเทียบระดับความเขม้ข้นของอิทธิพล โดยมาตราส่วนทีใช้ในการเปรียบเทียบคือมาตราส่วนมูลฐาน AHP 1- 9 ทีถูกคิดคน้โดย Thomas Saaty (วฑูิรยต์นั ศิริคงคล. ) รายละเอียดดงัตารางที 1 ตารางท ี1  ลาํดบัความสาํคญัหรือความชอบของระดบั 1-9  ระดบัความสาํคญั หรือความชอบ  ความหมาย คาํอธิบาย 
1 สาํคญัเท่ากนั ทงั 2 ปัจจยัส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงคเ์ท่ากนั 3 สาํคญักวา่ปานกลาง ความพงึพอใจในปัจจยัหนึงมากกวา่อีกปัจจยัหนึงปานกลาง 5 สาํคญักวา่มาก ความพงึพอใจในปัจจยัหนึงมากกวา่อีกปัจจยัหนึงมากกวา่ 7 สาํคญักวา่มากทีสุด ปัจจยัหนึงไดรั้บความพึงพอใจมากทีสุด เมือเปรียบเทียบกบัอีกปัจจยัหนึงในทางปฏิบติั 9 สาํคญักวา่สูงสุด มีหลกัฐานยืนยนัความพึงพอใจในปัจจยัหนึงมากกวา่อีกปัจจยัหนึงในระดบัทีสูงสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้2,4,6,8 ประนีประนอมเพอืลด ช่องวา่งระดบัความรู้สึก การวินิจฉัยในลกัษณะกาํกึงกันและไม่สามารถอธิบายด้วยคาํพูดทีเหมาะสมได ้
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1.1-1.9 ปัจจยัทีเสมอกนั ปัจจยัทีถูกเลือกมีความสําคญัใกลเ้คียงกนั จนหาความแตกต่างไม่ได้เลย โดยระดบัความสาํคญั 1.3 คือระดบักลาง ส่วน 1.9 คือ ระดบัสูง  หลงัจากการเปรียบเทียบเชิงคู่แลว้ ลาํดบัต่อไปจะเป็นการคาํนวณค่านาํหนกั (Weight Calculation) โดยใชก้ระบวน ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ค ํ า น ว ณ ห า เ ว ก เ ต อ ร์ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ  ( Eigenvector) เ พื อ ห า ลํ า ดั บ ค ว า ม สํ า คั ญ  (ค่านาํหนกั) ของเกณฑใ์นระดบัทีสูงกวา่ ซึงจะถูกทาํซาํไปเรือย ๆ ตามโครงสร้างลาํดบัชนัจากบนลงล่าง เพือใหไ้ดท้างเลือกทีเหมาะสมทีสุด และค่าลกัษณะเฉพาะทีมากทีสุด (Largest Eigenvalue) เพือนาํมาใชเ้ป็นมาตรวดัตวัหนึงในการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแต่ละเมทริกซ ์  โดยการคาํนวณอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: C.R.) ในแต่ละเมทริกซ์ ซึงมีขนัตอนในการคาํนวณดงัต่อไปนี (Saaty, L.T. 2008) 1. คาํนวณค่านาํหนกัและค่า  max สาํหรับแต่ละตารางเมทริกซ์ตามจาํนวนปัจจยัทีมี (n) 2. คาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index – CI) สาํหรับแต่ละตารางเมทริกซ์ตามจาํนวนปัจจยั (n) โดยใชสู้ตร CI = (max-n)/n-1; n = จาํนวนปัจจยั 3. คาํนวณอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio: C.R.) โดยใชสู้ตร  CR = CI / RI ; RI หรือค่าเฉลียดชันีจากกลุ่มตวัอยา่งทีไดจ้ากการประมวลผลมีความแตกต่างกนัตามขนาดของตารางเมทริกซ์ รายละเอียดดงัตารางที 2   ตารางท ี2 ค่าเฉลียดชันีจากการสุ่มตวัอยา่ง  ขนาดของตารางเมทริกซ ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Average Random Index (RI) 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49  งานวจิัยทเีกียวข้อง    วิริยาภรณ์ พิชยัโชค และจนัทร์จิรา พยคัฆ์เพศ (2556) ศึกษาการประยกุตใ์ช ้AHP ในการพิจารณาทุน การศึกษา สํ า ห รั บ นัก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น หัว ด ง รา ช พ ร ห ม า ภ ร ณ์ จัง ห วัด นค ร ส ว ร ร ค์  โ ด ย ใ ช้ เ ก ณ ฑ์ก า ร พิ จ า ร ณ า จํา นว น  4 เกณฑ ์ประกอบดว้ย เกณฑด์า้นผลการเรียน เกณฑด์า้นความประพฤติ เกณฑ์ดา้นฐานะเศรษฐกิจ และเกณฑด์า้นระดบัชนัของนกัเรียน โดยกาํหนดค่านาํหนกัแต่ละเกณฑขึ์นกบัวตัถุประสงคข์องทุนการศึกษานนัๆ ซึงผลลพัธ์ทีไดจ้ากการประยกุต์กระบวนการดงักล่าว พบวา่ตรงตามการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ซึงมีบางทุนการศึกษาพบวา่ผลการวิเคราะห์คลาดเคลือน โดยปัญหาทีพบเกิดจากความบกพร่องของคณะกรรมการพิจารณาทุนศึกษา ซึงการประยุกต์กระบวนการลาํดบัชนัเชิงวิเคราะห์ (AHP) สามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในการพิจารณาทุนการศึกษาไดแ้ละสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัโรงเรียนทีมีลกัษณะเดียวกนัไดอี้กดว้ย  รพีกร ฉลองสัพพญั ู และจันทร์จิรา พยคัฆ์เพศ (ออนไลน์) ศึกษาการประยุกต์ AHP สําหรับการตดัสินใจเลือกหอพกั กรณีศึกษาหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยันเรศวร กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาจาํนวน 4 เกณฑ ์ประกอบดว้ย ราคา ค่านิยม สิงอาํนวยความสะดวก และตาํแหน่งทีตงั เกณฑ์ทีเลือกพิจารณาพบว่ามีความถูกตอ้งและน่าเชือถือเนืองจากไดค้่า Consistency Ratio (CR) ของ AHP ไม่เกิน 9% ค่าทีคาํนวณไดจ้ากเกณฑ์เหล่านีคือ 5.75% 5.75% 4.40% และ5.52% ซึงผลจากการศึกษานาํไปพฒันาเป็นเวบ็ไซต ์เพือใหบ้ริการสาํหรับนิสิตทีตอ้งการหาหอพกัเอกชนรอบมหาวทิยาลยันเรศวร   
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วธิีการดําเนินการวจิัย การดาํเนินการวจิยัยดึตามขนัตอนของ Addie Model ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน (ศวติา ทองสง. 2560)   ควบคู่กบัการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ ในกระบวนการพิจารณาทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ซึงมีรายละเอียดดงันี การวิเคราะห์ (Analysis)  เป็นกระบวนการศึกษาถึงปัญหาทีเกิดขึนในระบบงานปัจจุบนั (Current System) เพือนาํไปใชอ้อกแบบระบบการทาํงานใหม่ (New System) ซึงผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ในการเสนอชือเพือรับทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษามกัมีขอ้จาํกัดในเรืองของระยะเวลา ไม่มีการจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลลาํดบันักศึกษาทีควรไดรั้บทุนการศึกษาไวโ้ดยจะจดัลาํดบัก็ต่อเมือมีทุนการศึกษาเขา้มา การจดัลาํดบัอาจเกิดการผิดพลาดเนืองจากขอ้จาํกดัของระยะเวลาหรือเกิดความซาํซ้อนของคะแนน การออกแบบ (Design) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนําไปใช้ในการวางแผน และออกแบบกระบวนการสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการลาํดับชันเชิงวิเคราะห์สําหรับการจัดลาํดับ และนําไปสู่การพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั การพฒันา (Development) 1. รวบรวมเกณฑ์และเงือนไขสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั โดยวธีิการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) ซึงไดเ้กณฑแ์ละเ งื อ น ไข ใช้สํ า ห รับก า รพิจ าร ณ าทุนก า ร ศึก ษา  โด ย แ สด ง เ ป็นแ ผนภูมิ ล ํา ดับ ชันก าร พิจ า รณา ทุน ก ารศึกษา  ดงัภาพที 1  

 ภาพที 1 แผนภูมิลาํดบัชนัการพจิารณาทุนการศึกษา   ซึงในแต่ละเกณฑก์ารตดัสินใจหลกัจะประกอบดว้ยเกณฑ์การตดัสินใจรอง พร้อมทงักาํหนดคะแนนแต่ละช่วงของเกณฑก์ารตดัสินใจรองระหวา่ง 0-9 คะแนน โดยเฉลียตามจาํนวนของเกณฑก์ารตดัสินใจรองรายละเอียดดงัตารางที 3-6    
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ตารางท ี3 คะแนนเกณฑย์อ่ย ดา้นสถานภาพของครอบครัว ดา้นสถานภาพของครอบครัว คะแนน ลกัษณะทีพกัอาศยั บา้นตนเอง  9 บา้นญาติ 4.5 บา้นเช่า 0 สถานภาพของบิดา-มารดา บิดา-มารดาเสียชีวติทงัคู่ 9.00 บิดา-มารดาคนใดคนหนึงเสียชีวติ 6.75 บิดา-มารดาหยา่ร้าง 4.50 บิดา-มารดาอยูร่่วมกนัแต่มีรายไดห้ลกัเพียงคนเดียว 2.25 บิดา-มารดาอยูร่่วมกนัและมีรายไดท้งัคู่ 0.00 รายไดข้องบิดา-มารดา รายไดต้าํกวา่ 5,000 บาท 9.00 รายได ้5,000 – 10,000 บาท 6.75 รายได ้10,001 – 15,000 บาท 4.50 รายได ้15,001 – 20,000 บาท 2.25 รายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท 0.00 อาชีพหลกัของบิดา-มารดา เกษตรกรรม 9.00 รับจา้ง 6.75 คา้ขาย 4.50 พนกังาน/ลูกจา้งบริษทั 2.25 รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/พนกังานองคก์ารของรัฐ 0.00 จาํนวนพนีอ้งรวมนกัศึกษา  มากกวา่ 3 คนขึนไป 9.00 3 คน 6.00 2 คน 3.00 1 คน 0.00        
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 ตารางท ี4 คะแนนเกณฑย์อ่ย ดา้นความประพฤติ ความประพฤติ คะแนน การเขา้ร่วมกิจกรรม ทาํกิจกรรม (สภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา ชมรม คณะกรรมการ) 9 
เขา้ร่วมกิจกรรมบ่อยครัง 4.5 ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรม 0 ความประพฤติ กริยา มารยาท การแต่งกาย ถูกตอ้งเหมาะสม และบุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั 76 – 100 คะแนน 9.00 

กริยา มารยาท การแต่งกาย ถูกตอ้งเหมาะสม และบุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั 51 – 75 คะแนน 6.00 
กริยา มารยาท การแต่งกาย ถูกตอ้งเหมาะสม และบุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั 26 – 50 คะแนน 3.00 
กริยา มารยาท การแต่งกาย ถูกตอ้งเหมาะสม และบุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั 1 – 25 คะแนน 0.00 

 ตารางท ี5 คะแนนเกณฑย์อ่ย ดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียน ผลสัมฤทธิทางการเรียน คะแนน 3.50 ขึนไป 9.00 3.25 – 3.49 8.00 3.00 – 3.24 7.00 2.75 – 2.99 6.00 2.50 – 2.74 5.00 2.25 – 2.49 4.00 2.00 – 2.24 3.00 ตาํกวา่ 2.00 0.00  ตารางท ี6 คะแนนเกณฑย์อ่ย ดา้นแหล่งเงินทุนของนกัศึกษา แหล่งเงินทุนของนกัศึกษา คะแนน ทาํงานหาเงินเองทงัหมด 9.00 ไดรั้บเงินจากผูป้กครองและหาเงินเองส่วนหนึง 6.75 กูย้มืเงินจาก กยศ. 4.50 ไดรั้บเงินจากผูป้กครอง 2.25 ไดรั้บเงินจากผูป้กครอง เงิน กยศ. และแหล่งเงินทุนอืนๆ 0.00 
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 2. การวเิคราะห์เกณฑก์ารพจิารณาทุนการศึกษาโดยใชก้ระบวนการลาํดบัชนัเชิงวเิคราะห์   การวิเคราะห์เกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น  3 ขัน ตอ น  คื อ  ก า ร เ ป รี ยบเ ที ยบ เ ชิง คู่  ( Pairwise Comparisons) ก า รคํา น วณ ค่ านํา หนัก  (Weight Calculation) แ ล ะ การตรวจสอบความสอดคลอ้งของดุลยพินิจ (Consistency Check)  โดยไดค้่า Consistency Ratio (CR) เท่ากบั . % ถือได้ว่าเกณฑ์ ทีเลือกพิจารณามีความถูกตอ้งและน่าเชือถือ และไดค้่านาํหนักความสําคญัของหลกัเกณฑ์สําหรับการพิจารณาทุนการศึกษารายละเอียดดงัตารางที 7  ตารางท ี7 ค่านาํหนกัความสาํคญัของหลกัเกณฑส์าํหรับการพิจารณาทุนการศึกษา ผลการวเิคราะห ์เกณฑก์ารตดัสินใจหลกั ค่านาํหนกั 
ดา้นสถานภาพครอบครัว 59.58 ดา้นความประพฤติ 25.82 ดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียน 12.77 ดา้นแหล่งเงินทุนของนกัศึกษา 1.82  3. การคาํนวณผลคะแนนพิจารณาทุนการศึกษา 1. ผูข้อทุนใหข้อ้มูลสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษาตามเกณฑก์ารตดัสินใจหลกั และเกณฑก์ารตดัสินใจรองทีกาํหนดไวต้ามตารางที -  2. แทนค่าดว้ยค่านาํหนกั แลว้นาํคะแนนค่านาํหนกัทีไดใ้นแต่ละดา้นปรับฐานเป็น ,  คะแนน เนืองจากตอ้งการคะแนนทีมีช่วงกวา้ง เพอืแกปั้ญหาการซาํของคะแนน โดยใชสู้ตร (ค่านาํหนกัทีได ้X 1,000) / 9) 3. นาํคะแนนทีปรับแลว้มาคูณกบันาํหนกัความสาํคญัของหลกัเกณฑส์าํหรับการพิจารณาทุนการศึกษา ทีวเิคราะห์ไวใ้นตารางที  7 การทดลองใช้ (Implementation)   ผลจากการวเิคราะห์เกณฑก์ารพจิารณาทุนการศึกษาโดยใชก้ระบวนการลาํดบัชนัเชิงวเิคราะห์ ถูกนาํไปพฒันาเป็นระบบสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  และนาํไปทดลองใ 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 ผู ้ ยื น ข อ ทุ น จํ า น ว น  6 ค น   ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดงัภาพที 2  
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  ภาพท ี2  ระบบสาํหรับการพิจารณาทุนการศึกษา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั     การประเมนิผล (Evaluation)   การประเมินผล ดาํเนินการเก็บขอ้มูลในประเด็นของประสิทธิภาพการทาํงานดา้นต่างๆ เช่น ความสะดวกรวดเร็ว ความถูกตอ้งของการพิจารณาทุนการศึกษา เป็นตน้ เพือใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการปรับปรุงและพฒันากระบวนการพิจารณาทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการเปรียบเทียบขนัตอน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทงัก่อนและหลงัตามแนวทางการบริหารจดัการแบบลีน (เพ็ญวิสาข์ เอกะยอ และวชัรวลี ตงัคุปตานนท์, 2555) โดยมีขนัตอนการดาํเนินงานดงันี 1. เขียนกระบวนการทาํงานก่อนการประยกุตใ์ชก้ระบวนการลาํดบัชนัเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Pre-Lean) ตงัแต่เริมตน้จนสินสุดกระบวนการอย่างละเอียด พร้อมทงัระบุระยะเวลาทีเกิดขึนของกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมไปถึงระยะเวลาระหวา่งขนัตอน และช่วงเวลาทีตอ้งรอในแต่ละขนัตอน  2. เขียนกระบวนการทาํงานหลงัการประยกุตใ์ชก้ระบวนการลาํดบัชนัเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั (Post-Lean) ตงัแต่เริมตน้จนสินสุดกระบวนการอย่างละเอียด พร้อมทงัระบุระยะเวลาทีเกิดขึนของกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมไปถึงระยะเวลาระหวา่งขนัตอน และช่วงเวลาทีตอ้งรอในแต่ละขนัตอน 3. คํานวณหาประสิทธิภาพ ของกระบวนการปฏิบัติงานทังก่อนและหลัง เพือทําการเปรียบเทียบขันตอน ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน (นาที) และประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบตัิงานทงัก่อนและหลงั โดยใชสู้ตร (ผลรวมของเวลาทีจาํเป็นตอ้งทาํ/เวลาทงัหมด) X 100    

คนที  คนที  คนที  คนที  คนที  คนที  
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ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย 1. ผลการประยุกตใ์ชก้ระบวนการลาํดบัชนัเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มห า วิท ย า ลัย เ ท ค โนโ ล ยีร า ช มง ค ล ศรี วิชัย  โ ดย ก า ร กํา ห นด ห ลัก เ ก ณ ฑ์สํา ห รับก า รพิจ ารณ า ทุนก า รศึกษา   หลกัเกณฑ์ ประกอบด้วย ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพครอบครัว ขอ้มูลเกียวกบัความประพฤติ ขอ้มูลเกียวกบัผลสัมฤทธิทางการเรียน และขอ้มูลเกียวกบัแหล่งเงินทุนของนกัศึกษาไดค้่า Consistency Ratio (CR) เท่ากบั . % ซึงถือวา่หลกัเกณฑ์ทีเลือกมีความถูกตอ้งและน่าเชือ โดยไดค้่านาํหนกัความสาํคญัของหลกัเกณฑส์าํหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คือ ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพครอบครัว . % ขอ้มูลเกียวกบัความประพฤติ . % ขอ้มูลเกียวกบัผลสัมฤทธิทางการเรียน . % และขอ้มูลเกียวกบัแหล่งเงินทุนของนกัศึกษา . %  2. ผลจากการนาํผลการวิเคราะห์เกณฑก์ารพิจารณาทุนการศึกษาโดยใชก้ระบวนการลาํดบัชนัเชิงวิเคราะห์ ไปพฒันาเป็นระบบสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั และนํ 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 ผู ้ ยื น ข อ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า จํ า น ว น  6 คน พบวา่ นกัศึกษาทีไดรั้บการพิจารณาใหไ้ดรั้บทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เรียงลาํดบัจากผูที้ไดค้ะแนนสูงสุดดงันี คนที  คนที  คนที  คนที  คนที  และคนที  ตามลาํดบั โดยผลการพิจารณาพบวา่มีความถูกตอ้ง และให้ผลการพิจารณาทีรวดเร็ว รายละเอียดดงัตารางที  3.  ตารางท ี   ผลการพจิารณาทุนการศึกษา  หลกัเกณฑก์ารพจิารณาทุน  คนที  คนที  คนที  คนที  คนที  คนที  ดา้นสถานภาพของครอบครัว 2383.20 1489.50 1787.40 2730.75 1390.20 943.35 ดา้นความประพฤติ 1191.60 1191.60 893.70 893.70 893.70 893.70 ดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียน 529.60 264.80 463.40 397.20 463.40 331.00 ดา้นแหล่งเงินทุนของนกัศึกษา 0.00 0.00 297.90 297.90 297.90 297.90 คะแนนรวม 4104.40 2945.90 3442.40 4319.55 3045.20 2465.95 ลาํดบัที 2 5 3 1 4 6  4. ผลการประเมินผลการการพิจารณาทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการลาํดบัชนัเชิงวิเคราะห์ และนาํไปพฒันาเป็นระบบสาํหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั โดยนาํไปทดลองใช้กบัการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบขนัตอน ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานทงัก่อนและหลงัตามแนวทางการบริหารจดัการแบบลีน พบวา่ ระบบดงักล่าวสามารถช่วยลดขนัตอน และระยะเวลาในการปฏิบติังานโดยส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบติังานภาพรวมสูงขึนเฉลียจากร้อยละ 75.00 เป็นร้อยละ 96.77 รายละเอียดดงัตารางที 9  ตารางท ี9  ผลการพจิารณาทุนการศึกษา  ประเด็นการเปรียบเทียบ ระบบงานเดิม ระบบงานใหม ่ขนัตอน 3 2 ระยะเวลา (นาที) 80 62 ประสิทธิภาพ (%) 75.00 96.77 
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 สรุปผลการวจิัย  ผลจากการประยุกต์ใชก้ระบวนการลาํดบัชนัเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนําไปพัฒนาเป็นระบบสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่า แนวทางดังกล่าวสามารถจัดลาํดับนักศึกษาทีไดรั้บทุนการศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และให้ผลการพิจารณาทีรวดเร็วสามารถช่วยแกปั้ญหาในการเสนอชือเพือรับทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษาทีมกัมีขอ้จาํกดัปฏิบตัิงานโดยส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานภาพรวมสูงขึนเฉลียจากร้อยละ 75.00 เป็นร้อยละ 96.77 และสามารถนาํไปใช้กับการพิจารณาทุนจากหน่วยงานต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เช่น ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนกัศึกษาทีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถมัภ ์ทุนการศึกษาเพือการพฒันาจงัหวดัชายแดนใต ้ทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ทุนการศึกษาบริษทั กรุงไทยการไฟฟ้า จาํกดั ทุนการศึกษามูลนิธิอายโินะโมะโตะ๊ ทุนการศึกษาโรงแรมราชมงัคลา สงขลา เมอร์เมด เป็นตน้ สอดคลอ้งผลการวจิยัของ วริิยาภรณ์ พิชยัโชค และจนัทร์จิรา (2556) ทีศึกษาการประยกุตใ์ช ้AHP ในการพิจารณาทุน การศึกษา สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์จงัหวดันครสวรรค ์โดยพบวา่แนวทางดังกล่าวสามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในการพิจารณาทุนการศึกษาได ้และเป็นไปวตัถุประสงคข์องกระบวนการลาํดบัชนัเชิงวิเคราะห์ ทีเป็นกระบวนการตดัสินใจทีใชก้ารวินิจฉัยเพือหาเหตุผลโดยการวินิจฉัยเปรียบเทียบหาลาํดบัความสาํคญัและใชเ้หตุผลทีถูกตอ้งอนัเกิดจากประสบการณ์และความสําคญัในปัญหานนัเป็นพนืฐาน โดยผลทีไดจ้ากกระบวนการลาํดบัชนัเชิงวเิคราะห์มนัใจไดว้า่การตดัสินใจนนัมีเหตุผลทีสามารถยอมรับได ้(นรินทร์ เอือศิริวรรณและคณะ. 2560) ในเรืองของระยะเวลา โดยแนวทางดงักล่าวสามารถลดขนัตอน และระยะเวลาในการ
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 กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนจาก คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ในการเออืเฟือขอ้มูล เครืองมือ และอุปกรณ์ในการวจิยั  เอกสารอ้างองิ นงลักษณ์ ตะเคี ยนจันทร์ .  รูปแบบการจัดการศึกษาของไทย. สืบค้นเมือ 15 เมษายน 2561, จาก https://www. gotoknow.org/posts/358515 นรินทร์ เอือศิริวรรณ, วิกรม พนิชการ, ดาํรงค ์รังสรรค ์และอุบลรัตน์ วาริชวฒันะ. (2560). การกาํหนดหลกัเกณฑค์ดัเลือกตาํแหน่งทีเหมาะสมสาํหรับการจดัตงัสถานีตรวจสอบนาํหนกัโดยการใชท้ฤษฎีกระบวนการลาํดบัชนัเชิงวิเคราะห์ (AHP). วศิวกรรมสารเกษมบณัฑิต, 7(1), 17-33. พทัยา สายหู. “การศึกษา,” ใน สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั.  เล่ม 12.  หนา้ - .  กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน, 2531. รพีกร ฉลองสัพพญั ู และจนัทร์จิรา พยคัฆ์เพศ. การประยุกต ์AHP สาํหรับการตดัสินใจเลือกหอพกั: หอพกัเอกชนบริเวณม ห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร . สื บ ค้ น เ มื อ  15 เ ม ษ า ย น  2561, จ า ก  https://www.researchgate.net/publication/ 258926042_karprayukt_AHP_sahrabkartadsincileuxkhxphak_hxphakxekchnbriwenmhawithyalaynreswr. วฑูิรยต์นั ศิริคงคล. . AHP กระบวนการตดัสินใจทีไดรั้บความนิยมมากทีสุดในโลก. กรุงเทพฯ: กราฟฟิคแอนดป์รินติง. วิริยาภรณ์ พิชยัโชค และจนัทร์จิรา พยคัฆ์เพศ. (2556). การประยุกต์ใชก้ระบวนการลาํดบัชนัเชิงวิเคราะห์เพือ พิจารณาทุนการศึกษาของโรงเรียนหวัดงราชพรหมาภรณ์ จงัหวดันครสวรรรค.์ วารสารมหาวทิยาลยันเรศวร, 9(2), 29-46. ศวิตา ทองสง. 2560. หลักการออกแบบของ Addie Model. สืบค้นเมือ 15 เมษายน 2561, จาก https://sites.google. com/site/prae8311/hlak-kar-xxkbaeb-khxng-addie-model. เอกกวร์ี พิทกัษธ์นชักุล. การศึกษาในโลกยคุปัจจุบนั.สืบคน้เมือ 15 เมษายน 2561, จาก http://www.stou.ac.th /study/sumrit/1-58(500)/page9-1-58(500).html. Saaty, L.T. 2008. Decision Making with Analytic Hierarchy Process. International Journal Services, 1(1), 83-98. Vargas, L.G. 1990. “An overview of the analytic hierarchy process and its application.” European Journal of Operational Research 48, 1: 57-64.           
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การรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น Cooperate Brand Personality Perception: Case Study of Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus  อารีรัตน์ เชือบุญเกิด  โนท1*  นทยา  กมัพลานนท ์Arirat  Chueabunkoet Noth1*   Nataya Kumpalanon  บทคัดย่อ   การวิจัยนีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกับปัจจยัภายในองค์กรและเพือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รทีมีต่อความตงัใจบอกต่อของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี    ราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจากนกัศึกษา ทงั 3 คณะ จาํนวน 450 ตวัอยา่ง, ผูใ้ชบ้ณัฑิต  60 ตวัอยา่ง เครืองมือทีใชค้ือแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) การทดสอบสมมติฐานใช ้t-test, One-Way ANOVA และสมการถดถอยเชิงเส้น ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  สรุปผลการวจิยัดงันี  ปัจจยัภายในองคก์รทีมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์องคก์ร ไดแ้ก่ ความภูมิใจทีไดเ้ป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน และการจดัการเรียนการสอนทีมีคุณภาพ ซึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูใ้ช้บัณฑิตว่าบัณฑิตราชมงคลขอนแก่นเป็นบณัฑิตทีมีคุณภาพสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และจากการวิเคราะห์ลกัษณะบุคลิกภาพตราสินคา้ นกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตรับรู้วา่มหาวทิยาลยัฯ มีบุคลิกภาพแบบจริงใจและมีความสามารถ   ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่เพศทีแตกต่างกนัมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รทีแตกต่างกนัส่วนนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตและคณะวชิาทีนกัศึกษาสงักดัทีแตกต่างกนัรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รไม่แตกต่างกนั, นกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีการรับรู้การสือสารองคก์รแตกต่างกัน, ปัจจยัภายในองค์กรส่งผลต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร และนอกจากนีปัจจยัภายในองค์กรส่งยงัผลต่อความตงัใจบอกต่อ รวมถึงการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กรส่งผลต่อความตงัใจบอกต่อของทงันกัศึกษา และผูใ้ชบ้ณัฑิต อยา่งมีนยัสาํคญั  ณ ระดบัความเชือมนั 95%    คาํสําคญั : บุคลิกภาพตราองคก์ร, ปัจจยัภายในองคก์ร, การรับรู้     
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ABSTRACT   The objectives of this research are to study the opinion in internal cooperate and study an effect of cooperate brand personality perception toward word- of- mouth intention of student and graduate student employer of Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus. There were 450 samples for student group and 60 samples for graduate student employer.  The researchers used questionnaires to gather the information.  The percentage, mean and standard deviation and factor analysis were applied for analyzing the data.  The statistic formulas for the hypothesis testing by independent sample t- test One-Way ANOVA and multiple regression at the 0. 05 level of significant.  The results were as the followings:   Internal cooperate factor that influence to cooperate image were Proud to be student of University, Lecturer capability and Knowledge and Quality standard of study program. There are consist with graduate student employer opinion that Rajamangala graduate student has quality and response to employer requirement.  Student and employer perceive that University has sincerity and competence personality trait.   The hypothesis testing found that gender difference were significantly different in cooperate brand personality trait, student and employer, and faculty difference of student were not different in cooperate brand personality trait. Student and employer were significantly different in cooperate communication.  Moreover, internal cooperate factor strongly effected to cooperate brand personality trait. Internal cooperate factor strongly effected to word-of-mouth intention. Finally, cooperate brand personality trait effected to word-of-mouth intention of student and employer at 0.05 level of significance.   Key words : Cooperate brand personality, Internal cooperate factor, Perception



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  386 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”   

บทนํา กระแสการเปลียนแปลงในยคุโลกาภิวฒัน์และการแข่งขนัทีทวคีวามรุนแรงมากขึนเป็นปัจจยัสาํคญัทีส่งผลกระทบต่อการเติบโตและการดาํรงอยูข่ององคก์รต่างๆ ทงัองคก์รธุรกิจ และองคก์รภาครัฐ องคก์รทงัหลายจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลง และสิงเร้าต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว (วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ, 2554) ทงัในแง่ของการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์องค์กร เพือให้เกิดภาพลกัษณ์ทีดี อนัจะส่งผลต่อเนืองไปยงัชือเสียง และการเติบโตขององคก์ร จากการศึกษาสถิติผูม้าสมคัรเรียนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น ปี 2556-2558 พบว่า จํานวนผู ้สมัครเ รียนลดลงอย่างต่อเนือง ซึงมีเหตุปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ จํานวนสถาบนัการศึกษาเอกชนทีตงัอยู่ในพืนทีจังหวดัขอนแก่น และจงัหวดัใกลเ้คียงมีมากขึนประกอบกบัการทาํการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของสถาบนัการศึกษาเอกชนทีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากปัญหาดา้นจาํนวนผูม้าสมคัรเรียนนอ้ยลงแลว้ ปัญหาอีกประการหนึงคือการรับรู้ชือมหาวิทยาลัยฯ ทีค่อนข้างยาว ทําให้ผู ้คนมักจะจําได้ในชือเดิม อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลยัฯ มีความพยายามทีจะส่งเสริมภาพลกัษณ์และวิสัยทัศน์ในการเป็นบณัฑิตนักปฏิบติั ทีมีคุณภาพและพร้อมทาํงานทนัทีหลงัจบการศึกษา แต่ยงัขาดการวดัมิติการรับรู้ภาพลกัษณ์ทีสือออกไปยงักลุ่มเป้าหมาย ทีเป็นนกัศึกษา และผูใ้ช้บณัฑิต ดงันันความทา้ทายของการบริหารสถานศึกษา นอกจากจะจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นขุมพลังสมองให้กับชาติแล้ว ย ังต้องเผชิญกับการแข่งขันทีรุนแรงทังจากสถาบนัการศึกษาของรัฐดว้ยกนัเองและสถาบนัการศึกษาเอกชนซึงปัจจัยทีสําคญัในการทีจะทาํให้องค์ไดเ้ปรียบในการแข่งขนันอกจากคุณภาพการศึกษาแลว้ ชือเสียงและภาพลกัษณ์ หรือตราองคก์ร (Brand) ยงัมีความสาํคญัในแง่ของการสร้างความเชือมนั และการสะทอ้นถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือองคก์รนนั ๆ ดว้ย  ในการศึกษาเกียวกบัภาพลกัษณ์ขององคก์รงานวจิยัหลายชินไดน้าํเอาทฤษฏีเกียวกบับุคลิกภาพ ตราสินคา้มาใชใ้นการศึกษาบุคลิกภาพขององค์กร (Siguaw, Mattila and Austin, 1999; Keller and Richey, 2006; Polyorat, 2011, ก่อพงษ์ พลโยราช และ วรุณ ตันตระบณัฑิตย,์ 2550) บุคลิกภาพตราสินคา้สามารถเกิดขึนไดจ้ากการติดต่อสือสารทงัทางตรงและทางออ้มทีมนุษยมี์ต่อตราสินคา้ หรือองค์กร โดยผ่านประสบการณ์ทีมีกับตราสินคา้  นัน ๆ (Plummer, 1985 as cited in Aaker, 1997, p. 348) ทาํให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนาํเอาความเขา้ใจในมุมมองของลูกคา้ ทีมีต่อบุคลภาพตราสินคา้ หรือองค์กรมาใชเ้พือประโยชน์ในการสือสารเพือสะทอ้นให้เห็นภาพลกัษณ์หรือบุคลิกภาพทีแตกต่างจากคู่แข่งขนั (Remero, 2012, p.286)  โดยเฉพาะอย่างยิงบุคลิกภาพตราสินคา้เป็นสิงทีช่วยให้ผูใ้ช้บริการรู้สึกว่าองค์กรนนัเป็นองค์กรทีเหมาะสาํหรับตนเอง (My Brand) ดงันนัการทาํความเขา้ใจเกียวกบับุคลิกภาพตราสินคา้จึงสามารถนาํไปสู่การสร้างคุณค่าในตราองคก์ร (Brand Equity) และความนิยมชมชอบในองคก์ร (Batra, Myers, & Aaker, 1996) ดงันนั บุคลิกภาพตราองคก์รจึงเป็นสิงทีลอกเลียนแบบไดย้าก เพราะเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละองคก์ร และเป็นสิงทีช่วยให้ผูใ้ช้บริการหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกว่าองค์กรนันมุ่งเน้นการส่งมอบบริการและคุณค่าสําหรับตน นอกจากนียงัช่วยสร้างความแตกต่างจากองค์กรอืน การพฒันาและส่งเสริมบุคลภาพให้กบัตราองค์กรนนั จะเป็นสิงทีช่วยสร้างตราใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่งขนั โดยเฉพาะอยา่งยงิการปรับภาพลกัษณ์ของ ตราองคก์รให้สอดคลอ้งกบัการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร และยงัเป็นประโยชน์ในการพฒันาและส่งเสริมภาพลกัษณ์ตราองคก์รใหก้บักลุ่มบุคคลดงักล่าวดว้ย เช่น นกัศึกษา บุคลากรในสถาบนัการศึกษา และผูใ้ชบ้ณัฑิต    จากเหตุผลทีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กร ของนกัศึกษา และผูใ้ช้บณัฑิต ทีมีต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพือประเมินปัจจยัภายในองคก์รและศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และเพือศึกษาการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร ของนกัศึกษาทงั
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สามคณะและผูใ้ชบ้ณัฑิต ทีมีต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นความเขา้ใจภาพลกัษณ์ปัจจุบนัในมุมมองของบุคคลทังสองกลุ่ม จะช่วยเป็นขอ้มูลในการนํามาส่งเสริม พฒันา หรือปรับปรุงภาพลกัษณ์ตราองค์กร นอกจากนีคุณูปการของการเขา้ใจและทราบการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รดงักล่าว ยงัช่วยใหม้หาวทิยาลยัสามารถออกแบบรูปแบบการสือสารไปยงักลุ่มทีมีส่วนไดส่้วนเสีย ทงัทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ นกัศึกษาปัจจุบนั และผูใ้ชบ้ณัฑิต ไดต้รงจุดอีกดว้ย  กรอบแนวคิดในการวจิยั                ภาพที 1  แสดงตวัแปรและกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)  วธิีดําเนินการวิจัย การศึกษาครังนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) ผูว้ิจัยทาํการศึกษาหาขอ้มูลเบืองตน้จากตํารา เอกสาร บทความ  และรายงานต่าง  ๆ แลว้นาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาในครังนี โดยมีวิธีการดาํเนินการวิจยัดงันี  ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี จาํแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือนักศึกษา ชนัปีที 3-4 ทงั 3 คณะ จาํนวน 2,886 คน (ข้อมูลสถิติจํานวนนักศึกษา, 2559) และกลุ่มทีสองคือ ผู ้ใช้บัณฑิตทีเคยใช้บัณฑิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคอืน ๆ ไม่ทราบจาํนวนทีแน่นอน การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนีใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น และใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota sampling) จากสัดส่วนของประชากรแต่ละทีเป็นนกัศึกษาชนัปีที 3 และ 4 ของแต่ละคณะ เนืองจากเป็นชนัปีทีมีความคุน้เคย และรับรู้ขอ้มูลของมหาวิทยาลยัมาแลว้อย่างนอ้ย 2 ปี จากนนัทาํการสุ่มตวัอย่างโดยใช้วิจารญาณ (Judgment sampling) จากตวัอยา่งทีเป็นนกัศึกษาจาํนวน 450 ตวัอยา่ง  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นผูใ้ชบ้ณัฑิตจะเลือกจากผูใ้ชบ้ณัฑิต ทีเคยใชบ้ณัฑิตมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี   จาํนวน  150 คน    

การรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กร (Aaker, 1997)  - จริงใจ (Sincerity) - น่าตืนเตน้ (Excitement) - มีความสามารถ (Competence) - โกห้รู (Sophistication) - เขม้แขง็ (Ruggedness) 

นักศึกษา - เพศ - คณะวิชาทีสงักดั - ชนัปี 

ผู้ใช้บัณฑิต - เพศ - ลกัษณะธุรกิจ - สาขาทีใชบ้ณัฑิต 

ปัจจยัภายในองค์กร - คุณภาพการเรียนการสอน - การสือสารองคก์ร 
ความตงัใจบอกต่อ (Word-of-mouth Intention) Maxham III (2001), Anderson and Srinivasan (2003) และ Noth (2015)  
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 การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างนันใช้การคาํนวณขนาดตัวอย่างโดยการเปิดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan (1970)  (อา้งในธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551 : หนา้ 49) ณ ระดบัจาํนวนประชากร 3,000 คน ดงันนั ขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 341 คน อย่างไรก็ตามในการศึกษาครังนี ผูว้ิจัยไดใ้ช้วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ดงันนัจึงได้กาํหนดขนาดตวัอย่างที จาํนวน 450 ตวัอย่าง ตามขอ้เสนอแนะของ Comrey and Lee (1992) ว่าการใชข้นาดตวัอย่างจาํนวน 300 ขึนไปสาํหรับการวเิคราะห์องคป์ระกอบ ถือวา่อยูใ่นระดบัดี นอกจากนีการใชข้นาดตวัอยา่ง 450 ตวัอยา่ง ถือวา่ผ่านเกณฑห์ัวแม่มือ (Rule of Thumb) และเมือพิจารณาจากจาํนวนขอ้คาํถาม (set of items) แลว้ขนาดตวัอย่างควรเป็น 10 เท่าของจาํนวนขอ้คาํถามทีใช้ นันคือในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของบุคลิกภาพองค์กรทีมีจาํนวนคาํถาม 42 ขอ้ ดังนันขนาดตวัอยา่งควรมีอยา่งน้อย 420 ตวัอยา่ง ซึงถือวา่ ขนาดตวัอยา่ง 450 ตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยันีเป็นไปตามเกณฑ ์เหมาะสมทีจะใชใ้นการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจได ้ สาํหรับเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือแบบสอบถาม โดยใหผู้ต้อบเป็นผู ้กรอกคาํตอบเอง  นอกจากนีในการวเิคราะห์องคป์ระกอบ ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis : PCA) และหมุนแกนด้วยเทคนิค Varimax ซึงเป็นเทคนิคทีทาํให้มีจํานวนตวัแปรน้อยทีสุด และมีค่านาํหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) มากในแต่ละปัจจยั  ดังนันการศึกษานีจึงกาํหนดขนาดตวัอย่างของผูใ้ช้บณัฑิตจาํนวน 150 คน และกลุ่มนักศึกษา จาํนวน 450 คน               โดยจาํแนกตามสัดส่วนของประชากรดงันี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาํนวน 166 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จาํนวน 144 คน และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 140 คน เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาในครังนีคือแบบสอบถามทีให้ผูต้อบตอบคาํถามดว้ยตวัเอง (Self-completed) จาํนวน                 2  ชุด  ไดแ้ก่ แบบสอบถามนักศึกษา ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และแบบสอบถามสาํหรับผูบ้ริหารสถานประกอบการผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยมีเนือหาและลาํดบัของขอ้คาํถามหลกัเหมือนกนัทงั 2 ชุด ซึงจาํแนกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนที 2 ปัจจยัภายในองคก์ร โดยสร้างเครืองมือนีจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้งหลายชินงาน ซึงมีจาํนวนขอ้คาํถามทงัหมด 15 คาํถาม สาํหรับนกัศึกษา และ 9 คาํถามสําหรับผูใ้ช้บณัฑิต ซึงค่าความเชือมนั (reliability) เท่ากับ .909 ส่วนที 3 มิติดา้นบุคลิกภาพตราองคก์ร ผูว้ิจยัไดใ้ช้เครืองมือของ Aaker (1997) เป็นแนวทางหลกัสําหรับการวดัการรับรู้บุคลิกภาพของตราองค์กร โดยมีค่าความเชือมันเท่ากบั .968 ส่วนที 4 ความตงัใจบอกต่อเกียวกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผูว้ิจยัไดน้าํเอาเครืองมือวัดความตังใจในการบอกต่อนีของ Maxham III (2001), Anderson and Srinivasan (2003) และ Noth (2015)                เป็นแนวทางหลกัสําหรับการวดัความตงัใจบอกต่อ ซึงมีขอ้คาํถามทงัหมด 4 คาํถาม ซึงมีค่าความเชือมนัของเครืองมือ                 เท่ากบั .895  ผลและวจิารณ์ผล  ผู ้ตอบแบบสอบถามทีเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ ํานวน 303  คน (67.3%)   ศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาํนวน  166  คน (36.9%) และศึกษาอยู่ชนัปีที 4 จาํนวน   คน 341 (74.8%)  สําหรับสถานประกอบการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 43  คน (71.7%) ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต จาํนวน 31 ราย (51.7%) และใชบ้ณัฑิตในการทาํงานในสถานประกอบการสาขาวศิวกรรมศาสตร์ มากทีสุด จาํนวน 45 คน (75.0%)  การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจจากปัจจยัภายในองคก์ร สามารถจาํแนกปัจจยัภายในองคก์รได ้2 ปัจจยั  ไดแ้ก่ ปัจจัยด้านการสือสารองค์กร และ ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา โดยมีค่า Kaiser-Myer-Olkin Measure (KMO) มีค่า
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เท่ากบั .884 และผลการทดสอบ Bartlett’s test of Sphericity มีค่า p-value นอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่ปัจจยัเหล่านีเป็นปัจจยัทีมีผลต่อปัจจยัภายในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนีค่านาํหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ทุกตวัมีค่ามากกวา่ 0.4 เป็นระดบัทียอมรับได ้ ซึงเป็นค่าทีสะทอ้นถึง Convergent Validity และ Discriminant Validity ของทุกลกัษณะหรือปัจจยัยอ่ยได ้นอกจากนีความเทียงตรงภายใน (internal consistency) สามารถพิจารณาไดจ้ากค่า ครอนบราคอลัฟ่า ทุกปัจจยัมีค่ามากกวา่ 0.7 ซึงไม่ตาํกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนดไว ้(Hair และคณะ, 2010)  สามารถสรุปปัจจยัทีมีผลต่อปัจจยัภายในองคก์รได้ทงัหมด 2 ปัจจยั ทีคลอบคลุมคุณลกัษณะหรือปัจจยัยอ่ยทงั 15 ปัจจยัไดด้งันี  1) ปัจจยัดา้นการสือสารองคก์ร ประกอบดว้ย ความสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่านทุกสือ ขอ้มูลข่าวสารมีความทนัสมยั เขา้ใจง่าย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัยได้โดยง่าย คุณภาพการบริการของฝ่ายสนับสนุนการศึกษา มหาวทิยาลยัมีการทาํความร่วมมือและขอ้ตกลงหลายดา้นกบัหน่วยงานภายนอก มหาวทิยาลยัมีการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานอืน ๆ อยา่งต่อเนือง ความยาวของชือมหาวทิยาลยั  2) ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย คุณภาพและมาตรฐานของการจดัการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ความรู้ ความสามารถเชิงวชิาการและการดูแลเอาใจใส่ นกัศึกษาของอาจารย์ผูส้อน ความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหาร ในการบริหารงานให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาไดท้าํกิจกรรมเพือช่วยเหลือชุมชนอยูเ่สมอ ชือเสียงของมหาวิทยาลยัและ ความภูมิใจทีไดเ้ป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ จากลกัษณะบุคลิกภาพตราสินคา้ (Aaker, 1997)  ทีไดจ้าํแนกบุคลิกภาพตราสินคา้ไว ้5 ประเภท จากจาํนวน 42 ลกัษณะ ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจจากงานวจิยันีสามารถจาํแนกบุคลิกภาพตราองคก์รได ้6 ประเภท  ไดแ้ก่ ลูกทุ่ง     ติดดิน, , จริงใจ, น่าตืนเตน้, มีความสามารถ, โกห้รู และห้าวหาญ โดยมีค่า KMO เท่ากับ .962 และ Bartlett’s test of Sphericity มีค่า p-value น้อยกว่า .05 นอกจากนี ค่านําหนักองค์ประกอบ ทุกตัวมีค่ามากกวา่ 0.4 สามารถสรุปปัจจยัทีมีผลต่อบุคลิกภาพตราองคก์รไดท้งัหมด 6 ประเภท ทีคลอบคลุมคุณลกัษณะทงั 42 ลกัษณะไดด้งันี  1) บุคลิกภาพลูกทุ่ง ติดดิน (Country) มี 3 ลกัษณะ ประกอบดว้ย  ติดดิน รักครอบครัว ซือตรงแบบลูกทุ่ง  2) บุคลิกภาพจริงใจ (Sincerity) มี 9 ลักษณะ ประกอบด้วย ซือสัตย์ จริงใจ มีตัวตน-จับต้องได้-เขา้ถึงได้ มีประโยชน์ เป็นแบบดงัเดิม สนุกสนานร่าเริง อ่อนไหวง่าย เป็นมิตร มีความกลา้ทา้ทาย  3) บุคลิกภาพน่าตืนเตน้ (Excitement) มี 10 ลกัษณะ ประกอบดว้ย นาํสมยั น่าตืนเตน้ มีความมุ่งมนั ยอดเยียม มีความเป็นคนรุ่นใหม่ ช่างจินตนาการ มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ทนัสมยั เป็นตวัของตวัเอง ร่วมสมยั  4) บุคลิกภาพมีความสามารถ (Competence) มี 9 ลกัษณะ ประกอบด้วย น่าเชือถือ ขยนัขนัแข็ง มนัคง ฉลาด มีความเชียวชาญเฉพาะทาง มีความเป็นองคก์ร ประสบความสาํเร็จ มีคามเป็นผูน้าํ มนัใจในตนเอง  5) บุคลิกภาพโกห้รู (Sophistication) มี 6 ลกัษณะ ประกอบดว้ย มีระดบั หรูหรา ดูดี มีเสน่ห์ มีความอ่อนโยนแบบผูห้ญิง เรียบหรู  6) บุคลิกภาพห้าวหาญ (Ruggedness) มี 5 ลกัษณะ ประกอบดว้ย ชอบกิจกรรมโลดโผน เขม้แข็งบึกบึนแบบผูช้าย ดูลุย ๆ แขง็แกร่ง ดุดนั    
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ตารางที 1 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ ปัจจยัภายในองคก์ร    ค่าวเิคราะห์องคป์ระกอบ ปัจจยัที 1 การสือสารองคก์ร 
ปัจจยัที 2 คุณภาพการศึกษา Communality 

1. คุณภาพและมาตรฐานของการจดัการเรียนการสอน  .700 .591 2. รูปแบบการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  .655 .547 
3. ความสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค .731  .557 
4. การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นทุกสือ .768  .683 5. ขอ้มูลข่าวสารมีความทนัสมยั เขา้ใจง่าย .741  .631 6. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลการประชาสมัพนัธ์ของมหาวทิยาลยัไดโ้ดยง่าย .676  .542 
7. คุณภาพการบริการของฝ่ายสนบัสนุนการศึกษา .569  .484 8. ความรู้ ความสามารถเชิงวชิาการและการดูแลเอาใจใส่นกัศึกษาของอาจารยผ์ูส้อน  .762 .646 
ตารางที 1 (ต่อ)    ค่าวเิคราะห์องคป์ระกอบ ปัจจยัที 1 การสือสารองคก์ร 

ปัจจยัที 2 คุณภาพการศึกษา Communality 
9. ความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหาร ในการบริหารงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษาและบุคลากร  .579 .533 
10. มหาวทิยาลยัมีการทาํความร่วมมือและขอ้ตกลงหลายดา้นกบัหน่วยงานภายนอก .585  .500 
11. มหาวทิยาลยัมีการบริการวชิาการแก่ชุมชน และหน่วยงานอืน ๆ อยา่งต่อเนือง .715  .617 
12. มหาวทิยาลยัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดท้าํกิจกรรมเพอืช่วยเหลือชุมชนอยูเ่สมอ  .521 .527 
13. ความยาวของชือมหาวทิยาลยั .464  .329 14. ชือเสียงของมหาวทิยาลยั  .592 .404 15. ความภูมิใจทีไดเ้ป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  .760 .578 Eigenvalue 6.704 1.464  Percentage of variance 44.696 9.763  Cumulative variance explained 44.696 54.458  
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 การประเมนิปัจจยัภายในองค์กร ภาพรวมของการประเมินปัจจยัภยัในองคก์รของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น) ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( X  = 3.57, S.D. = .688) และผูใ้ชบ้ณัฑิตเห็นดว้ยระดบัปานกลาง ( X  = 3.48, S.D. = .895) โดยทีนกัศึกษามีความเห็นดว้ยระดบัมากกบัปัจจยัดา้นการสือสารองคก์ร ( X  = 3.79, S.D.= .680)  ในขณะทีผูใ้ชบ้ณัฑิตเห็นดว้ยระดบัปานกลาง ( X = 2.98, S.D.= .989) สําหรับปัจจยัด้านคุณภาพการศึกษา พบวา่นักศึกษามีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง ( X  = 3.35, S.D. = .697)   ในขณะทีผูใ้ชบ้ณัฑิตเห็นดว้ยระดบัมาก ( X = 3.98, S.D.= .801) เมือจาํแนกเป็นรายกลุ่มพบวา่  นกัศึกษาเห็นดว้ยมากประเด็นความภูมิใจ ไดเ้ป็นนกัศึกษาของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ( X  =  4.23, S.D. = .940)  อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ ดูแลเอาใจใส่ให้คาํแนะนาํแก่นกัศึกษาเป็นอย่างดี ( X  = 3.90, S.D.=0.902) และมหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอนทีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน  ( X  = 3.72, S.D.=0.814)  ตามลาํดบั   ส่วนผูใ้ชบ้ณัฑิตเห็นดว้ยมากในประเดน็ความมนัใจในคุณภาพบณัฑิตของมหาวทิยาลยัฯ ( X  =  4.12, S.D. = .783)  มหาวทิยาลยัผลิตบณัฑิตสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑิต ( X  = 4.00, S.D.= .862) และบณัฑิตของมหาวิทยาลยัสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ( X  = 3.93, S.D.= .710) ตามลาํดบั ตารางท ี2 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจบุคลิกภาพองคก์ร  ค่าวเิคราะห์องคป์ระกอบ ปัจจยัที 1 ปัจจยัที 2 ปัจจยัที 3 ปัจจยัที 4 ปัจจยัที 5 ปัจจยัที 6 Communality 
ปัจจยัที 1 จริงใจ (Sincerity)        4.  ซือสัตย ์(Honest)  .410      .605 5.  จริงใจ (Sincere)  .473      .666 6.  มีตวัตน- เขา้ถึงได ้ (Real) .691      .628 7.   มีประโยชน์ (Sentimental) .647      .678 8.   เป็นแบบดงัเดิม (Original)  .637      .614 9.   สนุกสนานร่าเริง (Cheerful)  .688      .653 
10.  อ่อนไหวง่าย  (Wholesome) .534      .447 
11.   เป็นมิตร (Friendly)  .597      .636 12.  ความกลา้ทา้ทาย (Daring)  .543      .600 ปัจจยัที 2 น่าตืนเตน้ (Excitement)       13.สมยัใหม่ (Trendy)   .644     .702 14. น่าตืนเตน้ (Exciting)   .548     .650 15. มีความมุ่งมนั (Spirited)   .541     .668 

Cronbach’s Alpha   =  .909 .867 .806  KMO value test  = .884 ;    Bartlett’s test of sphericity = .000  
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16. ยอดเยยีม (Cool)   .438     .619 17. ความเป็นคนรุ่นใหม่ (Young)   .626     .643 
18. ช่างจินตนาการ (Imaginative)   .623     .626 
19. มีเอกลกัษณ์ (Unique)   .480     .669 20. ทนัสมยั (Up-to-date)   .635     .644 21.เป็นตวัของตวัเอง(Independent)  .543     .561 
22. ร่วมสมยั (Contemporary)   .559     .599 ปัจจยัที 3 มีความสามารถ (Competence)       23. น่าเชือถือ (Reliable)    .513    .588 24. ขยนัขนัแขง็ (Hard working )   .569    .653 
25. มนัคง (Secure)    .627    .620 26. ฉลาด (Intelligent)   .688    .653 27. เชียวชาญเฉพาะทาง (Technical)   .742    .711 
28. มีความเป็นองคก์ร (Corporate)    .690    .656 
29. ประสบความสาํเร็จ (Successful)    .723    .721 
30. มีคามเป็นผูน้าํ (Leader)    .678    .676 31. มนัใจในตนเอง (Confident)    .607    .601 
ปัจจยัที 4 โกห้รู (Sophistication)        
32. มีระดบั  (Upper class)    .515   .620 33. หรูหรา (Glamorous)     .773   .696 34. ดูดี (Good looking)     .612   .614 35. มีเสน่ห์ (Charming)     .493   .596     
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ตารางท ี2 (ต่อ)  ค่าวเิคราะห์องคป์ระกอบ ปัจจยัที 1 ปัจจยัที 2 ปัจจยัที 3 ปัจจยัที 4 ปัจจยัที 5 ปัจจยัที 6 Communality 
36. มีความเป็นผูห้ญิง (Feminine)    .617   .562 37. เรียบหรู (Smooth)    .706   .673 ปัจจยัที 5 หา้วหาญ        38.ชอบกิจกรรมโลดโผน(Outdoorsy)     .653  .636 
39. เขม้แขง็แบบผูช้าย (Masculine)     .777  .734 
40. ดูลุย ๆ (Western)      .808  .767 41. แข็งแกร่ง (Tough)     .759  .760 42. ดุดนั (Rugged)     .765  .729 ปัจจยัที 6 ลูกทุ่ง ติดดิน Down-to-earth       1.  ติดดิน (Down-to-earth)       .746 .606 2.  รักครอบครัว (Family oriented)       .445 .615 
3.  ซือตรงแบบลูกทุ่ง (Small town)       .682 .652 
Eigenvalue 18.674 2.313 1.994 1.669 1.337 1.033  Percentage of variance 44.462 5.507 4.748 3.973 2.460 2.368  Cumulative variance explained 44.462 49.907 54.718 58.691 61.874 64.335  Cronbach’s Alpha   0.968 .928 .924 .902 .895 .856 .710  KMO value test  = 0.962 ;    Bartlett’s test of sphericity = 0.000  การรับรู้บุคลกิภาพตราองค์กรของ มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น  การรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กร ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นในมุมมองของนักศึกษา พบว่า นักศึกษารับรู้ว่ามหาวิทยาลยัฯ มีลกัษณะบุคลิกภาพมีความสามารถระดบัมาก  ( X  =3.81, S.D.= .730)   จริงใจ ( X  = 3.80, S.D. = .693) และ เขม้แข็ง ( X  = 3.73, S.D. = .804)  ส่วนผูใ้ชบ้ณัฑิตรับรู้วา่มหาวิทยาลยัฯ มีลกัษณะบุคลิกภาพมีความสามารถระดบัมาก ( X  = 3.91, S.D.= .772) จริงใจ ( X  = 3.88, S.D. = .787) และน่าตืนเตน้ ( X  = 3.81, S.D. = .750)  ซึงทงัสองกลุ่มมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รทีสอดคลอ้งกนัทีสอดคลอ้งกนั วา่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น มีบุคลิกภาพทีมีความสามารถและจริงใจ  ผลการทดสอบสมมติฐาน     จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศทีแตกต่างกันมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กรทีแตกต่างกันในการรับรู้บุคลิกภาพแบบมีความสามารถ (t = -3.533, p < .001) โดยทีเพศหญิงมีการรับรู้มากกวา่เพศชาย และรับรู้บุคลิกภาพแบบโก้
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หรู (t = 2.108, p < .05) แตกต่างกนัโดยทีเพศชายมีการรับรู้มากกวา่เพศหญิง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเชือมนั 95%  อยา่งไรก็ตามผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ คณะวชิาทีนกัศึกษาสงักดัแตกต่างกนัมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รไม่แตกต่างกนั, นกัศึกษาและผูป้ระกอบการทีใชบ้ณัฑิตมีการรับรู้บุคลิกภาพตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเชือมนั 95%    นอกจากนียงัพบวา่ นกัศึกษาและผูป้ระกอบการทีใชบ้ณัฑิตมีความคิดเห็นต่อการสือสารองคก์รของมหาวทิยาลยัแตกต่างกนัในเรืองการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่านทุกสือ (t = 2.637**, p <.01) และเรืองชือมหาวิทยาลยัยาวเกินไป เรียกยากและยากแก่การจดจาํ (t = 2.624**, p < .01)  ณ ระดับความเชือมนั 95%  โดยทีนักศึกษามีการรับรู้ปัจจยัภายในองคก์รทงัสองประเด็นมากกวา่ผูใ้ชบ้ณัฑิต  เมือทดสอบสมมติฐานทีว่าปัจจยัภายในองคก์รส่งผลต่อบุคลิกภาพตราองคก์รพบว่า ปัจจยัภายในองคก์ร ของนักศึกษาไดแ้ก่ คุณภาพการศึกษา (β = .400, t = 9.783*** p < .001) และ การสือสารองค์กร (β = .295, t = 7.395***, p < .001) ส่งผลต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญั  ณ ระดบัความเชือมนั 95%   ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานของผูใ้ชบ้ณัฑิต พบวา่ การสือสารองคก์ร (β = .368, t = 3.955***, p < .001) ส่งผลต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร อยา่งมีนัยสําคญั  ณ ระดบัความเชือมนั 95%  ส่วนคุณภาพการศึกษาไม่ส่งต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กรของผูใ้ชบ้ณัฑิต ดังแสดงในตารางที 2    จากการทดสอบสมมุติฐานในเรือง ปัจจยัภายในองคก์รส่งผลต่อความตงัใจบอกต่อของนกัศึกษา พบวา่ มีเพียงปัจจัยภายในองค์กร ด้านการสือสารองค์กร (β = .731, t = 12.349***, p < .001) ทีส่งผลต่อความตงัใจบอกต่ออย่างมีนยัสาํคญั  ณ ระดบัความเชือมนั 95%   ส่วนผูใ้ชบ้ณัฑิต พบวา่มีเพียงปัจจยัภายในองคก์รดา้นคุณภาพการศึกษา (β = .636, t = 5.429***, p < .001) ทีส่งผลต่อความตงัใจบอกต่ออยา่งมีนยัสาํคญั  ณ ระดบัความเชือมนั 95%   ส่วนการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รของนกัศึกษา (β = .879, t = 19.048***, p < .001) และผูใ้ชบ้ณัฑิต (β = .897, t = 6.551***, p < .001) ส่งผลต่อความตงัใจบอกต่ออยา่งมีนยัสาํคญั  ณ ระดบัความเชือมนั 95% ดงัแสดงใน ตารางที 3   ตารางท ี3 ผลการทดสอบสมมติฐาน อิทธิพลระหวา่งตวัแปร ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ β t p-value Regression Value ปัจจยัภายในองคก์รส่งผลต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร การรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร (นกัศึกษา) 
Constant  1.150 9.801*** .000 R  =  .718          R square = .516 Adjust R square = .514 F = 237.744 คุณภาพการศึกษา  .400 9.783*** .000 การสือสารองคก์ร  .295 7.395*** .000 การรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร (ผูใ้ช้บณัฑิต) Constant  2.364 6.311*** .000 R  =  .472          R square = .223 Adjust R square = .196 F = 8.180 คุณภาพการศึกษา  -.047 -.555 .581 การสือสารองคก์ร  .368 3.955*** .000 บุคลิกภาพตราองคก์ร  .897 6.551*** .000     
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ตารางที 3 (ต่อ) ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ β t p-value Regression Value ปัจจยัภายในองคก์รส่งผลต่อความตงัใจบอกต่อของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต ความตงัใจบอกต่อ (นกัศึกษา) 
Constant  .904 5.321* .000 R = .641           R square = .410 Adjust R square = .408 F = 155.550 คุณภาพการศึกษา  .038 .652 .514 การสือสารองคก์ร  .731 12.349*** .000 ความตงัใจบอกต่อ (ผูใ้ชบ้ณัฑิต) 
Constant  1.744 3.695*** .000 R = .589           R square = .347 Adjust R square = .324 F = 15.168 คุณภาพการศึกษา  -.104 -.978 .332 การสือสารองคก์ร  .636 5.429*** .000 การรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รส่งผลต่อความตงัใจบอกต่อของนกัศึกษาและผูป้ระกอบการทีใชบ้ณัฑิต ความตงัใจบอกต่อ (นกัศึกษา) 
Constant .586 3.425*** .000 R = .669           R square = .448 Adjust R square = .447 F = 362.827 บุคลิกภาพตราองคก์ร  .879 19.048*** .000 

ความตงัใจบอกต่อ (ผูใ้ชบ้ณัฑิต) 
Constant .659 1.294 .201 R = .652           R square = .516 Adjust R square = .514 F = 42.909  สรุปผลการวจิัย  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของปัจจยัภายในองค์กรทีมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์องค์กรพบว่าปัจจัยภายในองค์กรประกอบดว้ย 2 ปัจจยั  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการสือสารองค์กร และ ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา ซึงสนับสนุนทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินคา้ ของ D. Aaker (1996) และ J. Aaker (1997) ทีไดเ้สนอแนวทางในการสร้างบุคลิกภาพตราสินคา้ไวว้่าบุคลิกภาพตราสินคา้หรือบุคลิกภาพตราองค์กรสามารถสร้างไดจ้ากปัจจัยทีเกียวขอ้งกับตวัสินคา้หรือองค์กรเช่น หมวดหมู่ของสินคา้ (คณะวชิา หรือหลกัสูตร) คุณสมบตัิของสินคา้ (วธีิการสอน) ลกัษณะทางกายภาพ (อาคารสถานที) การสือสารการตลาด สญัลกัษณ์ และภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกลุธิดา ธรรมวิภชัน์ (2545) ทีทาํการศึกษาเรืองการสาํรวจภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีรจอมเกลา้ธนบุรี ปัจจยัสาํคญัคือคุณภาพการศึกษาและชือเสียงเกียรติภูมิซึงองค์ประกอบจากทฤษฎีและงานวิจัยดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของปัจจัยภายในองคก์รทีพบในการศึกษานี  จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ของบุคลิกภาพตราองคก์รทงัหมด 6 ประเภท ทีคลอบคลุมทงั 42 ลกัษณะ ไดแ้ก่  บุคลิกภาพติดดิน จริงใจ น่าตืนเตน้ มีความสามารถ โกห้รู และห้าวหาญ  บุคลิกภาพตราองคก์รทงั  4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ น่าตืนเตน้ มีความสามารถ โกห้รู และห้าวหาญ สนบัสนุนทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินคา้ ของ Aaker (1997) ซึงมีคุณลกัษณะยอ่ยเหมือนกนัทุกประการ นอกจากนีผลการวิจยัในครังนียงัพบวา่ บุคลิกภาพตราองคก์รแบบจริงใจ ตามทฤษฎีของ Aaker (1997) มีการจาํแนกออกเป็น 2 บุคลิกภาพ ไดแ้ก่ ลูกทุ่ง-ติดดิน และจริงใจ เนืองจากถูกนาํมาใชใ้นบริบททีแตกต่างกนั ดงันนัทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินคา้ไดถู้กพฒันาขึนจากบริบททีแตกต่าง 
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กนัอยา่งมีนยัสาํคญัเมือนาํไปใชใ้นวฒันธรรมหรือประเทศทีแตกต่างกนั (Voeth and Herbst, 2008) ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวงแข   จิตตางกูร และคณะ (2553) ทีไดใ้ชเ้ครืองมือวดัของ Aaker (1997) ศึกษาบุคลิกภาพตราสินคา้ของรายการข่าวทางโทรทศัน์ของไทย ซึงพบลกัษณะบุคลิกภาพเพียง 4 กลุ่ม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Voeth and Herbst (2008) ทีได้ทาํการศึกษาบุคลิกภาพตราสินคา้ขององค์กรทีไม่แสวงหากาํไรในประเทศเยอรมนันี ทีพบบุคลิกภาพขององค์กรทีไม่แสวงหากาํไรเพียง 3 มิติเท่านัน  นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Viktor (2013) ทีไดท้าํการศึกษาบุคลิกภาพตราสินคา้ขององคก์รทีไม่แสวงหากาํไรในประเทศสวเีดน ทีพบบุคลิกภาพขององคก์รทีไม่แสวงหากาํไรถึง 7 มิติ  นอกจากนี งานวิจยันียงัพบว่านักศึกษามีความภูมิใจ ไดเ้ป็นนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  อาจารย์ผูส้อนมีความรู้ ความสามารถเชิงวชิาการ ดูแลเอาใจใส่ใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษาเป็นอยา่งดี และมหาวทิยาลยัจดัการเรียนการสอนทีมีคุณภาพ  ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัทีพบจากผูใ้ชบ้ณัฑิตว่ามีความมนัใจในคุณภาพบณัฑิตของมหาวิทยาลยัฯ มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต และบณัฑิตของมหาวิทยาลยัสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลธิดา ธรรมวภิชัน์ (2545) ทีพบวา่เหตุผลทีนกัเรียนมาเรียนทีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เพราะชือเสียงของมหาวิทยาลยั และรูปแบบการสอนดี มีผลงานวิชาการ งานวิจยัออกมาอยา่งต่อเนือง  สาํหรับการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตทีต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พบวา่นักศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รไม่แตกต่างกนั โดยรับรู้วา่มหาวิทยาลยัฯ มีบุคลิกภาพมีความสามารถ จริงใจ เขม้แข็งและน่าตืนเตน้ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สิรินทร  คุม้ไข่นาํ (2557) ทีว่าบุคลิกภาพเด่นของวทิยาลยัการอาชีพบา้นไผ ่ไดแ้ก่น่าตืนเตน้ มีความสามารถ และจริงใจ เช่นเดียวกบังานวจิยัของ Polyporat (2011) ทีพบว่าบุคลิกภาพตราสินคา้ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย ไดแ้ก่ บุคลิกภาพจริงใจ บุคลิกภาพมีความสามารถ และบุคลิกภาพเขม้แข็ง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของก่อพงษ์  พลโยราช และ วรุณ  ตนัตระบณัฑิตย ์(2550) ทีพบว่า บุคลิกภาพตราสินคา้ของธนาคารพาณิชย์ทีเด่นชดัมากทีสุดคือบุคลิกภาพมีความสามารถ น่าตืนเตน้ และโก้หรูมีระดบั นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงแข จิตตางกูร และ สราวธุ อนนัตชาติ (2553) ทีพบวา่บุคลิกภาพตราสินคา้ของรายการข่าวทางโทรทศัน์ช่อง 3 และช่องโมเดิร์นไนท ์มีบุคลิกภาพแบบมีความสามารถ และทนัต่อเหตุการณ์ (ทนัสมยั)   จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบว่าเพศทีแตกต่างกนัมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัโดยมีความแตกต่างกนัในดา้นการรับรู้บุคลิกภาพแบบมีความสามารถ และบุคลิกภาพแบบโกห้รูโดยเพศหญิงรับรู้วา่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นมีบุคลิกภาพแบบมีความสามารถมากกวา่เพศชาย ส่วนเพศชายรับรู้บุคลิกภาพแบบโกห้รูของมหาวิทยาลยัฯมากกว่าเพศหญิงในขณะทีนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รของมหาวทิยาลยัฯ ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ก่อพงษ ์ พลโยราช วรุณ  ตนัตระบณัฑิตย ์(2550)  เพศทีแตกต่างกนัมีการรับรู้บุคลิกภาพตราสินคา้แตกต่างกนัโดยเพศหญิงเห็นว่าบุคลิกภาพของธนาคารไทยมีความน่าตืนเตน้มากกวา่เพศชายนอกจากนีผลการทดสอบสมมติฐานยงัพบวา่นกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีการรับรู้การสือสารตราองคก์รของมหาวิทยาลยัฯ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ในเรือง การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่านทุกสือ และเรืองความยาวของชือของมหาวิทยาลยัทียากแก่การจดจาํโดยทีนักศึกษามีการรับรู้ปัจจัยภายในองค์กรทงัสองประเด็นมากกว่าผูใ้ช้บัณฑิตสนับสนุนแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2007) ทีว่าการทีบุคคลจะมีการรับรู้อย่างไรขึนอยู่กับประสบการณ์และลกัษณะเฉพาะบุคคลทีแตกต่างกนัทีมีต่อตวักระตุน้หรือปัจจยัแห่งการรับรู้นนัดงันนัการไดรั้บปัจจยัเดียวกนัของบุคคลทงัสองกลุ่มอาจทาํใหก้ารรับรู้แตกต่างกนัได ้จากการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภายในองค์กรทีมีต่อบุคลิกภาพตราองค์กรและการบอกต่อ พบว่าปัจจยัภายในองคก์รไดแ้ก่ คุณภาพการศึกษา และการสือสารองคก์รส่งผลในทางบวกต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราสินคา้ อยา่งมีนยัสาํคญั
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ทางสถิติ ซึงสนับสนุนแนวคิดของ  D. Aaker (1996) และ J.Aaker (1997) ทีว่า องค์ประกอบของการสร้างบุคลิกภาพตราสินคา้สามารถสร้างไดจ้ากปัจจยัทีเกียวกบัสินคา้หรือองค์กร นอกจากนียงัพบว่าปัจจยัภายในองค์กรส่งผลในทางบวกต่อความตงัใจบอกต่อ ในดา้นการสือสารองคก์รสาํหรับนกัศึกษาและดา้นคุณภาพการศึกษาสาํหรับผูใ้ชบ้ณัฑิตอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติซึงสนับสนุนแนวคิดเกียวกบัการบอกต่อ ทีว่าการบอกต่อเป็นกิจกรรมในการแบ่งปันทางความคิดเห็นเกียวกับประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจหรือองคก์รทีบุคคลเกียวขอ้งดว้ย (Maru et al., 1994) และการบอกต่อเป็นผลมาจากการประเมินสินคา้หรือบริการและความคาดหวงัทีมีต่อสินคา้หรือบริการโดยเฉพาะอยา่งยงิธุรกิจบริการหรือองคก์รทีใหบ้ริการเป็นหลกัเช่น สถาบนั การศึกษา ซึงเป็นสิงนาํเสนอทีไม่มีตวัตน ไม่สามารถทดลองก่อนการตดัสินใจซือได ้(Zeithaml, 1981; Jaroenwanit and Noth 2015)   สาํหรับผลการทดสอบสมมติฐานอิทธิพลการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กรทีมีต่อความตงัใจบอกต่อพบว่าการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รส่งผลต่อความตงัใจในการบอกต่อของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Polyorat (2011) ทีพบว่าบุคลิกภาพตราสินคา้และการบอกต่อมีความสัมพนัธ์กนัซึงบุคลิกภาพจริงใจและบุคลิกภาพมีความสามารถมีอิทธิพลต่อการบอกต่อของนกัศึกษามหาวทิยาลยัอยา่งมีนยัสาํคญัและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Romero and Gomez (2015) ทีพบว่าบุคลิกภาพตราสินคา้คอมพิวเตอร์โนต้บุค้ทีมีบุคลิกภาพแบบประสบความสําเร็จและบุคลิกภาพแบบจริงใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความตงัใจซืออยา่งมีนยัสาํคญัและยงัสนบัสนุนแนวคิดของ Mishra (2011) ทีวา่บุคลิกภาพตราสินคา้สามารถส่งผลถึงความชอบและความมนัใจในองคก์รของลูกคา้ และช่วยสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้นนัคือหากองคก์รมีบุคลิกทีชดัเจนยอ่มส่งผลใหต้ราองคก์รสามารถดาํรงอยูแ่ละง่ายต่อการจดจาํของลูกคา้ได ้ ดงันัน มหาวิทยาลยัควรทาํการส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้ตรงกบับุคลิกภาพองคก์รในมุมมองของนกัศึกษาและผูใ้ช้บณัฑิต และใชเ้ป็นจุดแขง็ในพฒันาการจดัการศึกษาและการสือสารองคก์รสู่สังคมภายนอก นอกจากนีการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รทีชดัเจน และการสร้างบุคลิกภาพให้สอดคลอ้งกบัสิงทีนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตรวมถึงบุคคลทวัไปรับรู้จะช่วยในการบริหารภาพลกัษณ์องคก์ร เนืองจากบุคลิกภาพตราองคก์รเป็นสิงทีช่วยสนบัสนุนความรู้สึกนึกคิดของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียว่าเป็นองค์กรสําหรับเขาหรือเธอหรือไม่  (Belk, 1988) อีกทงัยงัช่วยเพิมคุณค่าและสร้างความมนัใจในการใชบ้ริการ (Triplett, 1994) ซึงมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษา ตลอดจนความร่วมมือและการรับบณัฑิตของมหาวิทยาลยัเขา้ทาํงาน  นอกจากนีบุคลิกภาพตราองคก์รยงัสามารถสร้างภาพลกัษณ์ระยะยาวด้วยการสร้างคุณค่าตราองคก์ร รวมถึงสร้างเอกลกัษณ์ทีแตกต่างให้กบัจากองค์กรอืนดว้ยกาํหนดแนวทางใน การสือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายและบุคคลทวัไป ทีตรงประเด็นและชดัเจนมากขึน ดงันนัเมือมหาวทิยาลยัพฒันาคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของผูเ้รียน และผูใ้ชบ้ณัฑิตยอ่มนาํมาซึงการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์ หรือภาพลกัษณ์ทีดีทีสามารถนาํไปสู่การบอกต่อ และช่วยสร้างแรงจูงใจในการเขา้ศึกษาต่อจากประโยชน์ อนัไดแ้ก่ ความรู้ คุณภาพการศึกษา ความมุ่งหมายดา้นอาชีพในอนาคตทีนักศึกษาจะได้รับ นอกจากนีการพฒันาด้านคุณภาพการศึกษาอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้และแรงจูงใจในการศึกษาต่อ และการรับบณัฑิตของมหาวทิยาลยัเขา้ทาํงาน หากแต่ตอ้งอาศยัการสือสารองคก์รทีมีประสิทธิภาพดว้ย ดงันนัการประชาสัมพนัธ์หรือการบอกกล่าวเชิงรุก ทงัสือประชาสมัพนัธ์ระดบัมวลชน สือสังคมออนไลน์ การใหค้วามร่วมมือกบัจงัหวดั หรือแมแ้ต่การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรกบัหน่วยงานเอกชนในลกัษณะบริการวิชาการหรือความร่วมมือทางวชิาการจึงเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยงิในการสร้างภาพลกัษณ์และบุคลิกภาพตราองคก์รทีแขง็แร่งในจิตใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัหมด    
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กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยันีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี จากการสนับสนุนดา้นงบประมาณการทาํวิจยัจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี   ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ตลอดจนความร่วมมือของอาจารยแ์ละนักศึกษาในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจ ัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี  เอกสารอ้างองิ กุลธิดา ธรรมวิภชัน์. 2545. การสํารวจภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณี 16 โรงเรียนชุมชน. วารสารวจิัยและพฒันา มจธ. 25(2) : 131-148. ก่อพงษ ์ พลโยราช, วรุณ ตนัตระบณัฑิตย.์ 2550. บุคลิกภาพตราสินค้าของธนาคาร: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  รายงานการวจิยั, คณะวทิยาการจดัการ, มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดวงแข จิตตางกูร และ สราวุธ อนันตชาติ. 2553. บุคลิกภาพตราสินคา้ของรายการข่าวทางโทรทศัน์.  Journal of Public  Relations and Adver tising. 3(2) : 158-176. ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2552. การวิจยัและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS . พิมพค์รังที 10. กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนดดี์.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น. แนะนําวิทยาเขต [ออนไลน์]. คน้เมือวนัที 20 มีนาคม  2559  จาก www.kkc.rmuti.ac.th/2015/?cat=4. ____________. หน่วยงานและคณะ [ออนไลน์]. คน้เมือวนัที 20  มีนาคม 2559 จากwww.kkc .rmuti.ac.th/ 2015/?page_id=  606.  วิชุดา ไชยศิวามงคล, สุพรรณี อึงปัญสัตวงศ์, อาํนวย มณีศรีวงศ์กูล, รังสรรค์ เนียมสนิท, ปราโมทย ์ครองยุทธ, ยุภาพร                  ตงประสิทธิ, วุฒิชยั  ศรีโสดาพล และ กุลยา  พฒันากูล. 2554. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัขอนแก่นในมุมมอง ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี. วารสามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา). 6(6): 668 –678.  สิรินทร  คุม้ไข่นาํ. 2557. บุคลิกภาพตราสินคา้วิทยาลยัการอาชีพบา้นไผ่.  รายงานการศึกษาอสิระ ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยขอนแก่น.  Aaker, D.A. 1991. Managing brand equity. New York. The Free Press.  _________. 1996. Building strong brand. New York. The Free Press. Aaker, J.L.  1997.  Dimensions of Brand Personality.  Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356. Anderson, E.W. & Srinivasan, S.S. 2003. E-satisfaction and E-loyalty: a contingency framework. Psychology and    Marketing, 20(2), 123-138. Batra, R., Myers, J.G., and Aaker, D.A. 1996. Adver tising management (5th ed.) Upper Sadder  River, NJ:    Prentice-Hall. Comrey, A. L. & Lee, H. B. 1992. A first course in factor  analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.  Hair J.F., Black, W., Babin, B.J. & Anderson, R.E. 2010. Multivar iate Data Analysis. 7thed. New Jersey: Prentice Hall. Keller, K.L. and Richey, K. 2006.  The importance of corporate brand personality traits to a successful 21st century business. Journal of Brand Management. 14: 74-81. Maxham III, J.G 2001. Service recovery’s influence on consumer satisfaction, positive word of mouth, and   purchase intentions. Journal of Business Research, 54, 11-24. 
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สภาพปัญหาทส่ีงผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ Problem Effecting Work Of Academic Staff  Rajamangala University Of Technology Suvarnabhumi  สุมาลี  นามโชติ *  สุภานนัต ์จนัทร์ตรี2  มนตรี หงษเ์วยีงจนัทร์3   Sumalee Namachote1* Supanan Juntree2 Montree Hongwaingjan3  บทคดัย่อ    การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และเพือเปรียบเทียบสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึงจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลีย ต่อเดือน และตาํแหน่งงาน กลุ่มตวัอย่างทีศึกษา คือ บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จาํนวนทงัสิน 251 คน เครืองมือทีใช ้คือ แบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึนเองและมีความเชือมนั 0.8589 ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที (t-test)  ผลการวิจยัพบว่า ) ภาพรวมทงั 4 ดา้น มีผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ซึงภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ด้านความมันคงในอาชีพ แสดงว่า ปัญหาด้านความมนัคงในอาชีพส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  2) เปรียบเทียบความแตกต่าง  พบว่า เพศ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และ  อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และตาํแหน่งงาน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05   คาํสําคญั :  บุคลากรสายวชิาการ, สภาพปัญหาการปฏิบติังาน, คุณภาพการปฏิบติังาน           
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ABSTRACT   This research aimed to examine the problem effecting work of academic staff Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. The purposes of this research were to 1) investigate the problem effecting work of academic staff Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi and 2) explore the comparative the problem effecting work of academic staff Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ; classified by sex,  age,  education, revenue average per month, and position. The sample groups were academic staff Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, totally 251 respondents. The questionnaires were used as a research tool to collect data, with reliability at 0.8589. Then the data was analyzed by statistics including percentage, mean and standard deviation, meanwhile t-test, one-way ANOVA and Fisher’ Least Significant Difference (LSD) were also applied for hypothesis test. The study found that 1) The overall, there were 4 aspects has quality of operating work in the high level, by mean that is reputation work, job descriptive, management, and revenue and welfare 2) No significantly different of problem effecting work by sex at 0.05. In contrast, the problem effecting work which classified by their age, education, revenue average per month and position was significantly different at 0.05 and 0.001 respectively  Keywords : Academic staff,  Problem effecting work,  Quality of work           สาขาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตาํบลยา่นยาว อาํเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี 72130 1 Department of Accounting , Faculty of Business and Administration of Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Yanyaw Sub-district, Samchuck District, Suphan Buri Province 72130 2 สาขาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตาํบลยา่นยาว อาํเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี 72130 2 Department of Accounting , Faculty of Business and Administration of Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Yanyaw Sub-district, Samchuck District, Suphan Buri Province 72130 3 นัก ศึ ก ษ า สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต ําบลย่านยาว   อ ําเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี 72130 3 Student Department of Accounting , Faculty of Business and Administration of Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Yanyaw Sub-district, Samchuck District, Suphan Buri Province 72130 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Namachote_s@hotmail.com 
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บทนํา การเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก และเทคโนโลยีมีผลให้ประเทศไทยตอ้งมีการเร่งรัดการพฒันาประเทศใหท้นัต่อการเปลียนแปลงดงักล่าว รัฐมีนโยบายขบัเคลือนประเทศและสังคมไทยสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ การศึกษานบัไดว้า่เป็นเครืองมือสาํคญัอนัหนึง ในการพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล  เพือใหเ้ป็นพลเมืองทีดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมือบา้นเมืองประกอบไปดว้ยพลเมืองทีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศชาติก็ยอ่มทาํไดโ้ดยสะดวก ราบรืน ไดผ้ลทีแน่นอนและรวดเร็ว ซึงสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลทียกให้การศึกษาไทยเป็นภาวะการศึกษาแห่งชาติ ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในทุกหลกัสูตร  ใหเ้ร่งยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในกลุ่มเป้าหมายหลกันกัเรียน นกัศึกษา ใหมี้ความรู้และสามารถใชใ้นการสือสารเพอืการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ออกขอ้กาํหนดกฎเกณฑ์ควบคุมการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในประเทศไทย ประกอบกบัการควบคุมตามนโยบายของรัฐทางดา้นการศึกษาเพือเป็นแนวทางในการผลิตและพฒันากาํลงัคนทงัในระดบักึงฝีมือ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยีทีมีคุณภาพ ตลอดจนความสอดคลอ้งของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและสังคมโลกในยุคโลกาภิวฒัน์  โดยผูที้จะเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาให้นโยบายประสบความสาํเร็จนนัๆ ก็คือ บุคลากรหรือพนกังาน และฝ่ายทีให้การศึกษาต่อระบบการศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ก็คือ หน่วยงานฝ่ายวชิาการ แต่สิงทีจาํเป็นต่อหน่วยงานฝ่ายวชิาการสิงหนึง ก็คือ การพฒันาความรู้ของบุคลากร ไม่วา่จะเป็นเรืองของการเตรียมสอน การอบรมพฒันา การศึกษาคน้ควา้อิสระในรูปแบบต่าง ๆ ต่างก็มีความสําคญัอย่างยิงต่อการพฒันาความรู้ของผูส้อน แต่เนืองดว้ยภาระหน้าทีทีตอ้งรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการมีหลากหลาย ซึงการทีบุคลากรไดรั้บหนา้ทีในหลาย ๆ  อยา่งนบัไดว้า่เป็นสิงทีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ทีดี แต่ในขณะเดียวกนัก็อาจจะทาํใหบุ้คลากรเกิดการสับสน เกิดความล่าชา้ในงาน มีเวลาไม่เตม็ทีในการทาํงาน และทา้ยสุดอาจจะก่อใหเ้กิดทศันคติทีไม่ดีต่อองคก์ร อาจจะทาํใหเ้กิดผลิตผลทีไม่ดี ซึงนนัก็คือ นกัศึกษาอาจจะไม่ไดรั้บสิงใหม่ ๆ  และความรู้ไดอ้ยา่งเตม็ทีและเพียงพอ ซึงอาจส่งผลต่อการแข่งขนัของตลาดแรงงานในอนาคตได ้ จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการทาํงานของบุคลาการสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพือเป็นขอ้มูลพืนฐานในการปรับปรุงแกไ้ข พฒันายกระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและส่งเริมให้การจดัการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อนัจะเป็นผลทาํให้นักเรียนทีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พึงไดรั้บความรู้สูงสุด พร้อมทีจะเขา้สู่ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วตัถุประสงค์ของการวจิัย  1. เพือศึกษาสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  2.  เ พื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ สภา พ ปั ญห า ที ส่ง ผ ล ต่ อ คุ ณ ภา พ ก าร ป ฏิ บั ติ ง า นข อ ง บุ ค ล าก ร สา ย วิชา ก า ร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมือจาํแนกเป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  และตาํแหน่งงาน กรอบแนวคิดในการวจิยั     ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเรืองสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยไดน้าํกรอบแนวคิดของ Bruce & Blackbum (1992) มาประยุกต์และสร้างเป็นกรอบแนวคิด ดงัภาพที 1  
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            ตวัแปรตน้                                                                               ตวัแปรตาม  (Independent variables)                                           (Dependent variables)                                                    
ภาพท ี1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สมมตฐิานการวจิยั  สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ แตกต่างกนัเมือจาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และตาํแหน่งงาน  วธิีดาํเนินการวิจยั 1. ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ บุคลากรสายวิชาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู ทงั 4 แห่ง ประกอบดว้ย ศูนยสุ์พรรณบุรี 157 คน ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา-วาสุกรี 141 คน ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา-หันตรา 183 คน และศูนยน์นทบุรี 191 คน รวมทงัหมดเป็นจาํนวน 672 คน (กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู, 2560, มกราคม 4) 2. กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนี เนืองจากจาํนวนประชากรทีศึกษามีจาํนวนทีแน่นอน (Finite populations) สูตรทีใชใ้นการหาขนาดของตวัอย่างจึงใชสู้ตรของ ทาโรยามาเน่ ) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 และความคลาดเคลือน 0.05 ในการคาํนวณหาขนาดของตวัอยา่ง (พิชิต ฤทธิจรูญ,2544,หนา้ 138)  ซึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งดงันี  ศูนยสุ์พรรณบุรี 59 คน ศูนยพ์ระนครศรีอยุธยา-วาสุกรี 53 คน ศูนยพ์ระนครศรีอยุธยา - หันตรา 68 คน และศูนยน์นทบุรี 71 คน กลุ่มตวัอย่างทงัหมด 251 คน 3. เครืองมือทีใชใ้นงานวจิยั เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่     ส่วนที 1 แบบสอบถามเป็นขอ้มูลทวัไปเกียวกบัสภาพส่วนบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ โดยจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และตาํแหน่งงาน     ส่วนที  2 แบบสอบถามเกียวกับ สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพือใชว้ดัระดบัปัจจยั 4 ดา้น คือ ดา้นความมนัคงในอาชีพ ดา้นบริหารจดัการ ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ     ส่วนที  3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอืนๆ   

ขอ้มูลของบุคลากรสายวชิาการ .เพศ .อาย ุ.ระดบัการศึกษา  .รายไดเ้ฉลียต่อเดือน   .ตาํแหน่งงาน 

สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1. ดา้นความมนัคงในอาชีพ 2. ดา้นบริหารจดัการ 3. ดา้นลกัษณะของงาน . ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ  
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    ลักษณะการให้คะแนนของแต่ละคาํถามนันแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี  (rating scale) และมีระดับการวดัประเภทช่วง (interval scale) การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ถือตามเกณฑต์่อไปนี  5 หมายถึง สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานมากทีสุด  4 หมายถึง สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานมาก  3 หมายถึง สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานปานกลาง  2 หมายถึง สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานนอ้ย  1 หมายถึง สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานนอ้ยทีสุด 4. ขนัตอนในการสร้างเครืองมือ     ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างเครืองมือตามลาํดบัดงันี 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือกาํหนดขอบเขตในการสร้างเครืองมือให้สอดคลอ้งกบัตวัแปรทีศึกษา 2. ทดสอบความเทียงตรง (validity) ตรวจสอบความเทียงตรงของแบบสอบถามทีสร้างขึนตามเนือหา และนาํไปปรึกษาคณะกรรมการผูเ้ชียวชาญร่วมกันวิจารณ์และแกไ้ข เพือให้สอดคลอ้งกบัเนือหาทีวิจยั โดยให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ -1 = ไม่สอดคล้อง โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามตอ้งมีค่าตงัแต่ 0.5 ขึนไป   3.  การหาความเชือมนั (reliability) ผูว้ิจ ัยได้ดาํเนินการหาค่าความเชือมนัของเครืองมือ โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) กบับุคลากรสายวิชาการ ของโรงเรียนเขาพระ โรงเรียนสระยายโสม และโรงเรียนบา้นท่า ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน และนาํขอ้มูลทีได ้มาตรวจสอบหาสัมประสิทธิความเชือมนั โดยใชส้มัประสิทธิแอลฟา (α – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเชือมนั 0.8589 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล        1. ผูว้ิจ ัยได้ทาํหนังสือถึงคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพือทาํหนงัสือขอความร่วมมือไปยงั ศูนยน์นทบุรี ศูนยห์นัตรา  ศูนยสุ์พรรณบุรี และศูนยว์าสุกรี เพอืขออนุญาตในการแจกแบบสอบถามใหก้บับุคลากรสายวชิาการ  ของแต่ละแห่ง                    2. ส่งแบบสอบถามไปถึงผูที้เป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกรายโดยผูว้จิยัส่งดว้ยตนเอง และรับแบบสอบถามคืน      3. ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลและดาํเนินการตรวจสอบ   6. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ในการประมวลผล และการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามดงัรายละเอียดต่อไปนี      1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัวไปของผูต้อบแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีแจกแจงความถี หาค่าร้อยละ และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย      2. วิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใชส้ถิติพืนฐาน หาค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายเฉลียระดบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยกาํหนดช่วงคะแนนตามเกณฑข์อง  ชูศรี วงษรั์ตนะ ( , หนา้ ) ดงันี           ค่าเฉลีย 4.51 – 5.00 หมายถึง  สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานมากทีสุด           ค่าเฉลีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานมาก 
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          ค่าเฉลีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานปานกลาง           ค่าเฉลีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานนอ้ย           ค่าเฉลีย 1.00 – 1.50 หมายถึง  สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานนอ้ยทีสุด                 3. ทดสอบและเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียของ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือนและตาํแหน่งงาน โดยใชก้ารทดสอบค่า (t-test) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F-test) สาํหรับกลุ่มตวัอย่าง                  2 กลุ่มขึนไป เมือมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใชว้ิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Signification Difference : LSD)  สรุปผลการวจิัย  จากการวจิยั เรืองสภาพปัญหาทีส่งผลงต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ตอนที 1 สรุปลกัษณะสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.4 เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25 - 23 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.6 มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 25,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.6 และตาํแหน่งงานเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั คิดเป็นร้อยละ 96.0   ตอนที 2 ระดบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใน 4 ดา้น ไดผ้ลดงัตารางที 1 ดงันี   

  จากตารางที 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ในภาพรวมสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลาการสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.59, S.D. 0.69)   และเมือเรียงตามลาํดบัปัจจยัทีส่งผลตอ่สภาพปัญหาจะสามารถเรียงไดด้งันี ดา้นความมนัคงในอาชีพ (X = 3.62, S.D. 0.71) รองลงมา ดา้นลกัษณะของงาน (X = 3.60, S.D. 0.72)  ดา้นการบริหารจดัการ (X = 3.62, S.D. 0.71)  และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ (X = 3.62, S.D. 0.71)    ตอนที 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ โดยจาํแนกตามสถานภาพทวัไป  ผลการเปรียบเทียบ สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยจาํแนกตามสถานภาพทวัไปของบุคลากรสายวิชาการ ซึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และตาํแหน่งงาน ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปนี 

สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ผลรวมระดบัสภาพปัญหา 
 S.D แปลความ ดา้นความมนัคงในอาชีพ 3.62 0.71 มาก ดา้นการบริหารจดัการ 3.59 0.72 มาก ดา้นลกัษณะของงาน 3.60 0.72 มาก ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 3.58 0.67 มาก ภาพรวม 3.59 0.69 มาก 
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 3.1 จาํแนกตามเพศ เป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบวา่ บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีเพศต่างกนั มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตัิงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05    3.2 จาํแนกตามอาย ุเป็น 5 กลุ่ม คือ ตาํกวา่ 25 ปี 25 - 35 ปี 36  - 45 ปี 46 - 55 ปี มากกวา่ 55 ปีขึนไป พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีอายตุ่างกนั มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05          3.2.1 ดา้นบริหารจดัการ พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มอายตุาํกวา่ 25 ปี กลุ่มอาย ุ 25 - 35 ปี กบักลุ่มอาย ุ36 - 45 ปี กลุ่มอาย ุ46 - 55 ปี กบักลุ่มอาย ุมากกวา่ 55 ปีขึนไป มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .         3.2.2 ดา้นลกัษณะของงาน พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มอายุ  -  ปี กับกลุ่มอายุ 46 - 55 ปี มีความเห็นเกียวกับสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05        3.2.3 ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มอาย ุ25 - 35 ปี กบักลุ่มอาย ุมากกวา่ 55 ปีขึนไป มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05        3.2.4 ภาพรวม พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มอายุตาํกว่า  25 ปี  25 - 35 ปี กบักลุ่มอายุ 36 - 45 ปี และกลุ่มอายุ 46 - 55 ปี กบักลุ่มอายุมากกว่า 55 ปีขึนไป ในภาพรวม มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  3.3 จาํแนกตามระดบัการศึกษา เป็น 3 กลุ่ม คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกวา่ปริญญาโท พบวา่บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.001         3.3.1 ดา้นความมนัคงในอาชีพ พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มการศึกษาปริญญาตรี กับกลุ่มการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเกียวกับสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05       3.3.2 ด้านบริหารจัดการ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มการศึกษาปริญญาตรี กับกลุ่มการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเกียวกับสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05        3.3.3 ด้านลกัษณะของงาน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มการศึกษาปริญญาตรี กับกลุ่มการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเกียวกับสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05        3.3.4 ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มการศึกษาปริญญาตรี กับกลุ่มการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเกียวกับสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05         3.3.5 ภาพรวม พบวา่บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มการศึกษาปริญญาตรี กับกลุ่มการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเกียวกับสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกันอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 3.4 จําแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน เป็น 6 กลุ่ม คือ ตาํกว่า 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 พบวา่ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตัิงาน ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.001        3.4.1 ดา้นความมนัคงในอาชีพ พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กับกลุ่ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000  บาท มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05        3.4.2 ดา้นบริหารจดัการ พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กับกลุ่ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05        3.4.3 ด้านลกัษณะของงาน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ตาํกว่า 20,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบักลุ่ม 25,001 – 30,000 กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05        3.4.4 ดา้นรายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ตาํกว่า 20,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบักลุ่ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กับกลุ่ม มากว่า 40,000 ขึนไป และกลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 35,001 – 40,000 บาท กบักลุ่ม มากกวา่ 40,000 บาทขึนไป มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05        3.4.5 ภาพรวม พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ตาํกว่า 20,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 - 35,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบักลุ่ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กบักลุ่ม มากว่า 40,000 ขึนไป มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05   3.5 จาํแนกตามตาํแหน่งงาน เป็น 4 กลุ่ม คือ ขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั ลูกจา้งชวัคราว ลูกจา้งประจาํ พบวา่ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.001       3.5.1 ด้ า นความมนัคงในอาชีพ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มขา้ราชการ กบักลุ่มพนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจ้างชวัคราว และลูกจ้างประจาํ มีความความเห็นเกียวกับสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตัิงาน แตกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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       3.5.2 ด้านบริหารจัดการ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม ขา้ราชการ กบักลุ่มพนกังานมหาวิทยาลยั และกลุ่มลูกจา้งชวัคราว มีความความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05        3.5.3 ด้านลกัษณะของงาน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม ขา้ราชการ กบักลุ่มพนกังานมหาวทิยาลยั  มีความคิดเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตัิงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05        3.5.4 ดา้นรายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มขา้ราชการ กบักลุ่มพนกังานมหาวิทยาลยั มีความความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05        3.5.5 ภาพรวม พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มขา้ราชการ กบักลุ่มพนักงานมหาวิทยาลยั มีความความเห็นเกียวกับสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกันอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  อภิปรายผล  จากผลการศึกษาเรือง สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีประเด็นสาํคญัทีควรจะนาํมาอภิปรายผลดงัต่อไปนี  1. ผลการวเิคราะห์สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่าค่าเฉลีย ในภาพรวม ทงั 4 ดา้น มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ซึงอาจเป็นเพราะวา่บุคลากรในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลส่วนมากจะเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ซึงพนักงานมหาวิทยาลยัฯ นนัมีบทบาทต่อการพฒันาการศึกษาเทียบเท่ากับขา้ราชการ แต่เมือดูถึงความมนัคงในอาชีพ  การบริหารจดัการ ลกัษณะของงาน และรวมถึงรายไดแ้ละสวสัดิการ พนักงานมหาวิทยาลยั รวมถึงลูกจา้งประจาํ จะมีบทบาทและสิทธิทีต่างจากขา้ราชการ จึงทาํให้ในภาพรวมแลว้ปัจจยัทงั 4 ดา้นจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประเสริฐ ฉตัรชยัศกัดิ (2556)  ศึกษาวิจยัเรือง การเพิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรสาํนักราชเลขาธิการ : กรณีศึกษาแรงจูงใจ พบว่าขา้ราชการสงักดักลองกลาง สาํนกัราชการเลขาธิการ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นความรับผิดชอบและความสาํเร็จของงานมีค่าเฉลียสูงสุด       1.1 ดา้นความมนัคงในอาชีพ เป็นดา้นทีบุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นเป็นอนัดบัแรก แต่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การทีบุคลากรสายวิชาการใหค้วามสําคญัในเรืองความมนัคงในอาชีพ อาจเป็นเพราะปัจจุบนัสภาพปัญหาเรืองความมนัคงในอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลยั รวมทงัลูกจ้างประจาํ เกิดเป็นปัญหาทีสร้างความแตกต่างกันระหว่างขา้ราชการ กบัพนกังานมหาวิทยาลยัและลูกจา้งประจาํ ทีใชก้ารกฎระเบียบทีแตกต่างกนั รวมทงัหน่วยงานหรือสถาบนัต่าง ๆ ภายนอกมองวา่ความมนัคงของสายวิชาการทีเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั และลูกจา้งประจาํ เป็นตาํแหน่งทีไม่ยงัยนื และไม่มนัคง จึงส่งผลทาํให้เกิดสภาพปัญหาในการทาํงานในภาพรวม เพราะฉะนนัมหาวิทยาลยัควรตอ้งให้ความเสมอภาคกบัพนักงานมหาวิทยาลยั และลูกจ้างประจาํ เพือสร้างความมนัคงในอาชีพ ซึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานด้วยในอนาคต  แต่ไม่สอดคลอ้งกับ เมธี ไพรชิต (2556) ศึกษาเรือง การหาปัจจยัทีมีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษทั สุธานี จาํกดั พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ปัจจยัความมนัคงในการทาํงาน ปัจจยัการยอมรับนบัถือ  ปัจจยัลกัษณะของงาน  ปัจจยัการติดต่อสือสารความสมัพนัธ์กบับุคคลอืน  อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัค่าจา้งและค่าตอบแทน และปัจจยัการฝึกอบรม อยูใ่นระดบันอ้ย 
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     1.2 ดา้นบริหารจดัการ เป็นดา้นทีบุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การทีบุคลากรสายวิชาการให้ความสําคญัในเรืองบริหารจดัการ อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบนัการบริหารจัดการนับว่าเป็นสิงสําคญัต่อการกาํหนดนโยบายต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั โดยในปัจจุบนัพนกังานมหาวทิยาลยั ยงัมีส่วนในการบริหารจดัการยงัไม่เตม็ทีและไม่หลากหลายในตาํแหน่ง ซึงอาจจะทาํให้เกิดปัญหาต่อการบริหารจดัการในภาพรวมไดเ้นืองจากพนักงานมหาวิทยาลยัมีจาํนวนทีมากกวา่ขา้ราชการ จึงทาํให้ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวาสนา  พฒันานนัทชยั ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบวา่ พนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวม ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคาํจุนอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัจูงใจ ทีอยู่ในระดับมาก   ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความสําเร็จในการทาํงานของบุคคล ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงานทีปฏิบติั และอยู ่ในระดบัปานกลาง  ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นความกาวหนา้ในตาํแหน่งหนา้ทีการงานตามลาํดบั ส่วนปัจจยัคาํจุน อยูใ่นระดบัมากทงั   ดา้น คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงาน และความมนัคง ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน ดา้นการปกครองบญัชาการ  และดา้นนโยบายและการบริหาร ตามลาํดบั       1.3 ดา้นลกัษณะของงาน บุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นว่าสภาพปัญหาของการปฏิบติังานในดา้นของลกัษณะของงาน มีความสาํคญัในระดบัมาก  เพราะวา่ลกัษณะของงานในปัจจุบนัมีลกัษณะหลากหลายหนา้ที ทาํใหบุ้คลากรสายวิชาการให้ความสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ และยงัเป็นส่วนหนึงทีทาํให้บุคลากรสายวิชาการมีความตอ้งการทีจะให้มีการพฒันาเพิมเติม เพราะลกัษณะของงานเป็นสิงจาํเป็นทีจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน อนัจะส่งผลทาํให้บุคลาการสายวิชาการปฏิบตัิงานไดเ้ต็มที เพราะฉะนนัควรมีหน่วยงานทีสนบัสนุนงานทางดา้นวิชาการเพิมขึน เพือประโยชน์ต่อการสอนได้อย่างเต็มที ซึงสอดคล้องกับงานวิจยัของวาสนา  พฒันานันทชัย (2552) ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบวา่ พนักงานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวม ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคาํจุนอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัจูงใจ ทีอยูใ่นระดบัมาก   ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานของบุคคล ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงานทีปฏิบตัิ และอยู ่ในระดบัปานกลาง  ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นความกาวหน้าในตาํแหน่งหนา้ทีการงานตามลาํดบั ส่วนปัจจยัคาํจุน อยูใ่นระดบัมากทงั   ดา้น คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงาน และความมนัคง ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน ดา้นการปกครองบญัชาการ  และดา้นนโยบายและการบริหาร ตามลาํดบั  1.4 ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ เป็นดา้นทีบุคลากรสายวิชาการใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเช่นเดียวกนักบัดา้นอนื ๆ  การทีบุคลากรสายวิชาการให้ความสาํคญัในเรืองรายไดแ้ละสวสัดิการ เป็นสิงจูงใจทีทาํให้บุคลากรสายวิชาการ รวมถึงบุคลากรทุก ๆ คน ใหค้วามสาํคญั เพราะเมือไหร่ทีธุรกิจ มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการทีเหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าที ก็จะทาํใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการทาํงาน อนัจะส่งผลทาํใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพต่อไป แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเมธี ไพรชิต (2556) ศึกษาเรือง การหาปัจจยัทีมีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษทั สุธานี จาํกดั พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ปัจจยัความมนัคงในการทาํงาน ปัจจยัการยอมรับนบัถือ  ปัจจยัลกัษณะของงาน  ปัจจยัการติดต่อสือสารความสมัพนัธ์กบับุคคลอืน  อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัค่าจา้งและค่าตอบแทน และปัจจยัการฝึกอบรม อยูใ่นระดบันอ้ย  2. การเปรียบเทียบความแตกต่าง สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมือจาํแนกออกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และตาํแหน่งงาน 
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     2.1 จาํแนกตามเพศ สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทงั 4 ดา้น พบวา่บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ มีเพศต่างกนั มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวาสนา  พฒันานนัทชยั (2552)  ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบวา่ เพศ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติัของพนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์     2.2 จาํแนกตามอายุ  สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทงั 4 ดา้น พบวา่บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีอายตุ่างกนัมีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวาสนา  พฒันานันทชยั (2552) ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบวา่ อาย ุไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติัของพนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์    2.3 จําแนกตามระดับการศึกษา สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทงั 4 ดา้น พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.001 แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวาสนา  พฒันานันทชยั (2552) ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อแรงจงูใจในการปฏิบติัของพนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์     2.4 จาํแนกตามรายได้เฉลียต่อเดือน สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทงั 4 ดา้น พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.001 แต่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของรัตน์ชนก  จนัยงั (2556) ศึกษาเรืองปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานในองคก์รไม่แสวงผลกาํไร พบวา่ อาย ุลกัษณะของงานทีทาํ และรายได ้มีผลต่อปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในงาน ส่วนระดบัการศึกษา และลกัษณะของงานทีทํามีผลต่อปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ในด้านอายุและลักษณะของงานทีทาํมีผลต่อปัจจัยคาํจุนด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคบับญัชา และลกัษณะของงานทีทาํมีผลต่อปัจจัยคาํจุนดา้นความสัมพนัธ์กับเพือนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้านความมนัคงในการทํางาน นอกจากนีปัจจัยจูงใจและปัจจัยคาํจุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า     2.5 จาํแนกตามตาํแหน่งงาน สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทงั 4 ดา้น พบวา่บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความเห็นเกียวกบัสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั 0.001 ซึงสอดคล้องกับสมมติฐาน แต่ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของวาสนา  พฒันานันทชัย (2552) ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์ พบว่า ตาํแหน่งงาน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติัของพนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์  จาการวิจยัดงักล่าวผูว้ิจยัทาํการศึกษาเรืองสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ โดยผลลพัธ์ทีไดนี้ สามารถนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์วางแผนทางดา้นบุคลากร 
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และสามารถนาํไปพฒันาและปรับปรุงบุคลากรดา้นวิชาการในมหาวิทยาลยัในเรืองของการจดัระบบงานในมีความชดัเจนมากยงิขึน เพอืแบ่งเบาภาระงานทีมากใหน้อ้ยลง จากนนัจะไดมี้เวลาในการพฒันาความรู้ความสามารถใหม้ากยงิขึน เพอืช่วยส่งเสริมดา้นการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน  กิตติกรรมประกาศ  การวิจยัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล สําเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลืออย่างดียิงจากอาจารยทุ์กท่าน  ทีให้คาํปรึกษา ให้ขอ้แนะนําและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ มาโดยตลอด ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณ ผูเ้ชียวชาญทัง 3 ท่าน ได้แก่ ทีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าตรวจสอบความเทียงตรง และให้คาํแนะนาํเพือให้เป็นแบบสอบถามทีสมบูรณ์ ตลอดจนหน่วยงานทุกหน่วยงานทีให้ความอนุเคราะห์ในการจดัทาํงานวิจยัและขอ้มูล             ทา้ยทีสุดขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารยท์ุกท่านทีประสิทธิประสาทวิชา รวมทงัขอขอบพระคุณ เจ้าของตาํรา เอกสาร งานวิจยัทุกชินทีไดอ้า้งอิงไว ้และขอขอบคุณครอบครัว และเพือนทุกคนทีใหก้าํลงัใจในการทาํงานวิจยัครังนีดว้ยดีเสมอมา และหากงานวิจยัฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือมีส่วนดีประการใด ขอยกความดีนีแก่บิดามารดา และอาจารยทุ์กท่าน ทีถ่ายทอดวชิาความรู้แก่ผูว้จิยั  เอกสารอ้างองิ กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ .  2560.  ข้อมูลสถิติบุคลากร.  แหล่งทีมา : www.personnel.rmutsb.ac.th/statistic.html, 20 มกราคม 2560. กนกวรรณ ชูชีพ. 2551. คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการในจังหวดัชายแดนภาคใต้. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. กิตตินนัท์ พิศสุวรรณ. 2553. ความตอ้งสวสัดิการของพนกังาน กรณีศึกษา : บริษทั ลานนา อุตสาหกรรม จาํกดั. วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การจดัการ, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. จุฑาพร กบิลพฒัน์. 2554. คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  ชนิดา เล็บครุฑ. 2554. ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทาํงานทีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสายสนับสนุน ส ถ า บัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ หารศาสตร์ . วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต , สถาบันบัณฑิ ต พฒันบริหารศาสตร์. ชินวฒัน์ เกียรติสันติกุล. 2555. ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากร เทศบาทนครนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วชิาเอกการจดัการทวัไป, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. ดารณี คงเอียด. 2554. คุณภาพการให้บริการด้านสวสัดิการต่อบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการทวัไป, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. 
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ทศพร จิรกิจวบูิลย.์ 2556. การศึกษาคุณภาพชีวติในการทาํงานและแนวทางในการปฏิบติังานทีดี ทีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจต่อพนกังานระดบัปฏิบตัิการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยักรุงเทพ. ทัศนีย์ ชาติไทย. 2560. คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. วารสารสุทธิปริทัศน์   31 (97) : 115-124. ธญัญา ผลอนนัต.์ 2547. บริหารค่าตอบแทนแบบสร้างสรรค์ด้วยระบบ Broadbanding. ขวญัขา้ว, กรุงเทพมหานคร.  ธนัยพฒัน์ พิรุณโปรย. 2554. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการทาํงานกบัความสุขในชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังาน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศิลปากร. นารีรัตน์ นิลประดบั. 2547. บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ การรับรู้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและพฤติกรรมการทางานของเจา้หนา้ที ควบคุมจราจรทางอากาศ บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั. วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (จิตวทิยาอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. นริญทร ประจกัษธี์รนนท์. 2555. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความทุ่มเทในงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสีมา. วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. เมธี  ไพรชิต. 2556. การหาปัจจยัทีส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน กรณีศึกษาบริษทั สุธาสินี จาํกดั. วิทยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี. รัตน์ชนก  จันยงั. 2556. ปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลกําไร. วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. วาสนา  พัฒนานันทชัย. 2552. ปัจจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย.์ วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.                
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                Seesion 5 : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ โปรแกรมการนําเสนอบทความวชิาการ ภาคโปสเตอร์ การประชุมวชิาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังท ี10 “ราชมงคลขับเคลือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailans 4.0”            
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อาํเภอภูเพยีง จังหวดัน่าน Users Satisfaction of Sub-Distr ict Health Promoting Hospital,  Phu Phiang Distr ict, Nan Province  พิชญธิดา อตุะมะ   ปวดีา กนัฟอง    ศิริพร บริคุธ   และ ดวงสมร พลเยยีม *  Pitchayatida Utama1  Paveeda Gunfong1  Siriporn Borikut1 and Duangsamorn Phonyiam1*  บทคัดย่อ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลเป็นสถานบริการดา้นสุขภาพระดบัปฐมภูมิทีสําคญัในการให้บริการ  เมือเกิดการเจ็บป่วย โดยไดพ้ยายามจดัการบริการทีมีประสิทธิภาพและกระจายใหค้รอบคลุมประชาชนในพนืที แต่ในทางปฏิบติัยงัพบวา่ประชาชนยงัไม่ไดรั้บการบริการทีเท่าเทียม พบปัญหาการบริการทีล่าชา้ไม่ไดรั้บความสะดวกเท่าทีควร การศึกษานีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน จากกลุ่มตวัอยา่งทงัสิน 400 คน ดว้ยวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนัมีแบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจทัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านขันตอนกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านวสัดุอุปกรณ์เครืองมือ และเครืองใช้เทคโนโลย ีและดา้นอาคารสถานที วิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภเูพียง จงัหวดัน่าน อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.39 เมือพิจารณาเชิงลึกบ่งชี ในแต่ละดา้น พบว่าความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการดา้นอาคารสถานทีมีค่าเฉลีย 4.49 ซึงถือเป็นค่าสูงสุด ดา้นวสัดุอุปกรณ์เครืองมือเครืองใชเ้ทคโนโลยี ดา้นขนัตอนกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นบุคลากร มีค่าเฉลีย 4.38  4.37 และ 4.30  ตามลาํดบั โดยมีขอ้เสนอแนะเพือการปรับปรุงการใหบ้ริการในดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ควรมีแนวทาง ในการตอบคาํถาม หรือขอ้สงสัยทีชัดเจน รวมถึงการดูแลเอาใจใส่และตอ้งมีความพร้อมในการให้บริการ เพือสร้างความพึงพอใจให้กับผูใ้ชบ้ริการใหม้ากขึน  คาํสําคญั : ความพงึพอใจ, ผูใ้ชบ้ริการ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล      สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 55000 1Department of Management Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Nan Faikaew Sub-district, Phu Phiang District, Nan Province 55000, Thailand. ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  (Corresponding author, e-mail) : duangsamorn.d@hotmail.com 
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ABSTRACT  Sub-District Health Promoting Hospital is the primary medical institution providing health service for all illnesses and effective service for people in the relevant areas.  However, in reality, people do not gain equal service, slow and inconvenient service.  This study aimed to investigate the users’  satisfaction towards  Sub- District Health Promoting Hospital, Phu Phiang District, Nan Province. The 400 participants were attained through stratified random.                           The questionnaires were used to ask questions in 4 areas:  the steps of providing services, staff, equipments and technological devices, and buildings. The descriptive statistic was used to analyze the data. The findings showed that the users’ satisfaction towards the service of Sub-District Health Promoting Hospital, Phu Phiang District, Nan was in the highest level (Mean is 4.39). Regarding each area, buildings had the highest means score (Mean is 4.49) followed by equipments and technological devices, steps of providing services, staff mean are 4. 37, 4. 38 and 4. 30 respectively.  The participants suggested that the staff should be able to provide explanation with clearer guidance and explanation for all inquiries.  Also, they should be more caring and ready to provide services so as to satisfy the users.  Key words : Satisfaction, Users, Sub-District Health Promoting Hospital                 
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บทนํา ความสําคญัของทมีาและปัญหาของงานวจิยั จากนโยบายของภาครัฐทีมุ่งเน้นให้การบริการพยาบาลและสาธารณสุขเป็นแบบผสมผสาน โดยให้ประชาชนเขา้ถึงง่ายแบบเท่าเทียมกนั จึงรณรงค์ให้สถานพยาบาลทวัประเทศมีการจดัให้การบริการในลกัษณะสถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล โดยเนน้การบริการแบบให้คาํแนะนาํเชิงส่งเสริมสุขภาพไปพร้อมกบัการรักษาควบคู่กนัอยา่งมีคุณภาพ และคนทุกหมู่เหล่าเขา้ถึงได ้รวมถึงการใหบ้ริการแบบกลัยาณมิตร เพอืสร้างความพึงพอใจและเป็นทียอมรับแก่คนทุกชนชนัในสังคม ดังนันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลจึงตอ้งมีการพฒันาทงัดา้นการรักษาพยาบาล สถานทีและบุคลากร เพือใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการอยา่งมีคุณภาพ อยา่งไรก็ตาม การใหบ้ริการดงักล่าวก็จาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับบริการโดยความพึงพอใจต่อการให้บริการจะเกิดขึนได้หรือไม่นันจะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของการให้บริการขององคก์ารประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผูม้าใชบ้ริการในมิติต่างๆ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาเกียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เพือนาํขอ้มูลทีไดม้าเป็นขอ้เสนอแนะ ปรับปรุง และพฒันาใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชน     ทีใชบ้ริการมากทีสุด โดยทาํการศึกษาจากกรณีตวัอยา่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ซึงมีประชากรประมาณ ,  คน  ตาํบล  หมู่บา้น จาํนวน ,  ครัวเรือน ประกอบดว้ย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลฝายแกว้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลม่วงตึด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าน้าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลนาปัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลนาํแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลนาํเกียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลเมืองจงั โดยใชแ้นวคิดเกียวกบัความพึงพอใจของมิลเลทและทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลวใ์นการสร้างแบบสอบถามเพอืหาคาํตอบสาํหรับการวจิยัในครังนี วตัถุประสงค์ เพือศึกษาความพงึพอใจของผูม้าใชบ้ริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภเูพียง จงัหวดัน่าน  วธิีดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาํนวนประชากรในเขตอาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน จาํนวน 35,835 คน (อุเทน จาดยางโทน และ ศรศกัดิ  สีหะวงษ.์ :ออนไลน์) ใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ ในการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน  400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนั (Stratified random sampling) โดยใชส้ัดส่วนทีเท่ากนั จาํนวนประชากรทงัหมด ,  คน แยกตามตาํบล คือ ตาํบลฝายแกว้ ,  คน ตาํบลม่วงตึด ,  คน ตาํบลท่านา้ว ,  คน ตาํบลนาปัง ,  คน ตาํบลนาํแก่น 4,  คน ตาํบลนาํเกียน ,  คน และตาํบลเมืองจงั ,  คน ดงัแสดง   ในตารางที 1 ตารางที 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) ประชากร อาํเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน จาํนวน ,  คน ตาํบลฝายแกว้ ,  คน ตาํบลม่วงตึด .  คน ตาํบลท่านา้ว ,  คน ตาํบลนาปัง ,  คน ตาํบลนาํเกียน ,  คน ตาํบลนาํแก่น 4,322 ตาํบลเมืองจงั ,  คน สุ่มตวัอยา่งโดยกาํหนดสดัส่วนเท่า ๆ กนั คือ  : 89.6 ไดจ้าํนวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มดงันี  คน  คน  คน 39 คน 48 คน 31 คน 67 คน รวมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  คน  
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เครืองมือทใีช้ในวจิยั เครืองมือทีใช้ในการศึกษาครังนีเป็นแบบสอบถามโดยมีเนือหาเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน โดยแบ่งเป็น  ส่วน ดงันี ส่วนที  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ลกัษณะคาํถามเป็นตวัเลือกโดยการใชเ้ครืองหมายถูกลงในช่อง  ส่วนที  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ประกอบดว้ย  ดา้น ดงันี ดา้นขนัตอนกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุอุปกรณ์เครืองมือ เครืองใชเ้ทคโนโลยี และดา้นอาคารสถานที ลกัษณะคาํถามเป็นตารางโดยใชเ้ครืองหมายถูก ใหต้อบในตารางเรียงอนัดบั  จากนอ้ยไปหามาก โดยมีค่าคะแนน 1 – 5 โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบัดงันี คาํตอบ    เกณฑก์ารใหค้ะแนน มากทีสุด     คะแนน มาก      คะแนน ปานกลาง     คะแนน นอ้ย      คะแนน นอ้ยทีสุด     คะแนน ส่วนที  ขอ้เสนอแนะ/ควรปรับปรุง เป็นคาํถามปลายเปิดโดยเวน้ช่องวา่งใหเ้ขียนแสดงความคิดเห็น  การวเิคราะห์ข้อมูล การวเิคราะห์ขอ้มูลครังนีผูศึ้กษานาขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปดงันี ส่วนที  ขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนสิทธิการรักษาพยาบาล โดยใชค้่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แบ่งเป็นค่าความถีและค่าร้อยละ ส่วนที  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอ ภเูพยีง จงัหวดัน่าน ประกอบดว้ย  ดา้น ดงันี ดา้นขนัตอนกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากรดา้นวสัดุอุปกรณ์เครืองมือ เครืองใชเ้ทคโนโลย ีและดา้นอาคารสถานที โดยใชค้่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แบ่งเป็นค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ส่วนที  ขอ้เสนอแนะ/ควรปรับปรุง การแบ่งเกณฑว์ดัคะแนนเฉลียเพอืแปรผลและอธิบายตวัแปร แต่ละดา้น แบ่งออกเป็น 5 ช่วงระดบั โดยใชพิ้สยัของช่วงคะแนนตามแนวคิดของเบสท ์(Best,1977 อา้งถึงใน เติมศกัดิ   สุขวบิูลย,์ ออนไลน์.) ดงันี ระดบัความพึงพอใจมากทีสุด  หมายถึง   มีคะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง .  - .  คะแนน ระดบัความพึงพอใจมาก   หมายถึง   มีคะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง .  - .  คะแนน ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  หมายถึง  มีคะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง .  - .  คะแนน ระดบัความพึงพอใจนอ้ย   หมายถึง   มีคะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง .  - .  คะแนน ระดบัความพึงพอใจนอ้ยทีสุด  หมายถึง   มีคะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง .  - .  คะแนน    
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ผลและวจิารณ์ผล จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 – 15,000 บาท ใชสิ้ทธิบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ในการรักษาพยาบาล ตารางที 2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่านดา้นขนัตอน  กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นขนัตอนกระบวนการใหบ้ริการ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจ 1. ขนัตอนในการใหบ้ริการ 4.32 0.57 มากทีสุด 2. ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ 4.38 0.66 มากทีสุด 3. ความสะดวกรวดเร็วของการใหบ้ริการ 4.49 0.68 มากทีสุด 4. วนัและเวลาในการใหบ้ริการ 4.37 0.69 มากทีสุด 5. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ  4.32 0.67 มากทีสุด 6. การติดประกาศหรือแจง้ขอ้มูลเกียวกบั       การใหบ้ริการ 4.32 0.69 มากทีสุด 
รวม 4.37 0.37 มากทีสุด  จากตารางที 2 พบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง    จงัหวดัน่าน ดา้นขนัตอนกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด ค่าเฉลีย 4.37  โดยมีความพึงพอใจ     3 ลาํดบัแรกคือ ความพงึพอใจดา้นความสะดวกรวดเร็วของการใหบ้ริการ ค่าเฉลีย 4.49 ดา้นระยะเวลารอคอยในการรับบริการ ค่าเฉลีย 4.38 และวนัและเวลาในการใหบ้ริการ ค่าเฉลีย 4.37 ตารางที 3 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จังหวดัน่าน                    ดา้นบุคลากร ดา้นบุคลากร ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจ 1. การตอ้นรับของเจา้หนา้ที 4.41 0.64 มากทีสุด 2. ความสุภาพอ่อนนอ้ม ยมิแยม้แจ่มใส วาจาสุภาพ 4.39 0.66 มากทีสุด 3. ความสนใจ ความเอาใจใส่ และความพร้อม     ในการใหบ้ริการ 4.29 0.70 มากทีสุด 

4. การตอบขอ้คาํถาม ขอ้ชีแจง และขอ้สงสยั 4.05 0.72 มาก 5. ความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการ 4.39 0.63 มากทีสุด รวม 4.30 0.41 มากทีสุด  จากตารางที 3 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จังหวดัน่าน                       ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด ค่าเฉลีย 4.30 โดยมีความพึงพอใจ 3 ลาํดบัแรก คือ การตอ้นรับของเจา้หนา้ที ค่าเฉลีย 4.41 ความสุภาพอ่อนนอ้ม ยมิแยม้แจ่มใส วาจาสุภาพ และความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการมีค่าเฉลียเท่ากนัคือ 4.39 และความสนใจ ความเอาใจใส่ และความพร้อมในการใหบ้ริการค่าเฉลีย 4.29 
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ตารางท ี4 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ดา้นวสัดุอุปกรณ์  เครืองมือเครืองใชเ้ทคโนโลย ีดา้นวสัดุอุปกรณ์เครืองมือเครืองใชเ้ทคโนโลย ี ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจ 1. มีการจดัหาเครืองมือและอุปกรณ์ไวอ้ย่างพอเพียง    พร้อมใหบ้ริการ 4.43 0.70 มากทีสุด 
2. มีการดูแล ทาํความสะอาด เครืองมือและอุปกรณ์         ให้พร้อมใชอ้ยูเ่สมอ 4.37 0.66 มากทีสุด 

ดา้นวสัดุอุปกรณ์เครืองมือเครืองใชเ้ทคโนโลย ี ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจ     3. เครืองมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการมีสภาพทีดี และปลอดภยั 4.35 0.61 มากทีสุด 
4. อุปกรณ์เครืองมือ เครืองใชเ้ทคโนโลยมีีความทนัสมยั 4.38 0.60 มากทีสุด รวม 4.38 0.43 มากทีสุด   จากตารางที 4 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ดา้นวสัดุอุปกรณ์เครืองมือเครืองใชเ้ทคโนโลย ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ค่าเฉลีย 4.38 โดยมีความพงึพอใจ 3 ลาํดบัแรกคือ มีการจดัหาเครืองมือและอุปกรณ์ไวอ้ยา่งพอเพยีง พร้อมใหบ้ริการ ค่าเฉลีย 4.43 อุปกรณ์เครืองมือ เครืองใชเ้ทคโนโลยีมีความทนัสมยั ค่าเฉลีย 4.38 และมีการดูแล ทาํความสะอาด เครืองมือ และอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชอ้ยูเ่สมอ ค่าเฉลีย 4.37 ตารางที 5 ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน                                ดา้นอาคารสถานที ดา้นอาคารสถานที ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจ 1. ความสะอาดของสถานทีใหบ้ริการ 4.57 0.55 มากทีสุด 2. บรรยากาศของสถานทีใหบ้ริการ 4.57 0.53 มากทีสุด 3. ความเป็นสดัส่วนของสถานทีใหบ้ริการ 4.52 0.55 มากทีสุด 4. ความปลอดภยัหรือการไดม้าตรฐาน          ของสถานทีใหบ้ริการ 4.38 0.61 มากทีสุด 
5. สิงอาํนวยความสะดวกในการรับบริการ  4.42 0.61 มากทีสุด 6. ป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ 4.45 0.62 มากทีสุด รวม 4.49 0.32 มากทีสุด  จากตารางที  พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จังหวดัน่าน ดา้นอาคารสถานที โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด โดยมีความพึงพอใจ 3 ลาํดบัแรกคือ ความสะอาด  และบรรยากาศของสถานทีให้บริการ มีค่าเฉลียเท่ากนัคือ 4.57 ความเป็นสัดส่วนของสถานทีให้บริการ ค่าเฉลีย 4.52 และป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ ค่าเฉลีย 4.45 
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ตารางท ี6 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภเูพียง จงัหวดัน่าน ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นขนัตอนกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุอุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช ้เทคโนโลยี และดา้นอาคาร สถานที  ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจ 1. ดา้นขนัตอนกระบวนการใหบ้ริการ 4.37 0.37 มากทีสุด 2. ดา้นบุคลากร 4.30 0.41 มากทีสุด 3.ดา้นวสัดุอปุกรณ์ เครืองมือ เครืองใช ้เทคโนโลย ี 4.38 0.43 มากทีสุด 4. ดา้นอาคารสถานที 4.49 0.32 มากทีสุด รวม 4.39 0.64 มากทีสุด  จากตารางที 6 พบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง     จงัหวดัน่าน ทงั 4 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ค่าเฉลีย 4.39 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที ค่าเฉลีย 4.49 ด้านวสัดุอุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ เทคโนโลยี ค่าเฉลีย 4.38 ด้านขนัตอนกระบวนการใหบ้ริการ ค่าเฉลีย 4.37 และดา้นบุคลากร ค่าเฉลีย 4.30 ตามลาํดบั  สรุปผลการวจิัย ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน โดยการใช้แบบสอบถามกบัผูม้าใชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน จาํนวน  400 ราย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 – 15,000 บาท ใชสิ้ทธิบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ในการรักษาพยาบาล จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากทีสุด ค่าเฉลียเท่ากบั 4.39 เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการมีความพึงพอใจดา้นอาคารสถานทีมากทีสุดเป็นลาํดบัแรก โดยมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ 4.49 รองลงมาคือ ดา้นวสัดุอปุกรณ์ เครืองมือ เครืองใช ้เทคโนโลยี มีค่าเฉลีย 4.38 ดา้นขนัตอนกระบวนการให้บริการมีค่าเฉลีย 4.37 และดา้นบุคลากร ค่าเฉลีย 4.30  ทงันีแมร้ะดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจะอยูใ่นระดบัมากทีสุดทงั 4 ดา้น แต่ควรปรับปรุงการให้บริการในส่วนทีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจนอ้ยเมือเทียบกบัดา้นอืน เช่น ดา้นบุคลากร ทีควรมีแนวทางในการตอบคาํถาม ขอ้ชีแจงหรือขอ้สงสัยทีชดัเจนให้กบัผูม้าใชบ้ริการ รวมถึงความเอาใจใส่ และความพร้อมในการให้บริการของเจา้หนา้ที  เพือสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการมากยิงขึน และผูบ้ริหารควรใช้ผลการวิจัยนีเป็นส่วนหนึงในการประเมินคุณภาพสถานบริการเพือสะท้อนให้ผูป้ฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ไดม้องเห็นปัญหาและเกิดการยอมรับทีตรงกนั เพือจดัลาํดบัความสําคญัของกิจกรรมในการพฒันาโดยรวม ทงันีสาํหรับการศึกษาครังต่อไป ควรทาํการศึกษาในส่วนของเจา้หนา้ทีผูใ้หบ้ริการควบคู่ไปกบัผูใ้ชบ้ริการ เพือหาปัจจยัทีมีผลต่อความการให้บริการของเจา้หนา้ทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เพอืเป็นขอ้มูลในการพฒันาความพึงพอใจในการใหบ้ริการทีดีทีสุด   
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กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ทีใหก้ารสนบัสนุนดา้นเวลาและสิงสนบัสนุนงานวิจยั รวมถึงผูอ้าํนวยการและเจา้หนา้ทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลฝายแกว้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลม่วงตึด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ท่าน้าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลนาปัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ            ตําบลนําแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลนําเกียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองจัง และผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีอาํนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือจนกระทงังานวจิยัในครังนีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  เอกสารอ้างองิ เกศราพร แกว้ลาย. 2557.  file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Documents/Research-8_2.pdf, 15 พฤศจิกายน 2560. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตําบล เครือข่ายบริการสุขภาพวาปีปทุม อาํเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม. แหล่งทีมา: จิตใส เกตุแกว้. 2556. ความหมายความพงึพอใจ. แหล่งทีมา: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Documents/mpa_2558-8.pdf, 15 พฤศจิกายน 2560. ชนะดา วีระพนัธ์. 2555. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล บ้านเก่า อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี.ปัญหาพเิศษปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา. เติมศักดิ  สุขวิบูลย์. . การพัฒ นาเครืองมือประเภทมาตรประมาณค่า(Rating Scale) ในงานวิจัย . แหล่งทีมา: ms.src.ku.ac.th/schedule/Files/2553/Oct/1217086.doc, 15 พฤศจิกายน 2560. ปุณณดา ภูพนันา. 2556. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการสถานีอนามัยหนองบัวนอก ตําบลหนองบัว อําเภอนามน จังหวัดกาฬ สินธ์ุ .แหล่งทีมาhttp: //webcache.g oogleusercontent.com/search?q =cache:YIRG_3JODK0J:203.15 7. 186.16/kmblog/draft/1466519141.%252025590530_Namon_Ning_Proposal+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th, 15 พฤศจิกายน 2560. ปุณยภาพชัร อาจหาญ. 2555. ความพึงพอใจของลูกค้าทีมีต่อการให้บริการของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี จังหวดัจนัทบุรี. ปัญหาพเิศษปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา. เปรมฤทยั ประวนัเนา. 2558. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบ้านหนองกุง ตําบลเสือโก้ก อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. แหล่งทีมา: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/ Documents/ Research2016-12.pdf, 15 พฤศจิกายน 2560. ร่างทอง พนัธ์ชยั. 2557. ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเรือรังต่อการให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เข ตอําเภ อส่องดาว จังหวัดสกลนคร. แหล่งทีมา: file:// /C:/Users/LENOVO/Downloads/26752-Article%20Text-58885-1-10-20141223%20(3).pdf, 15 พฤศจิกายน 2560. สุวิมล คาํยอ่ย. 2555. ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบา้นหยวก อาํเภอนาํโสม จงัหวดัอุดรธานี. แหล่งทีมา: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Documents/research_02.pdf, 15 พฤศจิกายน2560. 
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อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด. 2554. ความพึงพอใจของประชาชนทมีีต่อการให้บริการของฝ่ายปกครอง สํานักงานเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพ มหานคร.  แหล่งทีมา: file:// /C:/Users/LENOVO/Downloads/Documents/06_ch2.pdf, 15 พฤศจิกายน 2560. อุเทน จาดยางโทน และศรศักดิ สีหะวงษ์. 2558. จํานวนประชากรแยกตามอายุ อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. แหล่งทีมา: http://dhdc2.dcnan.tk/frontend/web/index.php, 13 ธนัวาคม 2560.                               
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 ระดับการทาํงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจัดการ  Balanced Scorecard Conceptualization of Balanced Scorecard Management: A Study of Working Levels of Community Enterpr ise in Trang  นุชนาถ ทบัครุฑ1* ศุกพิชญาณ์ บุญเกือ2 Nutchanat Tupkrut1* Supitchaya  Boonkuer2   บทคัดย่อ    การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ ) ศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวดัตรัง                        . ศึกษาระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard  ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังจาํนวน ,  คน กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน  คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบชนัภูมิและการสุ่มอยา่งง่าย เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัคือแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ร้อยละ ค่าเฉลีย, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ) ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายอุยูใ่นช่วง  -  ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปวช. และเป็นวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินคา้ มีประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี รายได ้ , - ,  บาท ตาํแหน่งกรรมการ  ) ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard อยูใ่นระดบัมาก (M= 4.46, SD = .30)    คาํสําคญั : วสิาหกิจชุมชน, Balanced Scorecard, ความสาํเร็จของวสิาหกิจชุมชน          1* สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกาจงัหวดัตรัง 92150  สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกาจงัหวดัตรัง 92150 1*Department of Business Administration Faculty of College of Hospitality and Tourism Rajamangala University of Technology Srivijaya,Trang Campus 92150, Thailand 2Department of Business Administration Faculty of College of Hospitality and Tourism Rajamangala University of Technology Srivijaya,Trang Campus 92150, Thailand 
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ABSTRACT    The purpose of this research was to 1) study the personal status of community enterprise representatives in Trang Province. 2. Study the working level of community enterprises in Trang Province based on Balanced Scorecard management concept. The population used in this study. There were 8,127 representatives from community enterprises in Trang province. The samples were 400 persons. Acquired by random, landscape and random sampling. he research instrument was a structured interview. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation. The findings were as follows: 1) The representatives of community enterprises in Trang Province were more female than male. Age is between 20 - 29 years old. Most of the graduates of vocational education. And is a community enterprise product group. 1-3 years working experience Income 10,001- 15,000 Baht Position Director 2) The community enterprise representatives found that the level of work of community enterprises in Trang Province based on the Balanced Scorecard was very high (M = 4.46, SD = .30)  Keywords : Local Community Enterprise,  Balanced Scorecard,  The success of community enterprise                       
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บทนํา  พระราชบัญญัติ ส่ง เสริมวิสาหกิจ ชุมชน พ.ศ.  2548 หมวด 4 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มาตรา 26                                 ให้คณะกรรมการจดัให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันากิจการวิสาหกิจชุมชนระดบัปฐมภูมิในการประกอบกิจการอยา่งครบวงจร รวมถึงการใหค้วามรู้และการสนบัสนุนในการจดัตงั การร่วมมือซึงกนัและกนั การศึกษาวจิยัเกียวกบัการนาํวตัถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใชใ้ห้เหมาะสมกบักิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพทอ้งถินนนัๆ           การพฒันาธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมกัประสบกบัปัญหาต่างๆ รวมถึงมีตน้ทุนในการดาํเนินงานต่อหน่วยค่อนขา้งสูงหากเปรียบเทียบกบัธุรกิจขนาดใหญ่ โดยทวัไปแลว้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนมกัตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลกัคือ การสร้างความเชือมโยงดา้นการตลาดกบัธุรกิจ การให้ความรู้เกียวกบัขบวนการผลิตและการบริหารจดัการธุรกิจทุกดา้นไม่ว่าการบริหารงานบุคคล การบญัชี การจดัหาทุน (ณรงค์ ป้อมหลกัทองและคณะ, 2551; พฒัน์พิไล วฒิุสาวงศ,์ 2550; กฤษ อุตตมะเวทิน, 2550) โดยมีรายละเอียดของปัญหาทีพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดการเชือมโยงกันทางด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพกบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนรายอืนๆ ในห่วงโซ่มูลค่าทีจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถควบคุมตน้ทุนการดาํเนินงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด สามารถวางแผนการผลิตและสร้างตลาดไดดี้ยิงขึน การสร้างความเชือมโยงกนัในแนวนอน (Horizontal Linkage) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนดว้ยกนัเอง และการเชือมโยงในแนวดิง (Vertical Linkage) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกบัวิสาหกิจขนาดใหญ่อืนๆ จึงเป็นแนวทางทีสาํคญัสาํหรับวิสาหกิจชุมชนทีจะช่วยควบคุมตน้ทุน เกิดการประหยดัจากขนาด (Economy Scale) และสร้างประโยชน์ใหก้บัทงัสองฝ่าย  Balanced Scorecard: BSC เป็นเครืองมือชนิดหนึงทางการจดัการทีสามารถช่วยใหว้ิสาหกิจชุมชนเกิดการถ่ายทอดรายละเอียดของแผนกลยทุธ์ไปสู่สมาชิกทีเป็นเครือข่ายทุกระดบั ทีเกียวขอ้งกบัวิสาหกิจชุมชน รวมถึงจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถทีจะประเมินผลลพัธ์ของการนาํแผนไปปฏิบติั และสามารถวเิคราะห์ไดว้า่เกิดจากขอ้บกพร่องหรือปัญหาขึนในดา้นใด เพอืทีจะนาํขอ้มูลดงักล่าวไปแกไ้ขปัญหาไดต้รงตามจุดมากขึน  และสามารถตรวจสอบได ้โดยทาํการประเมินผลการปฏิบติังานแบบดุลยภาพ ซึงเป็นวธีิการวดัการรับรู้ถึงความสาํเร็จของวิสาหกิจชุมชนทีใหเ้ห็นแง่มุมทีกวา้ง ประกอบดว้ยตวัวดัผลการปฏิบติังานของวิสาหกิจชุมชน ในมุมมอง 4 ดา้นหลกั คือ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Kaplan and Norton, 1996) ซึงการรับรู้สิงเหล่านีจะทาํใหก้ลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีขอ้มูลทีเพียงพอต่อการประเมินผลการดาํเนินงานของวสิาหกิจชุมชน  จากความสาํคญัดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการศึกษา ระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard ซึงผลการวจิยัจะทาํใหท้ราบวา่การใช ้Balanced Scorecard ส่งผลต่อระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรัง อยูใ่นระดบัใด วตัถุประสงค์ของการวจิัย  1. ศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของผูแ้ทนวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรัง   2. ศึกษาระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard เอกสารและวรรณกรรมทเีกยีวข้อง 1.  แนวคดิเกยีวกับวสิาหกิจชุมชน  ความหมายของวิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise: SMCE) หมายถึง กิจการชุมชนเกียวกบัผลิตสินคา้ การให้บริการหรืออืนๆ ทีดาํเนินการโดยคณะกรรมการทีมีความผกูพนั มีวถีิชีวิตร่วมกนั และรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพอืสร้างรายได ้และเพอืการพงึพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวา่งชุมชน (กองส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน, 2559)  องค์ประกอบความสําเร็จของวสิาหกิจชุมชน 
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   1.1 ความคิดริเริม    1.2 ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบนั    1.3 บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบนั    1.4 ความมนัคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั     1.5 กิจกรรมสาธารณประโยชน์และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 2. แนวคดิเกยีวกับ Balanced Scorecard: BSC  Kaplan and Norton (2000) ไดใ้หค้วามหมายวา่ Balanced Scorecard หมายถึง เครืองมือทางการจดัการทีช่วยนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการวดัหรือการประเมินทีครอบคลุมมิติในดา้นการจดัการ 4 มุมมอง ได้แก่ ด้านการเงิน             ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการปฏิบติังานภายใน และดา้นการเรียนรู้และพฒันา ซึงจะช่วยทาํใหอ้งคก์รเกิดความสอดคลอ้งเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัและมุ่งเนน้ในสิงทีมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์ร  2.1 การเงิน หมายถึง ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการทาํผลกาํไรหรือผลตอบแทนทางการเงินเป็นหลกั วตัถุประสงคข์องการประเมินภายใตมุ้มมองนีประกอบดว้ย ดา้นการเพิมขึนของรายได ้และดา้นการลดลงของตน้ทุนหรือการเพิมขึนของผลิตภาพ รวมถึงการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยข์องวิสาหกิจชุมชน ซึงถา้หากวา่วิสาหกิจชุมชนมีสินทรัพย์เป็นจาํนวนมาก และสินทรัพยที์วสิาหกิจชุมชนมีอยูไ่ม่ไดมี้การใชง้านอยา่งเตม็ที  2.2 ลูกค้า หมายถึง ตวัชีวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัลูกคา้ และ/หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ไดแ้ก่ ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด การมุ่งเนน้ความสาํคญัของลูกคา้ และ/หรือ เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน ในฐานะทีเป็นแหล่งรายไดที้จะทาํใหว้สิาหกิจชุมชนมีผลกาํไร  2.3 กระบวนการภายใน หมายถึง กระบวนการทีสาํคญัภายในวิสาหกิจชุมชนทีจะช่วยใหส้ามารถนาํเสนอคุณค่าทีลูกคา้ และ/หรือ เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน ตอ้งการ และช่วยให้บรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตมุ้มมองดา้นการเงิน  2.4 การเรียนรู้และการเติบโต หมายถึง ศกัยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการเพิมมูลค่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตวัชีวดัคือ ระยะเวลาทีใชใ้นการพฒันาแบบสินคา้ และบริการใหม่ๆ โดยมุมมองนีประกอบดว้ย ดา้นทีเกียวขอ้งกบัสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ซึงสามารถพิจารณาจากทกัษะ ความรู้ความสามารถของสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทศันคติ ความพึงพอใจ อตัราการหมุนเวียนเขา้ออกของสมาชิกของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน และสมาชิกของเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน และดา้นทีเกียวขอ้งกบัระบบขอ้มูลสารสนเทศ งานวจิยัทเีกยีวข้อง  ดุลย ์วนับุญกุล (2554) ไดท้าํการวิจยัเกียวกบัการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของดชันีชีวดัผลสําเร็จขององค์กรตามหลกัการวดัผลการปฏิบติังานเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษา : โรงงานฉีดพลาสติก ผลการวิจยัพบวา่ ดชันีชีวดัของแผนกผลิตทีมีความสมัพนัธ์เชือมโยงต่อกนัทงั 4 ดา้นโดยมีระดบัความสมัพนัธ์ตงัแต่ระดบัตาํ (r = 0.410) ถึงปานกลาง (r = 0.685) ซึงดชันีชีวดัของแผนกวศิวกรรมมีความสมัพนัธ์เชือมโยงเฉพาะดา้นการเงินทีระดบัความสัมพนัธ์ตาํตงัแต่ค่า r = 0.410 ถึง r = 0.478 ส่วนแผนกควบคุมคุณภาพพบว่าดัชนีชีวดัมีความสัมพนัธ์เชือมโยงกนัเฉพาะภายในกระบวนการระหว่างแผนกเท่านัน อย่างไรก็ตามหลงัจากการสร้างและนาํแผนทียทุธศาสตร์ไปประยุกตใ์ช้พบว่าผลการดาํเนินงานของฝ่ายโรงงานสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร  ธานี นาคเกิด และระพี กาญจนะ (2554) ไดท้าํการวิจยัเกียวกบัการพฒันาระบบการวดัผลการปฏิบตัิงานโดยอาศยัการวดัผลดุลยภาพ (BSC) กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติก โดยงานวจิยันีเป็นการศึกษาแนวทางการนาํทฤษฎีการวดัผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) มาใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังาน กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติก โดยการจดัทาํดชันีชีวดัประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) ตามแนวคิดของทฤษฎีการวดัผลดุลยภาพ (BSC) แลว้เปรียบเทียบผลการ
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ปฏิบติังานกบัเป้าหมายทีองคก์รไดต้งัไว ้แลว้สรุปผลการปฏิบติังานและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขขนัตอน              ในการทาํงาน ผลการวิจยัพบวา่ หลงัจากทาํการจดัทาํดชันีชีวดัประสิทธิภาพ KPI ตามทฤษฎี Balanced Scorecard เป็นเวลา              3 เดือน ในมุมมองด้านการเงิน อตัราการเติบโตของยอดขาย ค่าเฉลีย KPI เท่ากับ 2.83% มุมมองด้านลูกคา้ จาํนวนขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ค่าเฉลีย KPI 8 ครัง ความพึงพอใจของลูกคา้ ค่าเฉลีย KPI เท่ากบั 87.5% มุมมองดา้นกระบวนการภายใน ประสิทธิภาพโดยรวม ลูกคา้ ค่าเฉลีย KPIเท่ากบั 76.6% อตัราของเสียจากการผลิต ค่าเฉลีย KPI เท่ากบั 1.56%อตัราการจัดส่งไม่ตรงเวลา ค่าเฉลีย KPI เท่ากบั 0.14% และมุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันา อตัราการลาออกค่าเฉลีย KPI เท่ากบั 9.51% อตัราการหยดุงาน ค่าเฉลีย KPI เท่ากบั 1%  ทศันียว์รรณ แนบทางดี (2554) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการส่งเสริมการขายทีมีต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจตวัแทนประกนัวินาศภยัในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ 1) ประสิทธิภาพการส่งเสริมการขาย ดา้นการประชุมทางการขาย มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานโดยรวม ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ และดา้นกระบวนการภายใน 2) ประสิทธิภาพการส่งเสริมการขาย ดา้นการแข่งขนัทางการขาย มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานโดยรวม ดา้นการเงิน 3) ประสิทธิภาพการส่งเสริมการขาย ดา้นเครืองมือช่วยการขายความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานโดยรวม ดา้นการเงิน ดา้นการลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 4) ประสิทธิภาพการส่งเสริมการขาย ดา้นการให้โบนสั มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานโดยรวม ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายในและดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 5) ประสิทธิภาพการส่งเสริมการขาย ดา้นการฝึกอบรมพนกังานขาย มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการดาํเนินงาน ดา้นการเงิน ระเบียบวธิีวจิยั  การศึกษาครังนีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ ผูว้จิยัไดก้าํหนดรูปแบบและวธีิการศึกษาดงันี  1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ทีใชใ้นการศึกษาครังนีคือ ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรัง จํานวน 8,127 คน ค ํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก Krejcie and Morgan table ได้ตัวอย่าง 368 คน เพือป้องกันความคลาดเคลือนของขอ้มูลจึงเพมิกลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 คน สุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ทคนิคแบ่งชนัภูมิตามสัดส่วนประชากรในแต่ละอาํเภอ (Proportional Stratified Random Sampling) แลว้ทาํการสุ่มอยา่งง่าย   2. เครืองมือทใีช้ในการศึกษา  เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการศึกษาวจิยัครังนีคือแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึนจากแนวคิดและผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงันี  ตอนที 1 แบบสอบถามขอ้มูลสถานภาพของผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทธุรกิจวสิาหกิจชุมชน ประสบการณ์ในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน รายไดต้่อเดือน และตาํแหน่งในวสิาหกิจชุมชน โดยคาํถามเป็นลกัษณะเลือกตอบ มีจาํนวน 7 ขอ้  ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบั การทาํงานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard มี 4 ดา้น คือ ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา และดา้นการเงินแต่ละดา้นมี 4 ขอ้ใหญ่รวมทงัหมดมีจาํนวน 16 ขอ้  ในแต่ละขอ้ยอ่ยนกัวิจยัและผูช่้วยวิจยัจะทาํการอธิบายเพิมเติมเพือใหต้วัอยา่ง หรือผูใ้หข้อ้มูลมีความเขา้ใจในขอ้คาํถามในแบบสอบถามก่อนจะพิจารณาวา่ระดบัการทาํงานในแต่ละขอ้คาํถามอยูใ่นระดบัใด ตวัอยา่งเช่น ในดา้นลูกคา้ ขอ้คาํถามที 1 คือ ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการของวสิาหกิจชุมชนทีซือไป เพอืให้ตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูลมีความเขา้ใจในขอ้คาํถามในแบบสอบถาม นกัวจิยัและผูช่้วยวจิยัจะทาํการอธิบายเพมิเติมว่าขอ้มูลนี
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ประกอบไปดว้ย ประโยชน์ทีลูกคา้ไดรั้บจากตวัสินคา้ ความคุม้ค่าทีไดรั้บในเรืองของคุณภาพ ความพึงพอในดา้นราคา ความประทบัใจของพนกังานในการใหบ้ริการและ การบรรจุภณัฑห์รือหีบห่อ เป็นตน้ ดูตวัอยา่ง ตวัอย่าง  1. ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการของวสิาหกิจชุมชนทีซือไป  ประโยชน์ทีลูกคา้ได้รับจากตวัสินคา้, ความคุม้ค่าทีได้รับในเรืองของคุณภาพ, ความพึงพอในด้านราคาความประทบัใจของพนกังานในการใหบ้ริการ, การบรรจุภณัฑห์รือหีบห่อ  การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ ผูว้ิจัยไดน้าํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปเสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 ท่าน                  เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเทียงตรงของเนือหา ความเหมาะสมของภาษาและนาํมาแกไ้ขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และทดสอบความเชือมนัโดยนาํไปทดลองใชก้บัผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามโดยรวม (Cronbach’s) Alpha Coefficient Reliability) เท่ากับ .71 ด้านลูกค้า .  ด้านกระบวนการภายใน .  ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา .  ดา้นการเงิน .  แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า มีให้เลือก 5 ระดับ ลกัษณะข้อคาํถามเป็นแบบเลือกตอบโดยเริมจาก เลข 5 หมายถึงระดบัมากทีสุด และเลข 1 หมายถึงระดบันอ้ยทีสุด ขอ้ความทีใชมี้ลกัษณะเชิงบวก โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงันี ระดบัคะแนน ค่าเฉลีย การแปลผลระดบัการใช ้5 4.50 - 5.00 มากทีสุด 4 3.50 - 4.49 มาก 3 2.50 - 3.49 ปานกลาง 2 1.50 - 2.49 นอ้ย 1 1.00 - 1.49 นอ้ยทีสุด  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   การวิจัยในครังนีเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed method) โดยการใช้แบบสอบถาม ถามประเด็นหลกั ตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard มี  ดา้น คือ ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา และดา้นการเงิน และผูแ้ทนวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนมาก (8,127 ราย) เพอืใหข้อ้มูลทีไดมี้ความครอบคลุมและน่าเชือถือผูว้จิยัจึงตอ้งใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล แต่เนืองจากระดบัการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังทีเป็นกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนัมาก เพือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในขอ้คาํถามแต่ละขอ้ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัตอ้งมีการอธิบายและสัมภาษณ์เพิมเติมในประเด็นทีเกียวขอ้งในแต่ละขอ้ ดงันนัการเก็บขอ้มูลจึงตอ้งใชท้งัแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ และระยะเก็บขอ้มูล  ระยะเตรียมการ  ผูว้จิยัไดท้าํการฝึกทดลองการเก็บขอ้มูลให้แก่ผูช่้วยนกัวจิยั จาํนวน 20 คนและทาํการทดลองเก็บขอ้มูลเมือผูช่้วยวิจยัเขา้ใจและทาํการเก็บขอ้มูลไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูว้ิจยั ผูช่้วยวิจยัไปดาํเนินการเก็บขอ้มูลตามพนืทีทีไดรั้บมอบหมายจาํนวน 10 อาํเภอ ๆ ละ 2 คน  ระยะเก็บข้อมูล   1) ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดยชีแจงวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการวจิยัทีวสิาหกิจชุชนจะไดรั้บแลว้ขออนุญาตในการเก็บขอ้มูล เมือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงทาํ
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การเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจัยไดท้าํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบบั หากตรวจพบขอ้ผิดพลาดหรือกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามไม่ครบผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัจะทาํการเก็บขอ้มูลเพิมเติมใหค้รบถว้นก่อนปิดการเก็บขอ้มูลแต่ละราย  2) ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยันาํแบบสอบถามมาส่งให้หัวหน้าโครงการเพือทาํการตรวจสอบแบบสอบถามก่อนนาํไปบนัทึกขอ้มูลเพอืทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิต (M) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) ผลการศึกษา  ) สถานภาพส่วนบุคคลของผูแ้ทนวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรัง   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซึงเป็นผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรัง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ ตาํแหน่งในวิสาหกิจชุมชน ประเภทธุรกิจ ประสบการณ์การทาํงาน รายไดต้่อเดือน มีรายละเอียดดงันี ตารางท ี1  จาํนวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของผูแ้ทนวสิาหกิจชุมชน  ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ เพศ        ชาย 172 43      หญิง 228 57 อาย ุ        20 – 29 ปี 221 55.3      30 – 39 ปี 124 31      40 – 49 ปี 44 11      50 – 60 ปี 11 2.8      61 ปีขึนปี 0 0 ระดบัการศึกษา       ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 0 0     ประถมศึกษา 13 3.3     มธัยมศึกษาตอนตน้   51     12.8     มธัยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.)   188      47     อนุปริญญา (ปวส.)    94      23.5     ปริญญาตรี    54     13.5     สูงกวา่ปริญญาตรี    0      0 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จากตารางที 1 สรุปไดด้งันี  ผูแ้ทนวสิาหกิจชุมชนเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิง ร้อยละ  และเพศชาย ร้อยละ  มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี ร้อยละ 55.3 รองลงมาอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 31 อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 11 มีระดบัการศึกษาระดบัดบัมธัยมศึกษาตอน
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ปลาย (ปวช.) ร้อยละ 47 รองลงมาระดบัอนุปริญญา ปวส. ร้อยละ 23.5 ปริญญาตรี ร้อยละ 13.5 มธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ12.8 และประถมศึกษา ร้อยละ 3.3 ตารางท ี2  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลเกียวกบัวสิาหกิจชุมชน  ประเภทธุรกิจวสิาหกิจชุมชน จาํนวน (คน) ร้อยละ      กลุ่มผลิตสินคา้ 331 82.8      กลุ่มการใหบ้ริการ 69 17.3 ประสบการณ์การทาํงานในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน        ตาํกวา่  ปี 4 1      1 – 3 ปี   215 53.8      4 – 6 ปี  139 34.8      7 – 9 ปี 14 3.5       ปีขึนไป 28 7 รายไดต่้อเดือน        ตาํกวา่ ,  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 ตาํแหน่งปัจจุบนัในวสิาหกิจชุมชนของผูใ้หข้อ้มูล        เหรัญญิก 31 7.8      ฝ่ายผลิต 48 12.0      กรรมการ 129 32.3      การเงิน 56 14      ประธาน 38 9.5      รองประธาน 46 11.5      การตลาด 36 9      พนกังานขาย 8 2      ฝ่ายออกแบบ 4 1      เลขานุการ 1 0.3      ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3 0.8  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จากตารางที 2 สรุปไดด้งันี  ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนประกอบธุรกิจการผลิตสินคา้มากกว่าการให้บริการ กลุ่มการผลิตสินคา้ร้อยละ 82.8 และกลุ่มการให้บริการร้อยละ 17.3 ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนมีประสบการณ์ในการทาํงานในวิสาหกิจชุมชน 1-3 ปี ร้อยละ 53.8 รองลงมา มีประสบการณ์ในการทาํงานในวิสาหกิจชุมชน 4-6 ปี ร้อยละ 34.8 มีประสบการณ์ในการทาํงานในวิสาหกิจ
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ชุมชน 10 ปีขึนไป ร้อยละ 7 และตาํกว่า 1 ปี ร้อยละ 1 รายไดต้่อเดือน ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีรายไดต้่อเดือน 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 ขึนไป ร้อยละ 1.3 ตาํแหน่งในวิสาหกิจชุมชน ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนมีตาํแหน่งกรรมการ ร้อยละ 32.3 รองลงมาการเงิน ร้อยละ 14 ฝ่ายผลิต ร้อยละ 12 รองประธาน ร้อยละ 11.5 ประธาน ร้อยละ 9.5) เหรัญญิก ร้อยละ 7.8 พนกังานขาย ร้อยละ 2 ฝ่ายออกแบบ ร้อยละ 1 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ร้อยละ 0.8 และเลขานุการ ร้อยละ 0.3 2) ระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard   ตารางท ี3 ระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard   การใช ้Balanced Scorecard M SD ระดบัการทาํงาน 
ดา้นลูกคา้ 4.49 0.42 มาก ดา้นกระบวนการภายใน 4.61 0.38 มากทีสุด ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 4.40 0.39 มาก ดา้นการเงิน 4.35 0.45 มาก รวม 4.46 0.30 มาก 

 ผลการวเิคราะห์ระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard  สรุปไดด้งันี  ตารางที 3 แสดงให้เห็นว่าระดบัการทาํงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นกระบวนการภายในมีค่าเฉลียสูงทีสุด รองลงมาดา้นลูกคา้ ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ส่วนดา้นการเงินมีค่าเฉลียตาํทีสุด ผูแ้ทนของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังมีความคิดเห็นเกียวกบัระดบัการทาํงานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard  เป็นไปในทางเดียวกนั   ตารางท ี4  ระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard จาํแนก    ตามรายดา้น การใช ้Balanced Scorecard M SD ระดบัการทาํงาน ดา้นลูกคา้    . ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการของวสิาหกิจชุมชนทีซือไป 4.36 0.48 มาก . ลูกคา้มีการซือเพมิทงัจาํนวนสินคา้และบริการ และมูลค่าของสินคา้และบริการ  
4.53 0.50 มากทีสุด 

ตารางที 4 (ต่อ) ระดบัการทาํงานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard จาํแนกตามรายดา้น การใช ้Balanced Scorecard M SD ระดบัการทาํงาน . ลูกคา้รับรู้เกียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี ภมิูปัญญาของชุมชน สาํหรับการเพมิมูลค่าสินคา้และบริการ รวมถึงการพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการสู่มาตรฐานทีเหมาะสมอยา่งชดัเจนและครบถว้น 
4.55 0.51 มากทีสุด 
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. ลูกคา้รู้สึกพอใจในการปฏิบติัหนา้ทีและการบริการของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน 4.50 0.53 มากทีสุด 
  ดา้นลูกคา้ ลูกคา้รับรู้เกียวกบัการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี ภูมิปัญญาของชุมชน สําหรับการเพิมมูลค่าสินคา้และบริการ รวมถึงการพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการสู่มาตรฐานทีเหมาะสมอย่างชดัเจนและครบถว้น อยูใ่นระดบัมากทีสุดและมีค่าเฉลียสูงสุด ส่วนลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนทีซือไปอยู่ในระดับมาก                        และมีค่าเฉลียตาํสุดซึงทงัสองขอ้คาํถามมีขอ้มูลเพิมเติมสรุปไดด้งันี  ลูกคา้รับรู้วา่มีการใชเ้ครืองจกัรมาใชใ้นการผลิตสินคา้ เช่น การผลิตเครืองแกง ดอกไมป้ระดิษฐ ์หรือ เครืองจกัรสาน  ตวัอยา่งกล่าววา่ “กลุ่มของผมนาํเครืองจกัรมาใชใ้นการบรรจุภัณฑ์เพือรักษาคุณภาพของสินคา้” และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการทาํงานจากรุ่นสู่รุ่น ตวัอย่างกล่าวว่า                “กลุ่มของผมนาํสูตรเครืองแกงดงัเดิมจากรุ่นคุณยายตกทอดมาสู่รุ่นคุณแม”่ส่วนธุรกิจบริการลูกคา้รับรู้วา่มีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการใหบ้ริการ เช่น การสแกนบาร์โคด้ของร้านคา้ชุมชน ตวัอยา่งกล่าววา่ “กลุ่มไดน้าํเครืองอา่นบาร์โคด้มาใชใ้นการควบคุมสินคา้”  ส่วนลูกคา้มีความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการของวิสาหกิจชุมชนทีซือไปประกอบดว้ย ประโยชน์ทีลูกคา้ไดรั้บจากตวัสินคา้ ความคุม้ค่าทีไดรั้บในเรืองของคุณภาพ ความพึงพอในดา้นราคา ความประทบัใจของพนกังานในการใหบ้ริการ การบรรจุภณัฑห์รือหีบห่อ ตวัอยา่งกล่าววา่ “ลูกคา้พูดวา่เครืองแกงรสชาติอร่อยแต่ราคาสูงไปนิด” ตารางท ี5 ระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard จาํแนก  ตามรายดา้น 

ด้านกระบวนการภายใน M SD ระดบัการทาํงาน 5. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีขนัตอนการปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจนและครบถว้น 4.46 0.64 มาก . สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการวางแผนและการจดัการกระบวนการขายสินคา้และบริการอยา่งเหมาะสม และทาํงานเป็นทีมภายในวสิาหกิจชุมชน 4.60 0.51 มากทีสุด 
ตารางท ี5 (ต่อ) ระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard             จาํแนกตามรายดา้น 

ด้านกระบวนการภายใน M SD ระดบัการทาํงาน . สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการจดัการกลุ่มสมาชิก และมีวธีิการจูงใจไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อการทาํงานเป็นทีมภายในวสิาหกิจชุมชน 4.81 0.42 มากทีสุด 
. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดค้วบคุมและประสานการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อการทาํงานเป็นทีมภายในวสิาหกิจชุมชน 4.59 0.57 มากทีสุด 

 ดา้นกระบวนการภายใน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการจดัการกลุ่มสมาชิก และมีวิธีการจูงใจไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อการทาํงานเป็นทีมภายในวิสาหกิจชุมชนอยูใ่นระดบัมากทีสุดและมีค่าเฉลียสูงทีสุด ส่วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีขนัตอนการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนและครบถว้นอยู่ในระดบัมากและมีค่าเฉลียตาํทีสุด ซึงทงัสองขอ้คาํถามมีขอ้มูลเพิมเติมสรุปได้ดงันี-มีการเชือมโยงประสานการทาํงาน มีการประชุมกลุ่ม และมีค่าตอบแทนทีให้กบัสมาชิกกลุ่ม ตวัอย่างกล่าวว่า “กลุ่มของผมประชุมเดือนละครังและเมือเจอปัญหาในการทาํงานก็จะเรียกประชุมกลุ่มและการใหเ้งินเพมิกบัสมาชิกในกรณีทีขายสินคา้ไดเ้กินเป้าทีกาํหนดไว”้ 
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 ส่วนสมาชิกวสิาหกิจชุมชนมีขนัตอนการปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจนและครบถว้นประกอบดว้ย โครงสร้างการปฏิบตัิงานมีการกาํหนดบทบาทและหนา้ทีอยา่งชดัเจน วสิาหกิจชุมชนมีคู่มือในการปฏิบตัิงานแต่ละตาํแหน่งงาน ตวัอยา่งกล่าววา่ “กลุ่มของผมมีการสงังานไม่ตรงกบัความถนดั” ตารางท ี6 ระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard จาํแนก  ตามรายดา้น 
ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา M SD ระดบัการทาํงาน . สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการเรียนรู้เกียวกบัการพฒันาสินคา้และบริการของวสิาหกิจชุมชนอยา่งต่อเนือง 4.48 0.54 มาก 

. สมาชิกวสิาหกิจชุมชนมีการพฒันาองคค์วามรู้เฉพาะเกียวกบัเทคนิคการขายสินคา้และบริการ และวธีิทีจะทาํใหว้สิาหกิจชุมชนประสบความสาํเร็จเพมิมากขึนโดยตลอด 
4.31 0.49 มาก 

. สมาชิกวสิาหกิจชุมชนมีการสร้างความรู้และการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบตัิงานใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา 4.45 0.50 มาก 

. สมาชิกวสิาหกิจชุมชนมีการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนดว้ยกนัไดอ้ยา่งต่อเนือง 4.37 0.52 มาก 
  ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา สมาชิกวสิาหกิจชุมชนมีการเรียนรู้เกียวกบัการพฒันาสินคา้และบริการของวิสาหกิจชุมชนอยา่งต่อเนืองอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉลียสูงทีสุด ส่วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการพฒันาองคค์วามรู้เฉพาะเกียวกบัเทคนิคการขายสินคา้และบริการ และวธีิทีจะทาํใหว้สิาหกิจชุมชนประสบความสาํเร็จเพมิมากขึนโดยตลอดอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉลียตาํทีสุดซึงทงัสองขอ้คาํถามมีขอ้มูลเพิมเติมสรุปไดด้งันี มีการอบรมการพฒันาสินคา้และบริการจากหน่วยงานภาครัฐอยา่งต่อเนือง และการศึกษาดูงานจากกิจการทีคลา้ยคลึงกนั ตวัอยา่งกล่าววา่ “กลุ่มของผมไดเ้ขา้อบรมจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งอยา่งสมาํเสมอ เช่น การออกแบบและพฒันาหีบห่อ วธีิการเก็บรักษาสินคา้”  ส่วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการพฒันาองคค์วามรู้เฉพาะเกียวกบัเทคนิคการขายสินคา้และบริการ และวิธีทีจะทาํให้วิสาหกิจชุมชนประสบความสาํเร็จเพิมมากขึนโดยตลอด ประกอบดว้ย อบรมเกียวกบัเทคนิคการขาย เพิมยอดขาย และการหาสถานทีขายใหม่ ๆ ตวัอยา่งกล่าววา่ “กลุ่มของผมไดรั้บการอบเทคนิคการขายแต่ดว้ยประสบการณ์ในการขายน้อยและสถานทีในการขายยงัคงเป็นทีกลุ่มเท่านนั” ตารางท ี7 ระดบัการทาํงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard จาํแนก  ตามรายดา้น ดา้นการเงิน M SD ระดบัการทาํงาน . วิสาหกิจชุมชนมียอดการจาํหน่ายสินคา้และบริการโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายทีวสิาหกิจชุมชนกาํหนดไว ้ 4.33 .493 มาก 

14. วสิาหกิจชุมชนมียอดการจาํหน่ายสินคา้และบริการของสมาชิกในแต่ละทีมงานเป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ 4.33 .518 มาก 
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. วสิาหกิจชุมชนมีส่วนแบ่งการตลาดเพมิขึนเมือเทียบกบัวสิาหกิจชุมชนอืนๆ อยา่งต่อเนือง 4.24 .676 มาก 

. วสิาหกิจชุมชนมีรายไดห้กัค่าใชจ่้ายอยูใ่นเกณฑที์ดีเมือเทียบกบัวสิาหกิจชุมชนอืนๆ 4.47 .570 มาก 
  ดา้นการเงิน วิสาหกิจชุมชนมีรายไดห้กัค่าใชจ่้ายอยูใ่นเกณฑที์ดีเมือเทียบกบัวิสาหกิจชุมชนอืนๆอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉลียสูงทีสุด ส่วนวิสาหกิจชุมชนมีส่วนแบ่งการตลาดเพมิขึนเมือเทียบกบัวิสาหกิจชุมชนอืนๆ อยา่งต่อเนืองอยูใ่นระดับมากและมีค่าเฉลียตาํทีสุดซึงทังสองขอ้คาํถามมีขอ้มูลเพิมเติมสรุปได้ดังนี  มีการสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างสมาํเสมอความเป็นอยูข่องสมาชิกอยูใ่นเกณฑที์ดีขึน สมาชิกมีความสุขกบัการทาํงาน ตวัอยา่งกล่าววา่ “สมาชิกกลุ่มกล่าวว่ามีรายไดเ้สริมจากการกรีดยาง”  ส่วนวิสาหกิจชุมชนมีส่วนแบ่งการตลาดเพิมขึนเมือเทียบกบัวิสาหกิจชุมชนอืนๆ อยา่งต่อเนือง ประกอบดว้ย มีผุ ้ใชสิ้นคา้และบริการเพมิขึน มีกลุ่มลูกคา้ใหม่ ๆ เกิดขึน ตวัอยา่งกล่าววา่ “กลุ่มของผมความสามารถในการออกแบบสินคา้ยงันอ้ยทาํใหสิ้นคา้ไม่หลากหลาย”  สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาครังนี ผูวิ้จยัสามารถสรุปผลการศึกษา โดยสามารถสรุปไดด้งันี 1. อภิปรายผลการศึกษา  1.1 ผลการศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังพบว่า ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดว้ยสังคมในปัจจุบนัมีความคาดหวงัให้ผูห้ญิงตอ้งพฒันาตนเองจากบทบาทของแม่บา้นมาหารายไดช่้วยเหลือครอบครัว จึงเกิดการรวมตวัของสมาชิกในชุมชนขึน ซึงจงัหวดัตรังเป็นจงัหวดัทีมีวตัถุดิบในการผลิตจาํนวนมาก ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนมีอายสุ่วนใหญ่ประมาณ 20 -29 ปี ซึงแสดงให้เห็นวา่คนในช่วงวยันีมีความตงัใจในการพฒันาวิสาหกิจชุมชน ตอ้งการทาํให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึน ชุมชนมีความเขม้แข็งสามารถพึงพาตนเองได้ ความสาํเร็จของวิสาหกิจชุมชนนบัวา่เป็นบทบาททีสาํคญัยงิต่อการพฒันาเศรษฐกิจ เพราะเป็นการพฒันาระบบการจดัการชุมชนเพือสร้างขีดความสามารถของคนในชุมชนอยา่งเป็นระบบ มนัคง และยงัยืน ส่งเสริมการรวมตวักนัของคนในชุมชนทาํใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็ สามารถพงึพาตนเองได ้สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนเพอืมุ่งพฒันาชุมชนใหส้ามารถวิเคราะห์วางแผน บริหารจดัการชุมชนของตนเอง และสามารถแก้ไขได้ตรงกับความตอ้งการของชุมชน (กองส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน, 2560)  โดยส่วนใหญ่วิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังเป็นภาคการผลิต แบ่งเป็นภาคการผลิต  กลุ่ม และภาคการบริการ  กลุ่ม (กรมส่งเสริมการเกษตร, ) โดยได้มีการส่งเสริมและพฒันาให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึนอย่างแพร่หลาย เนืองจากปัจจุบนัการพฒันาวิสาหกิจชุมชนนบัว่าเป็นบทบาททีสาํคญัยงิต่อการพฒันาเศรษฐกิจ เพราะเป็นการพฒันาระบบการจดัการชุมชนเพือสร้างขีดความสามารถของคนในชุมชนอย่างเป็นระบบ มนัคง และยงัยืน ซึงดูไดจ้ากรายไดที้เกิดขึนของวิสาหกิจกิจชุมชนประมาณ 10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน ทาํให้ชุมชนเกิดความเขม้แขง็ลดการกูย้มืเงินจากนอกระบบ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัภาคภูมิ นันทปรีชา ( ) ทาํการศึกษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการดาํเนินงาน            โดยตวัชีวดัตามแนวคิด Balanced Scorecard: กรณีศึกษาสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)การจดัทาํตวัชีวดัระดับส่วนงานซึงปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการดาํเนินงานทีสนับสนุนต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานโดยตวัชีวดัตามแนวคิด Balanced Scorecard ประกอบดว้ย  ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูน้าํ นโยบายของผูบ้ริหารองคก์ร ดา้นการ
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จัดการข้อมูล ความสัมพันธ์ภายในส่วนงาน การสือสารภายในส่วนงาน การติดตามประเมินผล การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองคก์ร   1.  ผลการศึกษาระดบัการทาํงานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard พบวา่ ระดบัการทาํงานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard  อยูใ่นระดบัมาก (M = 4.46, SD = . ) (ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ดา้นการเงิน) ดา้นลูกคา้ พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจในตวัคุณภาพของสินคา้ การบรรจุหีบห่อ มีการสงัซือซาํ และมียอดขายเพมิขึนทุกเดือน มีการคดัเลือกพนกังานในการผลิตสินคา้และบริการ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนพร กิติพงศ์พิทยา ( ) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มจกัสานผกัตบชวา กรณีศึกษา : บา้นห้วยเคียนเหนือ ตาํบลบา้นตาํ อาํเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ปัจจยัดา้นการตลาด พบวา่ ทางกลุ่มไดมี้การบริหารการตลาดโดยประธานและเหรัญญิกกลุ่ม มีการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ก่อนทีจะส่งมอบใหก้บัลูกคา้ มีการวางแผนการตลาดทีจะกระจายผลิตภณัฑไ์ปยงักลุ่มลูกคา้เดิม และกลุ่มลูกคา้รายใหม่เพิมขึนเพือให้สอดคลอ้งกับการขยายการผลิตในอนาคต ด้านกระบวนการภายใน พบว่า วิสาหกิจชุมชนโครงสร้างการปฏิบติังานมีการกาํหนดบทบาทและหนา้ทีอยา่งชดัเจน มีการวางแผนการทาํงาน มีการส่งเสริมการขาย มีการตรวจสอบการทาํงานจากประธานกลุ่ม เช่น ฝ่ายบญัชี ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ดา้นการเรียนรู้และการพฒันามีการอบรม เรืองการพฒันาสินค้าและบริการ สมาชิกมีการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานจากรุ่นสูรุ่น ด้านการเงิน มีการบันทึกยอดขายประจาํวนั การประชุมวางแผนการเพิมยอดขาย และแกปั้ญหายอดขายสินคา้ลดลง ชีวิตความเป็นอยูข่องสมาชิกอยูใ่นเกณฑ์ทีดีขึน มีความสุขกบัการทาํงาน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนตรั์ก ธีรานุสรณ์ ( ) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน อาํเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา โดยศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จดา้นการเงิน ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด และดา้นการบริหารจดัการ ผลการวจิยั พบวา่ ) ปัจจยัดา้นการเงิน พบวา่ ผูป้ระกอบการจะเป็นผูว้างแผนดา้นเงินทุนเอง ) ปัจจยัดา้นการตลาด พบวา่ ธุรกิจทีทาํการศึกษามีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกอยา่งหลากหลาย มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้ตรงตามความตอ้งการของตลาด มีการกาํหนดราคาทีเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภณัฑ์มีการส่งเสริมการตลาดหลายช่องทางและส่งเสริมอย่างต่อเนือง มีการส่งมอบสินคา้ถึงผูรั้บอย่างรวดเร็ว ทาํให้สินคา้มีคุณค่าเป็นทีตอ้งการของตลาด ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ ) ปัจจยัด้านการผลิต ผูป้ระกอบการจะเป็นผูว้างแผนและควบคุมการผลิตเองและใช้แรงงานเป็นคนในทอ้งถินในการผลิตทงัหมด และ ) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ ผูป้ระกอบการเป็นผูว้างแผนการดาํเนินงานหรือวธีิการปฏิบติังานเอง โดยดูจากการรับคาํสงัซือจากลูกคา้เป็นเกณฑ ์ธุรกิจทีทาํการศึกษาทงัหมดมีโครงสร้างองค์การทีมีการกําหนดตําแหน่งต่าง ๆ ไว ้แต่เป็นการกําหนดเพือรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทีตอ้งมีโครงสร้างของสมาชิกในกลุ่มธุรกิจ แต่การบริหารจดัการจริงๆ ยงัคงเป็นหนา้ทีของผูป้ระกอบการซึงเป็นผูมี้ประสบการณ์มากกวา่ สามารถจดัคนเขา้ทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงตามความถนดัของแต่ละคน และไม่มีความขดัแยง้กนัภายในองคก์าร  2.  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ  สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนการปฏิบติังานของวิสาหกิจชุมชน ในการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชน และเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนไดม้ากยงิขึน เอกสารอ้างองิ กรมส่งเสริมการเกษตร.  การดาํเนินงานพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. . กองส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. . ดุลย ์วนับุญกุล . การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของดชันีชีวดัผลสาํเร็จขององคก์รตามหลกัการวดัผลการปฏิบตัิงานเชิงดุลภาพ กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 
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นภดล ร่มโพธิ การวัดผลองค์กรแบบสมดุล Balanced scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2553 ภาคภูมิ นันทปรีชา . ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการดาํเนินงานโดยตวัชีวดัตามแนวคิด Balance Scorecard, กรณีศึกษาสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) การคน้ควา้อิสระ มหาบณัฑิต คณะพฒันาสังคมและสิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มนต์รัก ธีรานุสรณ์. (2551). การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความสําเ ร็จของธุรกิจชุมชน อําเภอเ มือง จังหวัดพะเยา.  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทวัไป :มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย ทศันียว์รรณ แนบทางดี ผลกระทบของประสิทธิภาพการส่งเสริมการขายทีมีผลต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจตวัแทนประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย 2554. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ธานี นาคเกิด และระพี กาญจนะ 2554. การพฒันาระบบการวดัผลการปฏิบติังานโดยอาศยัการวดัผลดุลยภาพ (BSC)   กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี Kaplan, R.S. and D.P. Norton (2 0 0 0 )  The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies  Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press                       
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การพฒันาผลการเรียนรู้ เรืองการจัดทํางบกระแสเงินสด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา Learning development of Cash Flow Statement pr eparation : Case study undergraduate student of Songkhla Rajabhat Univer sity   สุปราณี กาญจนเพญ็ * และ จุไรรัตน์ ทองบุญชู2  Supranee Kanchanapen1* and Jurairut  Thongboonchoo 2  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงค ์เพือพฒันาผลการเรียนรู้วิชาการบญัชีชนักลาง   เรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสด โดยการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั ของนกัศึกษาชนัปีที 2 หลกัสูตร 4 ปี โปรแกรมวิชาการบญัชี ของมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จ ํานวน  คน โดยใช้วิธีเจาะจง  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกปฏิบัติเสริมจํานวน 5 ชุด ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์รายการ สินทรัพย ์หนีสิน และส่วนของเจ้าของเข้างบกระแสเงินสด 2) การวิเคราะห์การเปลียนแปลงของสินทรัพย ์หนีสิน และส่วนของเจา้ของ  3) การวเิคราะห์กระแสเงินสดรับ-จ่าย เขา้สู่กิจกรรมงบกระแสเงินสด 4) การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิ โดยการกระทบขอ้มูลจากงบกาํไรขาดทุนปีปัจจุบนักบัขอ้มูลการเปลียนแปลงของรายการในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 5) การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานวิธีทางออ้ม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการหาค่าเฉลีย ค่าร้อยละและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามากกวา่ร้อยละ 95 มีผลคะแนนการทดสอบสูงกวา่ครึงหนึงของคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 7.73 หากพิจารณาความกา้วหนา้ของผลการเรียน พบวา่นกัศึกษามีผลการเรียนทีดีขึนทุกคน โดยมีค่าเฉลียของความกา้วหนา้ทางการเรียนเท่ากบั .  ผลสรุปคือนกัศึกษามีผลสัมฤทธิทางการพฒันาการเรียนรู้หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั สูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ   คาํสําคญั : การพฒันา, ผลการเรียนรู้, งบกระแสเงินสด       สาขาบญัชี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 1 Department of Accounting, Faculty of Management Sciences, Songkhla Rajabhat University, Khao Roop Chang Sub-district, Mueang Songkhla District, Songkhla Province 90000, Thailand 2 สาขาบญัชี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  2 Department of Accounting, Faculty of Management Sciences, University Songkhla Rajabhat, Khao Roop Chang Sub-district, Mueang Songkhla District, Songkhla Province 90000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : supranee10103@hotmail.com 
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ABSTRACT  This research aimed to develop Intermediate Accounting 2 learning outcomes of cash flow statement. By using practical paper set. Case study: undergraduate  student the second year of the program is 4 years of Songkhla Rajabhat University in the first semester of academic year 2016, 30 students were selected by using specific approach the method. The total of research instruments were 5 sets of supplementary practical paper, consisting of 1) Analysis accounting  recorded of Assets, Liabilities and Owners’ Equity in order to classify activity in Cash Flow statement 2) Analysis of Changes in Assets, Liabilities and Owner's Equity 3) Analysis of Cash Inflows – Outflows in order to classify activity in Cash Flow Statement 4) Net cash analysis by reconciling data from the current year's income statement with changes in transaction of financial position statement 5) Net cash analysis from operating activities by using indirect method. Data were analyzed by using arithmetic mean, percentage and standard deviation. The research found that students over 95 % have scored higher than half of the 10 points, with an average of 7.73. To concern All students have good grades. The average learning progress was 3.71. The conclusion was that the students had learning achievement after using the training set higher than before using the training set.  Keywords : Learning, development, Cash Flow                    
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บทนํา การบญัชีชนักลาง 2 เรืองงบกระแสเงินสด ถือวา่เป็นวชิาทีสาํคญัวชิาหนึง เนืองจากขอ้มูลงบกระแสเงินสดถือว่ามีความสําคญัต่อการวางแผนและจดัการสภาพคล่องของกิจการ นอกจากนีงบกระแสเงินสดยงัเป็นงบการเงินทีให้ขอ้มูลทีแสดงใหเ้ห็นวา่ กิจการดาํเนินงานเป็นอยา่งไร กิจการลงทุนอะไรบา้ง และกิจการจดัหาเงินอยา่งไร และใหข้อ้มูลทีทาํใหผู้ใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินการเปลียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ โครงสร้างทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องความสามารถในการชาํระหนี และความสามารถของกิจการในการจดัการเกียวกบัจาํนวนเงิน รวมทงัให้ประโยชน์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถนาํไปสร้างแบบจาํลองเพือประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการทีต่างกนั สามารถใชก้ารพยากรณ์กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต นอกจากนียงัเป็นประโยชน์ในการใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตทีไดจ้ดัทาํในอดีต และใชต้รวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการทํากําไร และกระแสเงินสดสุทธิและผลกระทบจากการเปลียนแปลงในระดับราคา (มาตรฐานการบัญชีฉบับที 7 ปรับปรุง 2559) สรุปคืองบกระแสเงินสดเป็นขอ้มูลทีมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินทงัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน เจา้หนี ผูใ้ห้กูย้ืมและผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และความตอ้งการใชก้ระแสเงินสดของกิจการ ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน  เนืองจากวชิาการบญัชีชนักลาง 2 เรืองการจดัทาํงบกระแสเงิน เป็นเนือหาทีเขา้ใจยาก เกิดความสบัสน มีปัญหาในการจดัทาํงบกระแสเงินสดทงัทางตรงและทางออ้ม และไม่สามารถจดัประเภทกิจกรรมของกิจการว่ากิจกรรมใดอยู่ในกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน มีปัญหาเรืองการวิเคราะห์หากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน และการวิเคราะห์การเปลียนแปลงของสินทรัพย ์หนีสินและส่วนของเจา้ของ และเนืองจากเวลาในการเรียนการสอนมีจาํกดั ซึงผูส้อนคิดวา่ควรให้นกัศึกษาซึงเป็นผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการจดัทาํงบกระแสเงินสดจนเกิดเป็นทักษะ ความรู้ความเขา้ใจและความชาํนาญ ในการวิเคราะห์และจดัทาํงบกระแสเงินสดทังทางตรงและทางออ้มไดอ้ย่างถูกตอ้งมากขึนและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่าการจดัการศึกษาในปัจจุบนัตอ้งยึดหลกัส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถและทกัษะในการเรียนรู้ รวมถึงสามารถพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนเป็นผูที้มีความสาํคญัทีสุดในกระบวนการศึกษา โดยกระบวนการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองและมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูแ้สวงหาความรู้มากกวา่รอรับความรู้ ทางดา้นผูส้อนจะเปลียนจากผูถ่้ายทอดความรู้เป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได(้พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542) และความสามารถหรือผลสําเร็จทีได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพทุธิพิสยั จิตพสิยัก็คือผลสมัฤทธิทางการเรียน (ปราณี  กองจินดา, 2549 : 42)  ผูว้ิจยัจึงไดต้ระหนักถึงความจาํเป็นอย่างยิงทีตอ้งปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาการบญัชีชนักลาง  เรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสดขึนเพอืใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดน้าํชุดฝึกปฏิบติัเสริมเรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสด เพือนาํไปทดลองใชเ้พือพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา ในการจดัทาํงบกระแสเงินสดทงัทางตรงและทางออ้ม รวมทงัการจดัประเภทกิจกรรมวา่เป็นกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหาเงิน การวิเคราะห์การเปลียนแปลงของสินทรัพย ์หนีสินและส่วนของเจ้าของ การวิเคราะห์หากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน และแกไ้ขปัญหาของความสับสนระหว่างการกระทบยอดการเปลียนแปลงของสินทรัพย ์หนีสินและส่วนของเจา้ของ เพือคาํนวณหาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานโดยวิธีทางตรงและทางออ้ม เพอืใหน้กัศึกษาสามารถจดัทาํงบกระแสเงินสดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํและรวดเร็วยงิขึน   
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วตัถุประสงค์ของการวิจัย เพือพฒันาผลการเรียนรู้วิชาการบัญชีชนักลาง 2  เรืองการจัดทาํงบกระแสเงินสดโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเสริม ของนกัศึกษาโปรแกรมวชิาการบญัชี หลกัสูตร 4 ปี ชนัปีที 2 ภาคเรียนที 1/2559   มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา  กรอบแนวคิดในการวจิยั        ตวัแปรอสิระ               ตวัแปรตาม     ภาพที1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  วธิีดําเนินการวจิัย  การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขนัตอน โดยการสร้างเครืองมือในการวจิยัการเลือกสุ่มตวัอยา่ง กาํหนดรูปแบบการวจิยั เก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล ซึงมีรายละเอียด ดงันี 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   ประชากรทีใช้ในงานการวิจัยนีคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา ทีลงทะเบียนเรียนวชิาการบญัชีชนักลาง  ทงัหมด  กลุ่มการเรียน  ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา   จาํนวน  คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการโปรแกรมวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา ทีลงทะเบียนเรียนวชิาการบญัชีชนักลาง 2 ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2559 ทงัหมด 3 กลุ่มการเรียนกลุ่มละ 10 คน รวมทงัหมดจาํนวน 30 คน โดยเลือกจากคะแนนสอบกลางภาคของนกัศึกษาทีมีคะแนนสูงสุด 10 คนแรกของแต่ละกลุ่มการเรียน 2. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 2.1 ชุดฝึกปฏิบตัิ  ชุดที 1 การวเิคราะห์รายการ สินทรัพย ์หนีสิน และส่วนของเจา้ของเขา้งบกระแสเงินสด  ชุดที 2 การวเิคราะห์การเปลียนแปลงของสินทรัพย ์หนีสิน และส่วนของเจา้ของ           ชุดที 3 การวเิคราะห์กระแสเงินสดรับ-จ่าย เขา้สู่กิจกรรมงบกระแสเงินสด  ชุดที 4 การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิ โดยการกระทบขอ้มูลจากงบกาํไรขาดทุนปีปัจจุบนักบัขอ้มูลการเปลียนแปลงของรายการในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ   ชุดที 5 การวเิคราะห์หาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานวธีิทางออ้ม  2.2 เครืองมือในการประเมินผล   แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล    วธีิการและขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัต่อไปนี 

ผลสัมฤทธิการเรียน    เรืองการจดัทํางบกระแสเงินสด การฝึกปฏิบัตเิสริมเรืองการจัดทํางบกระแสเงนิสด 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  441 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”   

3.1 ทดสอบก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ 6 ชุด 3.2 ทดลองการสอนดว้ยชุดฝึกปฏิบติั 6 ชุด 3.3 ทดสอบหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั  6 ชุด 3.4 เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 4. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลีย (Means) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ  t-test การวิจยัครังนีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูปเพือการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ในการหาค่าทางสถิติทีเกียวขอ้ง  ผลและวจิารณ์ผล การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัก่อนและหลงัการฝึกปฏิบติัเสริม เรืองงบกระแสเงินสด วิชาการบัญชีชนักลาง  โดยใช้ชุดฝึกปฏิบติั ของนักศึกษาสาขาวชิาการบญัชี หลกัสูตร  ปี ชนัปีที  ภาคเรียนที /  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ผลการวจิยั มีดงันี 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบผูเ้รียนก่อนใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิและเก็บรวบรวมผลคะแนนการทดสอบไวห้ลงัจากนีไดท้าํการทดลองใชชุ้ดฝึกปฏิบติักบัผูเ้รียนจาํนวน  ชุด เพือแกไ้ขปัญหาการจดัประเภทกิจกรรมวา่เป็นกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหาเงิน การวิเคราะห์การเปลียนแปลงของสินทรัพย ์หนีสินและส่วนทุน การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิจากกิจกรรม และความสับสนระหวา่งการกระทบยอดการเปลียนแปลงของสินทรัพย ์หนีสินและทุน เพือคาํนวณหาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานโดยวิธีทางตรงและทางออ้มของผูเ้รียน และหลงัจากนนัจึงให้ผูเ้รียนทดสอบหลงัจากการใช้ชุดฝึกปฏิบตัิ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบผลการเรียนจากการทดสอบก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิเสริมเพือแกไ้ขปัญหาการจดัประเภทกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหาเงิน การวิเคราะห์การเปลียนแปลงของสินทรัพย ์หนีสินและส่วนของเจา้ของ การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิจากกิจกรรม และความสับสนระหวา่งการกระทบยอดการเปลียนแปลงของสินทรัพย ์หนีสินและส่วนของเจา้ของ เพือคาํนวณหาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานโดยวธีิทางตรงและทางออ้ม มีดงันี ตารางท ี1  แสดงผลการเรียนก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั ลาํดบั ที  ชือ-สกุล คะแนนก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ (10 คะแนน) คะแนนหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ (10 คะแนน) คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 1  นางสาวอาแอเสาะ   จิการะจิ 4.00 40.00 7.50 75.00 2  นางสาวนฟัฮะห์   ยโูซ๊ะ 4.50 45.00 8.50 85.00 3  นางสาวสาลวานี   ดายนัตา 4.50 45.00 8.50 85.00 4  นางสาวเปาะรสนีดา   สาเหะมะหะฯ 3.00 30.00 6.50 65.00 
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ลาํดบั ที  ชือ-สกุล คะแนนก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ (10 คะแนน) คะแนนหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ (10 คะแนน) คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 5  นางสาวฟิรมีย ์  เลาะ 5.00 50.00 9.75 97.50 6  นางสาวไซหนบั   เพง็ไซ 3.75 37.50 7.00 70.00 7  นางสาวพนชักร   สุวรรณโรจน ์ 3.50 35.00 6.75 67.50 8  นางสาวณฏัฐน์รี   ใจลือ 3.00 30.00 4.00 40.00 9  นางสาวอนัอมั   เจ๊ะเตะ 4.00 40.00 7.25 72.50 10  นางสาวศศินิภา   อุดมศรี 6.00 60.00 10.00 100.00 11  นางสาวพชัราภรณ์   ขวญัสุวรรณ 3.25 32.50 7.00 70.00 12  นายพงศกร   ชูแกว้ 4.50 45.00 9.00 90.00 13  นางสาวจลัวาอ ์  มาหมูดเบ็ญ 5.00 50.00 9.75 97.50 14  นางสาววรัมพร   ชีวรัฐอุทยัวงศ ์ 3.75 37.50 7.50 75.00 15  นางสาวเสาด๊ะ   ปิริยะ 4.00 40.00 8.75 87.50 16  นางสาวอฟันาน   การีมนั 3.25 32.50 6.75 67.50 17  นางสาวฐิติพร   ปินมี 4.25 42.50 8.00 80.00 18  นางสาวกรกนก   ราชสีห์ 3.00 30.00 5.00 50.00 19  นางสาวภทัทิญา   หมวดพรมทอง 4.00 40.00 8.75 87.50 20  นายธนภทัร   พนัธุเสน 3.50 35.00 6.75 67.50 21  นางสาวภทัราพร   สุวรรณพนัธ์ 4.85 48.50 9.50 95.00 22  นางสาวแพรวทิพย ์  ทองศรี 4.25 42.50 8.00 80.00 23  นางสาวศิรภสัสร   ธรรมเจริญ 4.00 40.00 7.50 75.00 24  นายศุภกิตติ   เซ่งเตก็อิว 3.50 35.00 7.00 70.00 25  นางสาวสอบารียะ   หมินหวงั 3.75 37.50 8.00 80.00 26  นางสาวเมธิญา   เอียดทองคาํ 4.25 42.50 8.00 80.00 27  นางสาวองัคณา   พรหมอกัษร 4.75 47.50 9.50 95.00 28  นางสาวกมลพรรณ   หนูทอง 4.50 45.00 8.25 82.50 29  นางสาววชิญาพร   ยีวนัฉาย 3.75 37.50 6.50 65.00 30  นางสาวนนัทิชา   ฤทธิเดช 3.50 35.00 6.75 67.50  ค่าเฉลีย 4.03 40.28 7.73 77.33  จากตารางที 1 พบว่าคะแนนของนักศึกษาก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิเสริม มีค่าเฉลียคะแนนเท่ากบั  4.03 คะแนน           คิดเป็นร้อยละ 40.28 และคะแนนของนกัศึกษาหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิเสริม มีค่าเฉลียคะแนนเท่ากบั 7.73  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.33 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนการทดสอบก่อนและหลงัจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมของนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชี หลกัสูตร 4 ปี ชนัปีที 2 ภาคเรียนที 1/2559 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา จาํนวน 30 คน พบวา่คะแนนจากการทดสอบก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิเสริม เรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสด ของนกัศึกษามีค่าเฉลียผลการเรียนตาํกวา่ครึงหนึง
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ของคะแนนเตม็ 10 คะแนน (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.03) แต่หลงัจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิแลว้ ผลการเรียนของนกัศึกษามากกวา่ร้อยละ 95 มีค่าเฉลียผลการเรียนสูงกวา่ครึงหนึงของคะแนนเตม็ 10 (ค่าเฉลียเท่ากบั  7.73) ซึงหมายความวา่ผูเ้รียนมากกวา่ร้อยละ 95 มีผลการเรียนหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม เรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสด สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิเสริม ตารางท ี2  แสดงผลความกา้วหนา้ทางการเรียนหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ  ลาํดบั ที 
 ชือ-สกุล คะแนนก่อนใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ  (10 คะแนน) 

คะแนนหลงัใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ  (10 คะแนน) 
ความกา้วหนา้ทางการเรียน คะแนน ร้อยละ 

1  นางสาวอาแอเสาะ   จิการะจิ 4.00 7.50 3.50 87.50 2  นางสาวนฟัฮะห์   ยโูซ๊ะ 4.50 8.50 4.00 88.89 3  นางสาวสาลวานี   ดายนัตา 4.50 8.50 4.00 88.89 4  นางสาวเปาะรสนีดา  สาเหะมะหะฯ 3.00 6.50 3.50 116.67 5  นางสาวฟิรมีย ์  เลาะ 5.00 9.75 4.75 95.00 6  นางสาวไซหนบั   เพง็ไซ 3.75 7.00 3.25 86.67 7  นางสาวพนชักร   สุวรรณโรจน ์ 3.50 6.75 3.25 92.86 8  นางสาวณฏัฐ์นรี   ใจลือ 3.00 4.00 1.00 33.33 9  นางสาวอนัอมั   เจ๊ะเตะ 4.00 7.25 3.25 81.25 10  นางสาวศศินิภา   อุดมศรี 6.00 10.00 4.00 66.67 11  นางสาวพชัราภรณ์   ขวญัสุวรรณ 3.25 7.00 3.75 115.38 12  นายพงศกร   ชูแกว้ 4.50 9.00 4.50 100.00 13  นางสาวจลัวาอ ์  มาหมูดเบ็ญ 5.00 9.75 4.75 95.00 14  นางสาววรัมพร   ชีวรัฐอุทยัวงศ ์ 3.75 7.50 3.75 100.00 15  นางสาวเสาด๊ะ   ปิริยะ 4.00 8.75 4.75 118.75 16  นางสาวอฟันาน   การีมนั 3.25 6.75 3.50 107.69 17  นางสาวฐิติพร   ปินมี 4.25 8.00 3.75 88.24 18  นางสาวกรกนก   ราชสีห์ 3.00 5.00 2.00 66.67 19  นางสาวภทัทิญา   หมวดพรมทอง 4.00 8.75 4.75 118.75 20  นายธนภทัร   พนัธุเสน 3.50 6.75 3.25 92.86 21  นางสาวภทัราพร   สุวรรณพนัธ์ 4.85 9.50 4.65 95.88 22  นางสาวแพรวทิพย ์  ทองศรี 4.25 8.00 3.75 88.24 23  นางสาวศิรภสัสร   ธรรมเจริญ 4.00 7.50 3.50 87.50 24  นายศุภกิตติ   เซ่งเตก็อิว 3.50 7.00 3.50 100.00 25  นางสาวสอบารียะ   หมินหวงั 3.75 8.00 4.25 113.33 26  นางสาวเมธิญา   เอียดทองคาํ 4.25 8.00 3.75 88.24 27  นางสาวองัคณา   พรหมอกัษร 4.75 9.50 4.75 100.00 28  นางสาวกมลพรรณ   หนูทอง 4.50 8.25 3.75 83.33 
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 ลาํดบั ที 
 ชือ-สกุล คะแนนก่อนใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ  (10 คะแนน) 

คะแนนหลงัใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ  (10 คะแนน) 
ความกา้วหนา้ทางการเรียน คะแนน ร้อยละ 

29  นางสาววชิญาพร   ยีวนัฉาย 3.75 6.50 2.75 73.33 30  นางสาวนนัทิชา   ฤทธิเดช 3.50 6.75 3.25 92.86  ค่าเฉลีย 4.03 7.73 3.71 91.97  จากตารางที 2 พบวา่ผลคะแนนของนกัศึกษาก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม มีค่าเฉลียคะแนนเท่ากบั  4.03   คะแนน คะแนนของนกัศึกษาหลงัก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม มีค่าเฉลียเท่ากบั 7.73   และความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัศึกษามีค่าเฉลียคะแนน  3.71 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  91.97 จากการวิเคราะห์ความกา้วหน้าทางการเรียนหลงัจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม เรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสด ของนักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี หลกัสูตร 4 ปี ชนัปีที 2 ภาคเรียนที 1/2559  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จาํนวน 30 คน พบวา่คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน ของนกัศึกษามีค่าเฉลียผลการเรียนตาํกวา่ครึงหนึงของคะแนนเตม็ 10 คะแนน (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.03) แต่หลงัจากใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมแลว้ ผลการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียนของนกัศึกษามากกวา่ร้อยละ 95 มีค่าเฉลียผลการเรียนรู้สูงกวา่ครึงหนึงของคะแนนเตม็ 10  คะแนน(ค่าเฉลียเท่ากบั 7.73) ซึงจะเห็นได้ว่า นักศึกษามีคะแนนหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เสริมสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลียของคะแนนความกา้วหนา้ทางการเรียนเท่ากบั 3.71 คิดเป็นร้อย 91.97 ซึง หมายความวา่หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมเรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสด นกัศึกษามีความกา้วหนา้ทางการเรียนก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิเสริม ตารางท ี3 แสดงผลการทดสอบค่าสถิติ t-test for paired-samples ของคะแนนทดสอบก่อน – หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ  การทดสอบ  
 N  Mean  S.D.  t  Sig. 

ก่อนการใชแ้บบฝึกปฏิบตัิ 30 4.03 0.69 24.48  .000** หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ 30 7.73 1.38 จากตารางที 3 พบวา่ ผลการทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีหลกัสูตร 4 ปี ชนัปีที 2 ภาคเรียนที 1/2559 มหาวิทยาราชภฏัสงขลา จาํนวน 30 คน หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมเรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสด สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกปฏิบัติเสริม มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั .05 ซึงหมายถึง จากผลการทดสอบค่าสถิติ t-test ของคะแนนทดสอบก่อน – หลงัการใช้ชุดฝึกปฏิบตัิเสริม เรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสด พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 แสดงว่าผลการเรียนก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมแตกต่างกัน โดยทีผลการเรียนของการทดสอบหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิเสริมมีคะแนนเฉลีย 7.73  และผลการเรียนของการทดสอบก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมมีคะแนนเฉลีย 4.03  นนัคือผลการเรียนหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมมีคะแนนสูงกว่าก่อนใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ จึงยอมรับสมมติฐานวา่นกัศึกษามีผลสัมฤทธิทางการพฒันาการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิเสริม เรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสด สูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม    
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สรุปผลการวจิัย  จากการวจิยัการพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิเสริมเรืองงบกระแสเงินสด ของนกัศึกษาโปรแกรมวชิาการบญัชี หลกัสูตร 4 ปี ชนัปีที 2 ภาคเรียนที 1/2559   มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลาจาํนวน 30 คน พบวา่ผูเ้รียนมีคะแนนก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม มีคะแนนเฉลีย 4.03  คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.28  จากคะแนนเต็ม  และนกัศึกษามีคะแนนทดสอบหลงัใชชุ้ดปฏิบติัเสริมเฉลีย 7.73  คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.33   จากคะแนนเตม็ จากผลการวิจยัพบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิในระดบัทีดี คือเกินเกณฑ์ร้อยละ 50 และผูเ้รียนมากกว่าร้อยละ 95 มีผลการเรียนสูงกว่าครึงหนึงของคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 7.73 หากพิจารณาความกา้วหน้าของผลการเรียน พบว่านักศึกษามีผลการเรียนทีดีขึนทุกคน โดยมีค่าเฉลียของความกา้วหน้าทางการเรียนเท่ากบั 3.71 และจากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบวา่นกัศึกษามีผลสัมฤทธิทางการพฒันาการเรียนรู้หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมสูงกว่าก่อนใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรรณวิภา มณีโลกย ์(2557) และษมากร ประดบัการ (2556) พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะสูงกวา่ก่อนเรียน ซึงทาํให้เห็นว่าผูเ้รียนมีการพฒันาการเรียนรู้ทีสูงขึนและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   ดลยา ไชยวงศ์ (2556) พบว่าการนาํชุดฝึกปฏิบติั เรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสด จาํนวน 8 ชุด มาใชใ้นการเรียนการสอนเพอืเพมิทกัษะในการคิดวเิคราะห์ขอ้มูลในการจดัทาํงบกระแสเงินสดของนกัศึกษา สามารถทาํให้นกัศึกษามีผลคะแนนการทดสอบสูงขึนกว่าก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ ซึงกล่าวได้ว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการพฒันาการเรียนรู้หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั สูงกว่าก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั  ซึงแสดงให้เห็นว่าชุดฝึกปฏิบติัเสริมเป็นเครืองมือทีสามารถพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาได ้โดยเครืองมือช่วยในการเพิมทกัษะในการคิด วิเคราะห์ขอ้มูลเพือนาํไปจดัทาํงบกระแสเงินสดทงัทางตรงและทางออ้มได้อย่างถูกตอ้งมากยิงขึนโดยเฉพาะในการจัดประเภทกิจกรรมของกิจการวา่เป็นกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหาเงิน การวเิคราะห์การเปลียนแปลงของสินทรัพย ์หนีสินและส่วนของเจา้ของ การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิจากกิจกรรม และการกระทบยอดการเปลียนแปลงของสินทรัพย ์หนีสินและส่วนของเจา้ของ เพือคาํนวณหาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานโดยวธีิทางตรงและทางออ้ม  ข้อเสนอแนะ 1.   ควรศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาการบญัชีชนักลาง 2 โดยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบตัิเสริมเขา้มาช่วยในการเรียนการสอน 2. ควรนาํชุดฝึกปฏิบัติเสริมไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างอืน เช่น ในระดบัทีสูงกว่าเพือเป็นการทบทวนเนือหาความรู้เดิมทีเคยเรียนมา 3. ควรมีการศึกษาความพงึพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม วชิาการบญัชีชนักลาง 2 เรือง งบกระแสเงินสด เพอืนาํไปพฒันาการสร้างสือการสอนต่อไป  กิตติกรรมประกาศ ผูว้ิจยัขอขอบคุณอาจารยโ์ปรแกรมวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการทีให้คาํแนะนาํ และเสียสละเวลาในการให้คาํปรึกษาในทุกขนัตอนของการทาํงานวิจยั จนทาํใหง้านวจิยัสาํเร็จไปดว้ยดี และ ผูว้จิยัไดรั้บเงินอุดหนุนจากคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสนี   
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เอกสารอ้างองิ กระทรวงศึกษาธิการ. 2542. พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545. และฉบบัที (3) พ.ศ. 2553 เวบไซต ์https://person.mwit.ac.th/01-Statutes/NationalEducation.pdf ดลยา ไชยวงศ.์  2556.  การพฒันาการเรียนรู้ เรืองการจดัทาํงบกระแสเงินสด วิชาการบญัชีขนักลาง 2 โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบตัิ ของนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี หลกัสูตร 4 ปี ชนัปีที 2 ภาคเรียนที 2/2555 มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ ษมากร ประดบัการ.  2556.  การพฒันาผลการเรียนรู้เรืองการวิเคราะห์รายการคา้ วิชาบญัชีเบืองตน้ 1 โดยใชแ้บบฝึกปฏิบตัิ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัปีที 1.  วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน.์  พรรณวิภา มณีโลกย.์  2557.  การใช้ชุดฝึกปฏิบติัวิชาบญัชีเบืองตน้ 2 ของนักเรียนระดบัชนั ปวช.1 กลุ่ม 8 ประเภทวิชาพณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.  วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี. ปราณี  กองจินดา.  2549.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์และ ทกัษะการ คิดเลขในใจของนกัเรียนทีไดรั้บการสอนตามรูปแบบซิปปาโดยใชแ้บบฝึกหดัทีเนน้ทกัษะการคิดเลขในใจกบันกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยใชคู้่มือครู. วิทยานิพนธ์ ค.ม.(หลกัสูตร และการสอน). พระนครศรีอยธุยา : บณัฑิต วทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา.  สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2559) เรืองงบกระแสเงินสด                       
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ปัจจัยและอุปสรรคในรายวิชาทใีช้ระบบอเิลิร์นนิงเติมเต็มการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย The factors that affect academic achievements in the subjects which are fulfilled using e-learning in RMUTSV   พิมพจ์รัส บุญเลิศ * อานนท ์บวัศรี  วริิยา ปินสุวรรณ  และ เกตสุดา เพช็รนรินทร์   Pimjaras Boonlaet1* Arnon Bausri1 Wiriya Pinsuwan1 Ketsuda Petnarin1  บทคัดย่อ   การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์ . เพอืปัญหาและอุปสรรค ในการใชง้านระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) ของอาจารย ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั . เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการใชง้านระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) ของอาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการหาคาํตอบดงักล่าว สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั เป็นอาจารยค์ณะต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั จาํนวน  คน ซึงผูว้จิยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มแบบง่าย ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามคือ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง  – 40 ปี วฒิุการศึกษาปริญญาโท  ประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกวา่  ปี และ  ปี ขึนไป ใชง้านระบบอีเลิร์นนิงจากมหาวทิยาลยั  มีวตัถุประสงคก์ารใชง้านระบบการจดัการเรียนการสอนเพอืส่งงาน พบวา่ ความคิดเห็นในดา้น ต่าง ๆ คือ ดา้นประสิทธิภาพของเครืองคอมพวิเตอร์ตอ้งการจาํนวนเครืองคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาเพียงพอกบัการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สาํหรับใช้งานระบบจดัการเรียนการสอน (LMS) มีค่าเฉลียเท่ากนั คือ ( x = . ) ดา้นระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตตอ้งการความรวดเร็วในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ( x = 2.90) ดา้นระบบการจดัการเรียนการสอนตอ้งการมี LMS ทีสามารถจดัการเนือหาและบทเรียนมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ( x = 3.34) ดา้นการสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัตอ้งการระบบ LMS ช่วยเพมิช่องทางการติดต่อระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษาไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลาและสถานที มีค่าเฉลียมากทีสุด ( x= 3.19) ดา้นอาจารยผ์ูส้อนตอ้งการระบบ LMS ของมหาวิทยาลยัช่วยให้อาจารยป์ระหยดัเวลาในการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ( x = 3.17)   คาํสําคญั : อีเลิร์นนิง, ระบบการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย        
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ABSTRACT   This research aims to 1. Problems and Obstacles. 2. To study the factors that affect the problems and obstacles in using the teaching and learning system (LMS) of lecturers Rajamangala University of Technology Srivijaya. The researcher selected the questionnaire as a tool to find out.  For the research sample.  Faculty members of Rajamangala University of Technology Srivijaya were 297 students were selected by random sampling. The research found that  The general characteristics of the respondents are: Male, age between 31-40 years old. Work experience less than 5 years and 16 years or more.  Use e- learning from university.  The purpose of using the instructional management system to send the work was that the opinions in various aspects were the efficiency of the computer, the number of computers in the school enough to teach.  The efficiency of servers and equipment for teaching and learning ( LMS)  was the same ( x = 3.10). The average is ( x = 2.90). In the teaching-learning system, there is an LMS that can handle content and lessons. The highest average was ( x =  3. 34) .  The university supported the LMS system, which increased the contact between faculty and students without limitation of time and place. The average was ( x = 3.19). The instructor wanted the LMS system of the university to help teachers save time in evaluating students' learning. The average was ( x = 3.17)            Keywords : E-learning, LMS                 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  1Faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Srivijaya, Boyang, Mueng, Songkhla 90000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pimjaras25@gmail.com 
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บทนํา การจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนออนไลน์เป็นการเรียนผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักศึกษาสามารถเขา้เรียนและทาํกิจกรรมต่างๆ ทีผูส้อนจดัไวไ้ดทุ้กสถานที ทุกเวลาทีมีการออนไลน์ ซึงโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนออนไลน์แบบสําเร็จรูป (Authoring Program) เป็นโปรแกรมทีออกแบบมาสําหรับช่วยสร้างบทเรียนออนไลน์ เช่น LMS เป็นโปรแกรมทีมหาวทิยาลยันาํมาพฒันาเพอืนาํมาใชเ้ป็นระบบการจดัการเรียนการสอน รวมทงัมีแผนพฒันาโปรแกรมทีชดัเจนและต่อเนือง และเป็นโปรแกรมทีเปิดใหใ้ช ้โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด อีกทงัประหยดัค่าใชจ่้ายทงัผูเ้รียนและผูส้อน ลดเวลาการสอนเนืองจากผูส้อนเตรีมการสอนใหเ้สร็จสมบูรณ์เพียงครังเดียว  เพอืใหก้ารศึกษาสาํหรับศตวรรษที 21 จะมีความ ยืดหยุน่ สร้างสรรคท์า้ทาย และซบัซอ้น เป็นการศึกษาทีจะทาํให้โลกเกิดการเปลียนแปลงอย่าง รวดเร็วอยา่งเต็มไปดว้ยสิงทา้ทายและปัญหารวมทงัโอกาสและสิงทีเป็นไปไดใ้หม่ๆ ทีน่าตืนเตน้ ( นิภา,  ) นักศึกษาสามารถเขา้ถึงบทเรียนได้ตลอดเวลา บทเรียนน่าสนใจมากขึน เนืองจากมีสือมลัติมีเดียมีภาพและเสียง นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วขึน และเขา้ใจบทเรียนเป็นรูปธรรม  ปัจจุบนั สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี (  ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ไดพ้ฒันาระบบการเรียนรู้ (Learning Management System) เพือให้อาจารยไ์ดน้าํไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน แต่ยงัมีอาจารยใ์ห้ความสนใจในการเขา้ใชง้านระบบการเรียนรู้นอ้ย และยงัไม่เขา้ใจในกระบวนการใชง้าน ปัจจุบนัระบบการจดัการเรียนการสอน LMS ไดพ้ฒันามาเป็นเวอร์ชนั 3.0 และมีการพฒันาเพิมเติมในส่วนของการเพมิรายวิชาจากสาํนกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพือให้สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนมากยงิขึน ซึง ปัจจุบนัไดท้าํการเปิดใชง้านระบบตงัแต่ปีการศึกษา 2559 มีจาํนวนสมาชิกทงัหมด 21,006 แยกเป็นอาจารยผ์ูส้อน 601 และนักศึกษา 20,405 ตามลาํดบั และมีอาจารยผ์ูส้อนได้เปิดสอนวชิาเรียน ในระบบโดยมีจาํนวนรายวชิาทงัสิน 733 วชิา   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผูใ้ห้บริการระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) เป็นระบบทีช่วยสนนัสนุนการเรียนการสอนให้กบัอาจารยผ์ูส้อน และนักศึกษา โดยทีอาจารย์ผูส้อนสามารถจดัการเนือหาไดทุ้กทีทุกเวลา เช่นเดียวกบันักศึกษาก็สามารถเขา้ถึงเนือหาไดทุ้กทีทุกเวลาเช่นกนั และเป็นการเรียนรู้ทีมีความยืดหยุน่สูง โดยมีเนือหาทีหลากหลายรูปแบบ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ เสียง วีดีโอและมลัติมีเดียอืนๆ เป็นตน้ นอกจากนียงัมีการวดัผล และการประเมินผลให้กบัผูเ้รียน โดยระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัไดเ้ปิดใชร้ะบบตงัแต่ปี พ.ศ  โดยไดน้ําเอาระบบการบริหารจัดการ การเรียนรู้ Moodle เวอร์ชนั . .  และเมือปี พ.ศ.  ไดมี้การปรับปรุงระบบใหม ่ จากทีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงเห็นความสําคญัและสนใจศึกษาถึงปัจจยัและอุปสรรคในรายวิชาทีใชร้ะบบอีเลิร์นนิงเติมเต็มการเรียนการสอนของอาจารย ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรค และปัจจยัดา้นต่าง ๆ ทีทาํให้การเรียนในรายวิชา ประสบความสาํเร็จ เพือนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์สาํหรับเสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการปรับปรุง ทงัในดา้นระบบ อีเลิร์นนิง ดา้นโครงสร้างพนืฐาน และการใหบ้ริการ ของระบบอีเลิร์นนิงของมหาวทิยาลยัต่อไป  .  วตัถุประสงคข์องการวจิยั  . เพือศึกษาปัจจัยและอุปสรรค ในการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) ของอาจารย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   .  เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรค ในการใชง้านระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) ของอาจารย ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   
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วธิีดําเนินการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง                 ประชากรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ อาจารย ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ทุกวิทยาเขต จาํนวน  คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิของ Tara Yamane ทีระดบัความเชือมนั % ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน . การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวิจยั  2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีทีเกียวขอ้งจากเอกสารตา่ง ๆ   .  กาํหนดหวัขอ้ประเด็น และตวับ่งชีทีตอ้งการตามวตัถุประสงค ์ .  สร้างแบบสอบถามทีตอ้งการวดัในแต่ละดา้น โดยแบ่งออกเป็น  ตอน ดงันี ตอนที  แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม   ตอนที  แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อปัญหาและอุปสรรคในการใชร้ะบบ การจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (LMS@RMUTSV) ประกอบดว้ยกนั  ดา้น   . ดา้นประสิทธิภาพของเครืองคอมพวิเตอร์ จาํนวน   ขอ้   . ดา้นระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  จาํนวน    ขอ้   . ดา้นระบบการจดัการเรียนการสอน  จาํนวน    ขอ้   . ดา้นการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั  จาํนวน    ขอ้   5. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน   จาํนวน    ขอ้     ตอนที  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะแบบเติมคาํ  . การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากอาจารยท์งั  คณะ/วทิยาลยั ระหวา่งภาคการศึกษาที  ปีการศึกษา  และนาํแบบสอบถามทีไดรั้บคืนมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป . การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิใีช้ในการประเมนิ   นาํขอ้มูลทีคดัเลือกไว ้มาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูป ในการหาค่าต่างๆ ดงันี . ขอ้มูลเกียวกบัขอ้มุลส่วนตวัของผูค้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ ร้อยละ (Percent) . ขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็นทีมีต่อปัญหาและอุปสรรคในการใชร้ะบบอีเลิร์นนิง ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าเฉลีย (Mean) ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย 1. ผลการวจิัย 1.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน  ราย คิดเป็นร้อยละ .  อายรุะหวา่ง -  ปี จาํนวน  ราย คิดเป็นร้อยละ .  มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน  ราย คิดเป็นร้อยละ .  มีตาํแหน่งทางวิชาการ เป็นอาจารย ์จาํนวน  ราย คิดเป็นร้อยละ .  มีประสบการณ์การทาํงาน  ปีขึนไปและนอ้ยกวา่  ปี จาํนวน  ราย เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ .  มีจาํนวนวิชาทีใชใ้นการเรียนการสอน  วิชา จาํนวน  ราย คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่ใช้งานระบบอีเลิร์นนิง จาก มหาวิทยาลยั จาํนวน  ราย คิดเป็นร้อยละ .  มีวตัถุประสงคใ์นการใชง้านระบบการจดั การเรียนการสอนเพอืใหน้กัศึกษา ส่งงาน จาํนวน  ราย คิดเป็นร้อยละ .    .   ข ้อมูลความคิดเห็นของอาจารย์ทีมีต่อปัจจัยทีมีต่อการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (LMS@RMUTSV) ของมหาวิทยาลยั จาํนวน  คน ผลการประเมินแยกตามคาํถามรายขอ้ แสดงความถีของขอ้มูลและแสดงร้อยละของระดบัความคิดเห็นในแต่ละระดบั คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยทีสุด ดงัแสดงในตารางที  
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ตารางที  ระดับความคิดเห็นทีมีต่อปัจจัยทีมีต่อการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (LMS@RMUTSV)                ดา้น ประสิทธิภาพของเครืองคอมพวิเตอร์ 

 ตารางที  ระดับความคิดเห็นทีมีต่อปัจจัยทีมีต่อการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (LMS@RMUTSV)                  ดา้นประสิทธิภาพของเครืองคอมพวิเตอร์ (ต่อ) 
ดา้นระบบการจดัการเรียนการสอน       7. การออกแบบระบบจดัการเรียนการสอน (LMS) ยืดหยุน่ สะดวกต่อการใชง้าน 9 77 156 40 15 3.08 
8. LMS มีเครืองมือสนับสนุนกิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้รียน เช่น กระดาษ ท่องสนทนา หรือแบบช่วยเหลือแบบออนไลน์ 11 87 152 34 13 3.16 
9. มี LMS ทีสามารถจัดการเนือหาและบทเรียน เช่น การโยกยา้ย เปลียนแปลง และแกไ้ขเนือหาในบทเรียน 20 103 146 14 14 3.34 
10. LMS สามารถเขา้ถึงไดจ้ากอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น มือถือ แท็ปเล็ต เป็นตน้ 14 112 131 27 13 3.29 
11. คู่มือการใชง้านระบบ LMS สามารถเขา้ใจง่าย สะดวกต่อการศึกษาเรียนรู้เอง 6 87 150 37 17 3.09 
ดา้นการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั       12. แผนในการสนับสนุนการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) 4 80 159 38 16 3.06 

รายการ ระดบัปัจจยั  (5) (4)  (3) (2)  (1) ค่าเฉลีย ดา้นประสิทธิภาพของเครืองคอมพิวเตอร์       1. จาํนวนเครืองคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาเพียงพอกบัการเรียนการสอน 6 5 138 41 17 3.10 
2. ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ทีใชง้านระบบจดัการเรียนการสอน (LMS) 5 85 156 39 12 3.10 
3. ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สําหรับใชง้านระบบจดัการเรียนการสอน (LMS) 6 93 141 40 17 3.10 
ดา้นระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต       4. ความรวดเร็วของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบในมหาวทิยาลยั 2 57 167 44 27 2.87 
5. ความรวดเร็วในการใชง้านระบบอินเตอร์เน็ต 3 78 130 60 26 2.90 6. ความเสถียรภาพของการใชง้านระบบอินเตอร์เน็ต 4 59 140 59 35 2.79 

รายการ ระดบัปัจจยั  (5) (4)  (3) (2)  (1) ค่าเฉลีย 
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13. แผนเกียวกบัการฝึกอบรมเจา้หน้าทีและอาจารย ์เพือสนับสนุนการใชง้านระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) 5 75 138 58 21 2.94 
14. แผนและนโยบายเกียวกบัการฝึกอบรมเจา้หนา้ทีและอาจารยเ์พือสนับสนุนการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) 9 93 129 43 23 3.07 
15. กรอบนโยบายและแผนในการสนับสนุนการใชง้านระบบจดัการเรียนการสอน (LMS) 6 82 137 52 20 3.00 
16. ระบบ LMS ช่วยเพิมช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารยแ์ละนกัศึกษาไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลาและสถานที 14 110 113 39 21 3.19 

 ตารางที  ระดบัความคิดเห็นทีมีต่อปัจจยัทีมีต่อการใชง้านระบบจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (LMS@RMUTSV) ดา้นประสิทธิภาพของเครืองคอมพวิเตอร์ (ต่อ) 
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน       17. ผูส้อนมีความรู้ในการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) 4 89 154 36 14 3.11 
18. ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้อาจารย์สามารถใชสื้อประกอบการสอนไดห้ลายวธีิ 12 101 127 38 19 3.16 
19. ระ บบ LMS ข องมหาวิทยาลัย  ช่วยให้อาจาร ย์ประหยดัเวลาในการการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 16 82 151 33 15 3.17 
20. ท่านมีความเขา้ใจเกียวกบัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  17 76 153 34 17 3.14 

 จากตารางที  พบว่า แต่ละข้อคาํถามปัจจยัทีมีต่อการใช้งานระบบจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้านระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง ประสิทธิภาพของเครืองคอมพิวเตอร์ทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .  ความรวดเร็วในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลียเท่ากับ .  มี LMS ทีสามารถจดัการเนือหาและบทเรียน เช่น การโยกยา้ย เปลียนแปลง และแกไ้ขเนือหาในบทเรียน มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ระบบ LMS ช่วยเพิมช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารยแ์ละนักศึกษาได ้โดยไม่จาํกดัเวลาและสถานที มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ระบบ LMS ของมหาวทิยาลยั ช่วยใหอ้าจารยป์ระหยดัเวลาในการการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา มีค่าเฉลียเท่ากบั .   อภิปรายผลการวจิัย จากการวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูล พบวา่ ปัจจยัทีมีความสาํคญัทีสุดต่อการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิง ไดแ้ก่ ดา้นระบบการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉลียความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.19) และกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ 

รายการ ระดบัปัจจยั  (5) (4)  (3) (2)  (1) ค่าเฉลีย 
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ปัจจัยทีมีความสําคญัน้อยทีสุดต่อการเรียนการสอนดว้ยระบบอีเลิร์นนิง ได้แก่ ด้านระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลียระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 2.85) แสดงใหเ้ห็นวา่ . ระบบการจดัการเรียนการสอนมีความสําคญัมาก มหาวิทยาลยัจึงควรออกแบบระบบให้สะดวกและเหมาะสมต่อการใชง้าน และสามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ไดทุ้กชนิดเพือความสะดวกในการใชง้าน . ประสิทธิภาพของเครืองคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัควรจดัสรรเครืองคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ เพมิประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ทีใชง้านระบบ และประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สาํหรับใช้งานระบบ . การสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัควรมีแผนสนบัสนุนการใชง้านระบบ การฝึกอบรมเจา้หนา้ทีและอาจารย ์มีกรอบนโยบายและแผนทีชดัเจน . ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต มหาวทิยาลยัควรแกไ้ขปัยหาเรืองความเร็วของเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต และความเสถียรภาพของการใชง้านระบบ  จากขอ้สรุปและอภิปรายผลดงัทีผา่นมา ทาํใหท้ราบวา่มหาวทิยาลยัควรเนน้ทีจะปรบัปรุงดา้นระบบการจดัการเรียนการสอน ทงัในส่วนของการออกแบบ มีเครืองมือทีครบถว้น ระบบสามารถเขา้ถึงจากอุปกรณ์ไดทุ้กชนิด และทีคือการสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ทีและอาจารยใ์ชร้ะบบอีเลิร์นนิงในกระบวนการเรียนการสอน เพอืเติมเต็มใหแ้ก่นกัศึกษาทีจะหาความรู้และใชเ้วลาในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและเต็มประสิทธิภาพมากยงิขึน  สรุปผลการวจิัย            . ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง  – 40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ตาํแหน่งทางวิชาการอาจารย ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกวา่  ปี และ  ปีขึนไป จาํนวนวชิาทีใชใ้นการสอน  วิชา มีคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ใชค้อมพิวเตอร์ PC ในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต ใชง้านระบบอีเลิร์นนิงจากมหาวิทยาลยั วตัถุประสงคก์ารใชง้านระบบการจดัการเรียนการสอนเพอืส่งงานใชง้านระบบจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงบางครัง             . การวเิคราะห์ความคิดเห็นทีมีต่อการใชง้านระบบจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง    .  ดา้นประสิทธิภาพของเครืองคอมพิวเตอร์ตอ้งการจาํนวนเครืองคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาเพยีงพอกบัการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของคอมพวิเตอร์ทีใชง้านระบบจดัการเรียนการสอน (LSD) ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สาํหรับใชง้านระบบจดัการเรียนการสอน (LSD) มีค่าเฉลียเท่ากนั คือ ( x  = 3.10)    .  ดา้นระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตตอ้งการความรวดเร็วในการใชง้านระบบอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ( x  = 2.90)    .  ดา้นระบบการจดัการเรียนการสอนตอ้งการมี LMS ทีสามารถจดัการเนือหาและบทเรียน เช่น การโยกยา้ย เปลียนแปลง และแกไ้ขเนือหาในบทเรียน มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ( x  = 3.34)    .  ดา้นการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัตอ้งการระบบ LMS ช่วยเพิมช่องทางการติดต่อระหวา่งอาจารย์และนกัศึกษาไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลาและสถานที มีค่าเฉลียมากทีสุด ( x= 3.19)  .  ด้านอาจารย์ผูส้อนต้องการระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยช่วยให้อาจารย์ประหยดัเวลาในการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ( x= 3.17)  ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั   1. ควรส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงเนือหาภายในระบบ LMS อยูส่มาํเสมอใหเ้ป็นปัจจุบนั   2. ควรมีการส่งเสริมใหมี้การใชง้านระบบ LMS ทุกคนเพอืใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปในรูปแบบที ทนัสมยั   4. ควรมอบหมายใหมี้การใช ้LMS เป็นกฎระเบียบหรือมีการบงัคบัใหใ้ชง้านทุกคน 
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  5. ควรมีการปรับปรุงระบบใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านทีหลากหลายในแต่ละรายวชิาและลกัษณะการเรียนการสอนของแต่ละวชิา  กิตติกรรมประกาศ รายงานการวจิยัฉบบันีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  ดว้ยงบเงินรายได้ประจาํปี  พ.ศ.   ผูว้จิยัจึงขอขอบพรุคุณเป็นอยา่งสูงต่อการสนบัสนุนโครงการวจิยัเรือง ปัจจยัและอุปสรรคในรายวชิาทีใชร้ะบบอิเลิร์นนิงเติมเตม็การเรียนการสอนของอาจารย ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั มา ณ ทีนี และรายงานการวิจัยฉบับนีจะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือทีดีตลอดการทําวิจัยจากผู ้สนับสนุนทุนวิจัย และผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน  เอกสารอ้างองิ นิภา กูพ้งษศ์กัดิ. . การเพมิประสิทธิภาพการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยโดยใชโ้ปรแกรม BU LMS :            วารสารรามคาํแหง ฉบบัมนุษศาสตร์ ปีที  ฉบบัที   สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พศ.                       
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การพฒันามัลติมีเดียแอนิเมชัน  มิติ เรือง แบบจําลองการวเิคราะห์ระบบในรายวิชา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) Development Animation 2 Dimension Topic system analysts model  in subject  System Analysts and Design  (Structural)  ลดัดาวลัย ์ หวงัเจริญ *  โสภณา สาํราญ   วลิาวณัย ์ บุญบุตร  และ ณฎัฐธิดา  บุญส่ง  Laddawun Wongcharen1*  Sophana somran2  Vilawan Bunbod1and  Nattatida Bunsong1  บทคัดย่อ             การพฒันางานวิจยัเรือง มลัติมีเดียแอนิเมชนั  มิติ เรือง แบบจาํลองการวิเคราะห์ระบบ ในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) จดัทาํขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พอื ) ประกอบการเรียนในรายวชิาการวเิคราะห์และออกแบบระบบ ในเรือง แบบจาํลองการวเิคราะห์ระบบ และ ) เพอืใหเ้กิดการเรียนรู้ทีง่ายและน่าสนใจสาํหรับนกัเรียนนกัศึกษา การวิจยัครังนีใช้เครืองมือคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่ Illustrator, Flash , Photoshop, Dreamweaver, Sound Force,  Ulead,  และ Appserv เครืองมือทีใช้ในการจัดทาํวิจยัไดแ้ก่ แบบประเมินประสิทธิภาพของสือจากผูเ้ชียวชาญโดยแบ่งออกเป็น                    ดา้น คือ ดา้นการออกแบบสือ  และดา้นการทาํงานของสือแอนิเมชนั และแบบสอบถามความพึงพอใจสาํหรับผูใ้ชร้ะบบ โดยประเมินดา้นเนือหาของแบบจาํลองการวเิคราะห์ระบบ          ผลประเมินจากผูเ้ชียวชาญ ในดา้นการออกแบบ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะตวัละคร ดา้นการใชอ้งคป์ระกอบรูปทรงของแอนิเมชนั  ดา้นองคป์ระกอบทางสี เสียง ดา้นการออกแบบการเคลือนทีของแอนิเมชนั โดยรวมมีค่าเฉลีย .  อยูใ่นระดบัมากทีสุด ดา้นการทาํงานประกอบไปดว้ย ดา้นการเลือกการทาํงานของแอนิเมชนั ความต่อเนืองของการเคลือนไหว ความเร็วในการแสดงผลขอ้มูลภาพ และ การบรรยายสอดคลอ้งกบัการแสดงผล มีค่าเฉลียคือ .  อยูใ่นระดบัมากทีสุด ผลการประเมินจากผูใ้ชสื้อพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงจาํนวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ .  เพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ผลการประเมินความพึงพอใจ ในการใชสื้อนาํเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชนัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั  4.12  และผูใ้ชสื้อไดรั้บความรู้เพมิขึนจากการใชสื้อแอนิเมชนัดงักล่าว  คาํสําคญั : แอนิเมชนั  มิติ, การวเิคราะห์ระบบ, แบบจาํลอง           
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ABSTRACT   Development Research Multimedia animation, 2D modeling of systems analysis in the course of analysis and design.  ( Structural)  prepared for the purpose.  1)  In the course of the study, the analysis and design of the model analysis system and 2) to make learning easy and interesting for students. This research tool is a computer program such as Illustrator, Flash, Photoshop, Dreamweaver, Sound Force, Ulead, and Appserv.  The tools used in preparing this study.  Performance evaluation of media experts were divided into two aspects: the work of media and animation. And satisfaction for users of the system. By evaluating the content of the model analysis system.  Expert rating in design about the use of the shape of an animation, the composition and sound design, the movement of animation. Overall, an average of 4.25 at the most. The work consists of the selected works of animation, the continuation of the movement, the speed of the display image data and lectures in accordance with the display. The average is 4.25 on the highest level. The research found that the users of the system.  The sample was female, 25 percent of 83. 34 male, 5 percent of 16.66. The satisfaction rating in a presentation in the form of cartoon animation overall is high. The average was 4.12. The media has been increased awareness of the use of media such as animation.  Key words: animation, 2D, systems analysis, modeling.             สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง    อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  1 Department of Business Administration, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, University Rajamangala University of    Technology Lanna Phitsanulok, Ban Krang Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province 65000, Thailand  สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พษิณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง    อาํเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก  2 Department of Science, Faculty of Science and Agricultural Technology, University Rajamangala University of    Technology Lanna Phitsanulok, Ban Krang Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province 65000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : ลดัดาวลัย ์หวงัเจริญ, a.laddawun@gmail.com 
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บทนํา ตามพระราชบญัญติัการจดัการศึกษา พ.ศ.  มาตรา  กล่าววา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ”  จะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนการสอนนนัจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ทีหลายหลายทีจะเป็นเครืองมือทีจะสามารถทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้โดยการศึกษานนัตอ้งเน้นความสําคญัทงัความรู้ และคุณธรรม ทีบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา โดยการศึกษาในระดบัอุดมศึกษานนั ควรเน้นการศึกษาทีทาํให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองได้ทงัในดา้นการการคิด การจดัการ การประยุกต์ความรู้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้มีหลายหลายรูปแบบ เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบตัิลงมือทาํจริง กระบวนการวิจยั เป็นตน้ ซึงแนวทางเหล่านีเป็นการจดัการเรียนการสอนทีผูเ้รียนควรจะไดรั้บการฝึกฝนพฒันาอยา่งต่อเนือง จะไดช่้วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ขึนและบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละหลกัสูตร ทงันีการศึกษาไดมี้การเปลียนแปลงในระดบัสากลทีมีการพฒันากรอบแนวคิดเพือการเรียนรู้ในศตวรรษที โดยไดมี้การเสนอการจดัการศึกษาในศตวรรษที  นีว่าควรยึดหลกัผลลพัธ์ทงัในดา้นความรู้ในวชิาแกนและทกัษะแห่งศตวรรษใหม่ ซึงเรียกโดยสรุปวา่ R กบั 7C (วจิารณ์, )  3R คือ ความสามารถทางดา้นการอ่าน การเขียน และการคิดคาํนวณ  7C ประกอบไปดว้ย ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการแกปั้ญหา ทกัษะการคิดริเริม และ สร้างนวตักรรม ทกัษะความเขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทศัน์ ทกัษะดา้นความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีมและภาวะผูน้ํา ทกัษะดา้นการสือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัสือ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้  จากรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที  ทีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ การจดักระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบนัควรมีการเรียนทีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในการประยกุต์องคค์วามรู้ทีเรียนมาเพือนาํมาใชใ้นการคิด แกปั้ญหา หรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการดาํรงชีวิตไดใ้นศตวรรษที  โดยเนน้ในดา้นการใชส้ารสนเทศทีมีเทคโนโลยีทงัคอมพิวเตอร์และการสือสารเขา้มาประกอบในการเรียนรู้อีกดว้ย โดยการจดักระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ ทีกล่าวมานนั มีวธีิการหลากหลายรูปแบบ เช่น การใชท้ฤษฎีการเรียนรู้ประกอบการสอน  การออกแบบกระบวนการเรียนการสอน การใชสื้อการเรียนการสอน การผลิตสือการเรียนรู้แบบมลัติมีเดีย การสร้างสือการเรียนรู้ทีแสดงผลในระบบคอมพิวเตอร์  การสร้างสือการเรียนการสอนในรูปแบบแอนิเมชนั เป็นตน้  การสร้างสือการเรียนรู้ในรูปแบบแอนิเมชนั เป็นรูปแบบของการผลิตสือการเรียนรู้ทีไดรั้บความนิยมมากรูปแบบหนึงในปัจจุบนั โดยรูปแบบของสือทีมีการสร้างออกมานนั จะเป็นการทาํให้ภาพนิงเกิดการเคลือนไหว มีการใส่เสียงประกอบ และมีสีสนัสดใส จึงทาํใหง้านทีพฒันาเป็นแอนิเมชนัมีความน่าสนใจมากขึน ซึงมนุษยเ์รามกัเลือกทีจะมองรูปภาพหรืออะไรทีมีสีสันก่อนมองเนือหาเสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบนัเทคโนโลยีเจริญกา้วหนา้เป็นอยา่งมากจึงทาํให้เกิดเครืองมือสาํหรับสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชนัทีมีประสิทธิภาพสูงขึน โดยเฉพาะการใชใ้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความนิยมใชง้านแอนิเมชนัเขา้มามีบทบาทมากในการจดัทาํสือการเรียนการสอน เนืองจากประโยชน์ของสือแอนิเมชนัมีมากมาย เช่น มีสีสันทีสดใส มีเสียงประกอบต่างๆ ทีช่วยสามารถสือความหมายให้เขา้ใจไดง่้าย และงานแอนิเมชนัช่วยทาํให้จดจาํได้รวดเร็ว  เนืองจากมนุษยจ์ะจาํขอ้มูลในลกัษณะทีเป็นภาพไดดี้กวา่ตวัเลขหรือขอ้ความ โดยการประยกุตใ์ชง้านแอนิเมชนัในการเรียนรู้หรือการศึกษา จะช่วยใหผู้เ้รียนสรุปความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดีผูเ้รียนจึงสามารถจดจาํสิงต่างๆ ไดร้วดเร็วกวา่เดิมอีกดว้ย 
            คาํวา่  แอนิเมชนั (Animation) หมายถึง “การสร้างภาพเคลือนไหว” ดว้ยการนาํภาพนิงมาเรียงลาํดบักนั และแสดงผลอยา่งต่อเนืองทาํให้ดวงตาเห็นภาพทีมีการเคลือนไหวในลกัษณะภาพติดตา เมือตามนุษยม์องเห็นภาพทีฉาย อยา่งต่อเนือง   
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เรตินาจะรักษาภาพนีไวใ้นระยะสันๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอืนแทรกเขา้มาในระยะเวลาดงักล่าว สมองของมนุษย์จะเชือมโยงภาพทงัสองเขา้ดว้ยกนัทาํให้เห็นเป็นภาพเคลือนไหวทีมีความต่อเนืองกนั (ทวศีกัดิ,  2552 ) โดยข้อดีของสือแอนิเมชันนัน สามารถทําให้การอธิบายเรืองทีค่อนขา้งซับซ้อนหรือยากทีจะเขา้ใจให้กลายเป็นเรืองง่ายขึน ทาํให้เกิดการจินตนาการอยา่งไร้ขอบเขต ไม่มีการปิดกนัทางความคิด สามารถใชค้วามคิดไดอ้ยา่งอิสระเสรี ช่วยเนน้ให้ส่วนสาํคญัเกิดความกระจ่างและชดัเจนขึน เป็นการใชภ้าพอธิบายไดดี้ และช่วยทาํใหสิ้งทีเป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งชดัเจนและดีขึนอีกดว้ย  ดังนัน การนํารูปแบบของการสร้างสือด้วยแอนิเมชัน  มิติ มาใช้เพือนําเสนอเนือหาความรู้ทียากต่อความเข้าใจ ก็จะสามารถทาํให้เกิดการเรียนรู้ในเนือหานนัง่ายขนึและชัดเจนได้มากขึนด้วย 
การศึกษาในวชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง พทุธศกัราช  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) นนั ไดก้าํหนดคาํอธิบายรายวชิาดงันี      
“ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพฒันาระบบ การบริหารโครงการ เครืองมือสนบัสนุนการพฒันาระบบ แบบจาํลองของระบบงาน การออกแบบระบบ การออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบผลลพัธ์ การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้กรณีศึกษา”  
จากขอ้กาํหนดของการเรียนรู้ในคาํอธิบายรายวิชาดงักล่าว จะมีเนือหาในการเรียนในเรือง แบบจาํลองการพฒันาระบบโดยมีแบบจาํลองทีมีการใชง้านทีเป็นตน้แบบของขนัตอนของการวเิคราะห์และออกแบบระบบในหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบจาํลองการพฒันาระบบแบบ SDLC แบบจาํลองการพฒันาระบบแบบ Water Fall แบบจาํลองแบบ Spiral  เป็นตน้  ซึงในปัจจุบนัมีการนาํเสนอรูปแบบการเรียนของวิธีการทางแบบจาํลองการพฒันาระบบเหล่านี ดว้ยการใชวิ้ธีการบรรยายประกอบการยกตวัอยา่งของการวิเคราะห์กรณีศึกษาในองคก์รธุรกิจ  มาประกอบการเรียนรู้ โดยการอธิบายขนัตอนวิธีการต่าง  ๆ ในวิธีของการวิเคราะห์และออกแบบระบบนนัโดยส่วนมากเป็นทฤษฎีทีมีการใชข้อ้ความเป็นหลกั มีการจดัทาํเป็นสือข้อความประกอบภาพนิง ทีทาํให้ผูศึ้กษาทาํความเขา้ใจได้ยาก และอาจเกิดความสับสนในลาํดับขนัตอนต่างๆ ของกระบวนการของการวิเคราะห์ระบบในแบบจาํลองแบบต่างๆ อีกดว้ย  ผูว้ิจยัจึงมีแนวความคิดในการสร้างสือแอนิเมชนั                 มิติ เพอืนาํเทคนิควธีิการของการพฒันาสือแอนิเมชนั  มิติ ใหมี้ความน่าสนใจ ทาํให้เกิดการเรียนรู้ทีอยูใ่นรูปแบบรูปธรรมทีชดัเจน และเทคนิคการใชง้านแอนิเมชนัในระบบคอมพิวเตอร์ทีสามารถสร้างสิงกระตุน้ในการเรียนรู้เช่น การใชสี้ เสียง ในการผลิตสือร่วมดว้ย เพอืใหเ้กิดความน่าสนใจ ดึงดูดการใชง้าน และเพอืเพมิประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ดียงิขึนอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์           .  เพอืพฒันาสือมลัติมีเดียแอนิเมชนั  มิติ เรือง แบบจาํลองการวเิคราะห์ระบบ           .  เพอืศึกษาผลความคิดเห็นและผลความพงึพอใจเกียวกบัสือมลัติมีเดียแอนิเมชนั  มิติ เรือง แบบจาํลองการวเิคราะห์ระบบ  ขอบเขตการจดัทําการวจิยั  การจดัทาํสือแอนิเมชัน                  การพฒันาสือมลัติมีเดียแอนิเมชนั  มิติ เรือง แบบจาํลองการวเิคราะห์ระบบ เพอืใชเ้สริมการเรียนรู้ในรายวชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) มีการพฒันาใหมี้การทาํงานดงันี 1. นาํเสนอรูปแบบของแบบจาํลองในการพฒันาระบบในรูปแบบแอนิเมชนั  มิติ 
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2. จดัทาํเวบ็ไซตใ์นการนาํเสนอสือ 3. จดัทาํแบบทดสอบเรือง แบบจาํลองการพฒันาระบบ ในรูปแบบออนไลน์บนเวบ็ไซต ์                                การจดัทาํการวจิัย              . ประชากร   ประชากร คือ ผูใ้ชง้านสือ โดยแบ่งออกเป็นผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน และผูใ้ชง้านสือ คือนกัศึกษาทีเรียนในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง วิทยาลยัสารพดัช่างพิจิตร  จาํนวน  คน              . การเก็บขอ้มูล ใชแ้บบสอบถามประเมินความคิดเห็นในการผลิตสือจากผูเ้ชียวชาญ และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใชง้าน โดยใช ้มาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั (Rating Scale) . การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใช ้  ในการคาํนวณค่าทางสถิติ  โดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน วธิีดําเนินการวิจัย ศึกษาข้อมูลเบืองต้น การศึกษาขอ้มูลเบืองตน้ใน การเรียนในรายวิชาวิเคราะห์ระบบ ในหน่วยเรียน โมเดลการพฒันาระบบ หรือแบบจาํลองการพฒันาระบบ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาดงักล่าว  ซึงจากการศึกษาเบืองตน้พบวา่ การนาํเสนอขอ้มูลของหน่วยเรียนดงักล่าวซึงเป็นขนัตอนในการพฒันาระบบซึงมีหลากหลายขนัตอนในแต่ละรูปแบบขนัตอนของการพฒันาระบบ ได้มีการนําเสนอในรูปแบบของภาพนิง และการบรรยาย อธิบายเป็นขอ้ความประกอบในแต่ละขนัตอน จึงไม่ก่อใหเ้กิดการกระตุน้ทาํ และการจดจาํ ทีสาํคญัคือทาํใหเ้กิดความน่าเบือหน่ายในการใชเ้รียนรู้  ซึงในปัจจุบนัการนาํเสนอสือการเรียนรู้โดยการใชแ้อนิเมชนั  มิติ มีการนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ ได ้โดยการนาํเสนอนนัประกอบไปดว้ย ขอ้ความ  ภาพ  ทีมีการสร้างในรูปแบบการเคลือนไหว และมีการตกแต่งดว้ยระบบสี เสียงประกอบ เสียงบรรยาย เสียงอธิบาย และเสียงอืนๆ เพอืใหผู้ที้ชมสือสามารถเขา้ใจสือไดง่้ายขึน ดงันนัการจดัทาํการวจิยัในการพฒันาสือแอนิเมชนั  มิตินี จะช่วยเพิมความน่าสนใจในการเรียนรู้ได้มากขึนกว่าแบบเรียนรู้ด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดียวได ้โดยขนัตอนการดาํเนินงานการวจิยันี แสดงไดด้งั กรอบแนวคิดของโครงการวจิยั ดงันี            
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                        ภาพท ี   กรอบแนวคิดของโครงการวจิยัการสร้างสือแอนิเมชนั  มิติ การสร้างสือแอนิเมชัน  .  แนวความคิด  ผูจ้ดัทาํมีแนวความคิดในจดัทาํสือทีประกอบการเรียนรู้โดยกาํหนดใหม้ีรูปแบบการแสดงผลในลกัษณะแอนิเมชนั  มิติ ทีประกอบไปดว้ย ขอ้ความ ภาพนิง ภาพเคลือนไหว ในระบบสี เสียงประกอบ เสียงบรรยาย เสียงอธิบาย และเสียงอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลสือ เพอืสร้างความน่าสนใจและมีความดึงดูดใจให้กบัผูที้ชมสือ ซึงจะทาํใหส้ามารถเขา้ใจในเรืองทีนาํเสนอไดม้ากขึนกวา่การไดย้นิหรือฟังแต่เพียงอยา่งเดียว โดยการสร้างสือแอนิเมชนันี ไดแ้บ่งออกเป็น  การนาํเสนอตวัละครทีเป็นตวัดาํเนินเรือง และเนือหาทีจะนาํเสนอในหน่วยเรียนเฉพาะเรือง แบบจาํลองการพฒันาระบบ  .  การวางแผน                   .   ดา้นการผลิตสือ         การผลิต/สร้างสือนี โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไดก้าํหนดให้มีการใชโ้ปรแกรมในการสร้างรูปแบบของภาพทีจะนาํเสนอในลกัษณะภาพ  มิติแบบเวกเตอร์ โดยมีการสร้างภาพใหมี้ลกัษณะของเสน้แบบเรียบง่าย ใชสี้ของภาพในรูปแบบสบายตา ไม่เนน้สีฉูดฉาด มีการใชต้วัอกัษรในการแสดงขอ้ความโดยใชรู้ปแบบตวัอกัษรทีมีความชดัเจนในตวัอกัษรแต่ละตวั และขนาดทีเหมาะสมในแต่ละเฟรมของการนาํเสนอ .  ดา้นเนือหา         การสร้างสือแอนิเมชนั  มิติ นี กาํหนดให้มีรูปแบบของการนาํเสนอเนือหาในส่วนทีเกียวขอ้งกบั แบบจาํลองการพฒันาระบบ (System Development Model) ซึงมีการกาํหนดรูปแบบของแบบจาํลองทีจะนําเสนอในสือแอนิเมชัน จาํนวน  รูปแบบ ดงันี  . .  แบบจาํลองการพฒันาระบบแบบ SDLC  . .   แบบจาํลองการพฒันาระบบแบบ Water Fall  . .  แบบจาํลองการพฒันาระบบแบบ Incremental  . . แบบจาํลองการพฒันาระบบแบบ Spiral . การออกแบบเคา้โครงเรือง (Story Board) มีรูปแบบโดยยอ่ดงันี   

การสร้างสือแอนิ
รวบรวม
วางแผน  

ออกแบบสือ 
สร้างสือ 

นาํสือไปใช ้ 

ผลประเมิน การใชสื้อแอ

ปัจจยัดา้นการผลิตสือเพอืการศึกษา หลกัการ ทฤษฎีสือแอ
ปัจจยัดา้นเนือหา ลกัษณะและความหมาย แบบจาํลองแบบ SDLC 
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ตารางท ี  การออกแบบเคา้โครงเรืองของสือแอนิเมชนั  มิติเรือง แบบจาํลองการพฒันาระบบ หวัขอ้เรือง โครงเรือง เทคนิคการผลิต แบบจาํลองการพฒันาระบบ แบบ SDLC Model 
รูปแบบของแบบจาํลองแบบ SDLC (System development Life Cycle) เป็นแบบจาํลองมาตรฐานทีนิยมใชอ้ยูก่นัในปัจจบุนั ประกอบไปดว้ยขนัตอนการพฒันาระบบ  ขนัตอน ไดแ้ก่ การวางแผน การวเิคราะห์ การออกแบบ การสร้าง การดูแลรักษาระบบ  มีการดาํเนินงานตามขนัตอนโดยมีลกัษณะเป็นวงรอบคือเมือเริมขนัตอนแรกไปจนถึงขนัสุดทา้ยก็จะกลบัมาทาํในขนัตอนแรกใหม่จึงเรียกวา่ วงจรการพฒันาระบบ 

การนาํเสนอโดยภาพนิง  มิติแบบเวกเตอร์ โดยมีตวัละครเป็นตวัแนะนาํตามขอ้ความและรูปภาพประกอบทีปรากฏ ใชเ้สียงบรรยายเนือหา และเสียประกอบเป็นเพลงบรรเลง 

แบบจาํลองการพฒันาระบบ แบบ Water Fall Model 
รูปแบบของแบบจําลองแบบ Water Fall เ ป็นแบบจําลองทีมีการทํางานเป็นลักษณะเป็นขนัตอนตามลาํดบัเหมือนกบันาํตกทีไหลลงมาจากชนับนจนถึงชันล่างสุด จนเป็นแอ่งนํา ซึงเหมือนกับผลสําเร็จของชินงานของการพฒันาระบบนันเอง  โดยมีขันตอนการทํางานในแบบจาํลองนี  ขนัตอน ประกอบดว้ย การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้ระบบ การวางแผนการดาํเนินงาน การวเิคราะห์ระบบงาน การออกแบบ (การออกแบบเชิงตรรกะ และการออกแบบเชิงกายภาพ)  

การนําเสนอโดยภาพนิง  มิติแบบเวกเตอร์ โดยมีตวัละครเป็นตวัแนะนําต า ม ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ รู ป ภ า พ ข อ งแบบจาํลอง โดยมีการอธิบายตวัอย่างป ร ะ ก อ บ ใ น แ ต่ ล ะ ขั น ต อ น ข อ งแบบจําลองแบบนําตกทัง  ขันตอน โดยมีรูปภาพของตวัอยา่งประกอบ ใชเ้สียงบรรยายเนือหา และเสียงประกอบเป็นเพลงบรรเลง 
 ตารางท ี  การออกแบบเคา้โครงเรืองของสือแอนิเมชนั  มิติเรือง แบบจาํลองการพฒันาระบบ (ต่อ) หวัขอ้เรือง โครงเรือง เทคนิคการผลิต แบบจาํลองการพฒันาระบบ แบบ Water Fall Model  (ต่อ) 

การสร้าง/พฒันาระบบ(การทดสอบ/ติดตงั) การนาํไปใช ้ และการบาํรุงดูแลรักษาระบบ โดยมีลกัษณะการทาํงานทีเป็นขนั ๆ และเมือทาํงานในขันแรกก็จะได้ output ทีมาเป็น Input ในขนัตอนต่อไปจึงเปรียบเหมือนกับนาํตกทีไหลจากชนับนลงมาชนัล่างนนัเอง และมีการพฒันาเพิมเติมจากแบบจาํลองนีเป็นแบบจําลอง  แบบ Water Fall Adapted  ซึง มีกระบวนการตรวจสอบยอ้นกลับจากขันตอนก่อนหนา้ในแต่ละกระบวนการ 
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แบบจาํลองการพฒันาระบบ แบบ Incremental Model 
รูปแบบของแบบจาํลองแบบ Incremental Model เ ป็นแบบจําลองที มีลักษณะการทํางานที มีขนัตอนการทาํงานหลกั ๆ ตามทีกาํหนดโดยอาจใช้ขันตอนของแบบจําลองแบบ SDLC หรือ Water Fall มาใช้ก็ได้ โดยมีการเพิมการทาํงานในลกัษณะทาํซาํในกระบวนการแต่ละขนัตอน และอาจมีการทาํงานโดยแบ่งการทาํงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ หลาย ๆ ส่วนในระบบงานนนั และทาํในแต่ละส่วนย่อยในขนัตอนเหมือนกันทุกขนัตอน 

การนําเสนอโดยภาพนิง  มิติแบบเวกเตอร์ โดยมีตวัละครเป็นตวัแนะนาํตามข้อความและรูปภาพประกอบทีปรากฏ โดยมีการอธิบายและยกตวัอยา่งประกอบในแต่ละขันตอน มีรูปภาพของตวัอยา่งปรากฎขึนมาทีละขนัตอน ใชเ้สียงบรรยายเนือหา และเสียงประกอบเป็นเพลงบรรเลง 
แบบจาํลองการพฒันาระบบ แบบ Spiral Model 

รู ป แ บ บ ข อ ง แ บ บ จํา ล อ ง แ บ บ  Spiral เ ป็ นแบบจาํลองทีมีกระบวนการทาํงานเป็นวงรอบทีมีจุดศูนยก์ลางอยู่ตรงกลางและขยายออกคล้ายรูปขดก้นหอย เป็นการจําลองวิธีการทํางานทีขยายการทาํงานจากจุดเริมตน้ใหมี้ขนาดใหญ่ขีน ปริมาณมากขีน ซึงหมายถึงไดล้กัษณะของงานทีเพิมขึนในแต่ละครังของการดาํเนินการ โดยมีขนัตอนการทาํงานแบบซาํ ๆ ในแต่ละรอบการดาํเนินงานอยู่  ขนั คือ การวางแผน การสร้างต้นแบบซึงตอ้งมีการวิเคราะห์ความเสียง การสร้างและนาํไปใชง้าน การประเมินผลระบบ 

การนําเสนอโดยภาพนิง  มิติแบบเวกเตอร์ โดยมีตวัละครเป็นตวัแนะนาํตามข้อความและรูปภาพประกอบทีปรากฏ มีเทคนิคการนําเสนอวงรอบของกระบวนการทาํงานโดยแสดงการเคลือนทีของเส้นทีประกอบกันเป็นรูปแบบของโมเดลและมีการอธิบายตวัอยา่งประกอบในแต่ละขนัตอน โดยมีรูปภาพของตวัอยา่งประกอบ  
 .    การออกแบบโครงสร้างการทาํงานของเวบ็ไซตแ์ละส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้        โครงสร้างการทาํงานของเวบ็ไซต์ในการนาํเสนอสือ ประกอบไปดว้ยการทาํงานในลกัษณะของเวบ็ไซตที์มีหนา้หลกัเป็นการแสดงถึงเวบ็เพจของการนาํเสนอสือการเรียนเรือง แบบจาํลองการวิเคราะห์ระบบ และมีรายการเมนูให้เลือกในการแสดงผลแอนิเมชนัของแต่ละแบบจาํลอง การทาํแบบทดสอบในเรืองแบบจาํลองการพฒันาระบบ และการเขา้เมนูการจดัการขอ้มูลบนเวบ็ไซตโ์ดยผูดู้แลระบบ 
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  ภาพท ี  โครงสร้างการทาํงานของเวบ็ไซตใ์นการนาํเสนอสือ          . การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้ 

 ภาพท ี  การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชใ้นระบบเวบ็ไซต ์    
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. สร้างสือแอนิเมชนั  มิติ การสร้างสือแอนิเมชนั  มิติ ไดจ้ดัทาํโดยใชโ้ปรแกรมการสร้างแอนิเมชนัตามทีไดมี้การออกแบบตามโครงเรือง และไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตที์มีรายการเมนูให้เลือกคือ การดูสือแอนิเมชนัจาํนวน  เรือง และในส่วนของเวบ็ไซตไ์ดมี้การสร้างแบบทดสอบ และการจดัการเวบ็ไซตโ์ดยผูดู้แลระบบ .ติดตงัการใชง้านสือและเวบ็ไซต ์การติดตงัการใชง้านสือแอนิเมชนั ไดติ้ดตงัในระบบเวบ็ไซตก์ารเรียนการสอนแบบ e-learning                  .เก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ การเก็บรวบรวมขอ้มูลทาํโดยการให้ผูใ้ช้งานสือไดใ้ชง้านสือ และประเมินตามแบบสอบถามทีใช้มาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั   (Rating Scale) และรวบรวมแบบสอบถามเพอืวเิคราะห์และสรุปผล         ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย 1. ผลการจัดสร้างสือแอนิเมชัน ผลการสร้างสือแอนิเมชนั  มิติ เรือง แบบจาํลองการพฒันาระบบ ประกอบไปดว้ยเมนูรูปแบบของการ เรียนรู้แบบจาํลองการพฒันาระบบ  รูปแบบ และนาํเสนอในรูปแบบแอนิเมชนั ดงันี 

  ภาพท ี4 แสดงการนาํเสนอสือแอนิเมชนั  มิติ 
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  ภาพท ี5 แสดงสือแอนิเมชนั  มิติและแบบทดสอบในรูปแบบเวบ็ไซต ์  2. ผลการประเมนิความคดิเห็นในการสร้างสือมลัติมเีดยีแอนิเมชัน  มติ ิเรือง แบบจาํลองในการวเิคราะห์ ระบบ ในรายวชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง)  ดงันี  ตารางท ี   ระดบัความคิดเห็นจากการประเมินโดยผูเ้ชียวชาญ รายการประเมิน ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การแปลผล ดา้นการออกแบบ ลกัษณะตวัละครเหมาะสม 3.50 0.97 มาก การใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นรูปทรงต่าง ๆ ของการสร้างแอนิเมชนั 4.50 0.87 มากทีสุด 
การใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นสี เสียง 4.50 0.87 มากทีสุด การออกแบบรูปแบบการเคลือนทีของแอนิเมชนั 4.50 0.87 มากทีสุด ดา้นการทาํงาน รูปแบบการเลือกการทาํงานของแอนิเมชนั 4.50 0.97 มากทีสุด ความต่อเนืองของการเคลือนไหวของแอนิเมชนั 4.50 0.97 มากทีสุด ความเร็วในการแสดงผลขอ้มูลภาพ 4.50 0.97 มากทีสุด การบรรยายสอดคลอ้งกบัการแสดงผล 4.50 0.97 มากทีสุด รวมทงัหมด 4.38 0.94 มากทีสุด  3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชสื้อมลัติมีเดียแอนิเมชนั  มิติ เรือง แบบจาํลองในการวเิคราะห์ ระบบ ในรายวชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง)  ดงันี    
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ตารางท ี   การประเมินระดบัความความพึงพอใจโดยผูใ้ชสื้อ รายการประเมิน ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  แปลผล 
แอนิเมชนัมีความสวยงาม 3.80 0.65 ปานกลาง ความสะดวกรวดเร็วในการแสดงผลขอ้มูล 4.08 0.69 มาก คุณภาพการแสดงผลของภาพ เสียง  4.13 0.56 มาก สือมีความสอดคลอ้งและเขา้ใจไดง่้าย 4.18 0.71 มาก ความเหมาะสมของแบบทดสอบ 4.05 0.60 มาก ผูใ้ชง้านไดรั้บความรู้จากการใชง้านสือ 4.30 0.65 มากทีสุด สือแอนิเมชนัมีความน่าสนใจ 4.28 0.60 มากทีสุด สือแอนิเมชนัทาํให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้หาความรู้เพมิมากขึน 4.23 0.70 มากทีสุด 
การนาํไปปรับใชใ้นรายวชิาทีเรียน 4.05 0.45 มาก 

รวม 4.12 0.06 มาก   สรุปผลการวจิัย            การวจิยัครังนีเพือพฒันาสือมลัติมีเดียแอนิเมชนั  มิติ เรือง แบบจาํลองการวเิคราะห์ระบบ โดยมุ่งหวงัใหที้ใชสื้อเกิดความรู้ ความเขา้ใจในรูปแบบของแบบจาํลองในการวเิคราะห์ระบบ ซึงเป็นส่วนหนึงของการศึกษาในรายวชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) และเป็นการเพิมเติมความรู้โดยสามารถศึกษาด้วยตนเองได้จากสือแอนิเมชันนี                 โดยแบ่งผลการวจิยัไดด้งันี  .  ผลการพฒันาสือมลัติมีเดียแอนิเมชนั  มิติ เรือง แบบจาํลองการวเิคราะห์ระบบ ไดสื้อแอนิเมชนั  มิติ ทีมีภาพนิง ภาพเคลือนไหว ประกอบการบรรยายโดยใชข้อ้ความ และเสียง มีการนาํเสนอรูปแบบของแบบจาํลองในการวเิคราะห์ระบบโดยแบ่งออกเป็น  รูปแบบ คือ แบบที 1 โมเดลแบบ SDLC แบบที 2 โมเดลแบบ Waterfall แบบที 3 โมเดลแบบ Incremental และแบบที 4 โมเดลแบบ Spiral          การนาํเสนอสือแอนิเมชนัไดมี้การนาํเสนอบนเวบ็ไซต ์โดยมีเมนูในการทาํงานประกอบดว้ย หนา้หลกั การนาํเสนอแอนิเมชนั การทาํแบบทดสอบโดยผูใ้ชร้ะบบ และเมนูสาํหรับผูดู้แลระบบ          ในส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถจดัการขอ้มูลในดา้น การเพมิ แกไ้ข ลบ แบบทดสอบ การตรวจสอบขอ้มูลและคะแนนผูท้าํแบบทดสอบได ้          .  ผลการวิจยัโดยการประเมินความคิดเห็นในการใชง้านสือการพฒันาสือแอนิเมชนั โดยแบ่งออกเป็นระดบัความคิดเห็นในการสร้างสือโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน  คน และระดบัความพึงพอใจในการใชง้าน  โดยผูใ้ชสื้อคือ นกัศึกษาทีเรียนในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง วิทยาลยัสารพดัช่างพิจิตร  จาํนวน  คน โดยผลสรุปของการวจิยัไดผ้ลดงันี  การประเมินประสิทธิภาพจากผูเ้ชียวชาญ ระดบัความคิดเห็นในดา้นการออกแบบ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะตวัละครเหมาะสม มีค่าเฉลียคือ .  แปลผลในระดบัมาก และในดา้นการใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นรูปทรงต่างๆ ของการสร้าง
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แอนิเมชนั  ดา้นการใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นสี เสียง ดา้นการออกแบบรูปแบบการเคลือนทีของแอนิเมชนั มีค่าเฉลียทีเท่ากนัคือ .  แปลผลในระดบัมากทีสุด โดยสรุปของความคิดเห็นในดา้นการออกแบบมีค่าเฉลีย .  แปลผลในระดบัมากทีสุด ส่วนในดา้นการทาํงานประกอบไปดว้ยความคิดเห็นในดา้น รูปแบบการเลือกการทาํงานของแอนิเมชนั ความต่อเนืองของการเคลือนไหวของแอนิเมชนั ความเร็วในการแสดงผลขอ้มูลภาพ และการบรรยายสอดคลอ้งกับการแสดงผล มีค่าเฉลียเท่ากนัคือ .  แปลผลในระดบัมากทีสุด โดยรวมในดา้นของการทาํงานมีค่าเฉลียคือ .  โดยทงันีในภาพรวมของการสร้างสือแอนิเมชนัมีค่าเฉลียคือ .  แปลผลในระดบัมากทีสุด  ซึงจากการประเมินโดยผูเ้ชียวชาญไดใ้หค้วามคิดเห็นเพิมเติมเกียวกบั การสร้างสือแอนิเมชนัในการนาํเสนอสือการเรียน โดยการใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นการพฒันาสือหลาย ๆ องคป์ระกอบ เช่น การสร้างรูปทรง การใชสี้ ลกัษณะรูปร่าง จะทาํใหสื้อแอนิเมชนัมีความน่าสนใจในการเรียนรู้มากขึน และเมือนาํมาสร้างเป็นแอนิเมชนันนัตอ้งมีองคป์ระกอบในดา้นการทาํงานทีมีความต่อเนืองของการนาํเสนอ ความเร็วในการแสดงผลทีเหมาะสมก็จะทาํให้สือมีความน่าสนใจมากยิงขึน และจะนาํไปสู่กระบวนการจดจาํและทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิผลมากขึน   การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชสื้อ ไดผ้ลคือผูใ้ชสื้อเป็นเพศหญิงจาํนวน   คน คิดเป็นร้อยละ .  เพศชาย  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ของผูต้อบแบบสอบถาม  มีค่าประเมินความพึงพอใจ ในการใชสื้อ นาํเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชนั  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย  4.12  ผูใ้ชง้านไดรั้บความรู้จากการใชง้านสืออยูใ่นระดบัมากทีสุด  4.30 สือการพฒันาแอนิเมชนัมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลีย 4.28   การใชสื้อแอนิเมชนัทาํให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้หาความรู้เพิมมากขึน มีค่าเฉลียเป็น 4.23  สือมีความสอดคลอ้งและเขา้ใจไดง่้าย มีค่าเฉลียเป็น 4.18 การ์ตูนแอนิเมชนัมีภาพ เสียง ทีชดัเจนเหมาะสม มีค่าเฉลีย 4.13 ความสะดวกรวดเร็วในการแสดงผลขอ้มูล มีค่าเฉลีย 4.08  โดยทงันีผูใ้ชสื้อคิดวา่เมือใชง้านสือแอนิเมชนัแลว้จะนาํไปปรับใชใ้นรายวชิาทีเรียน มีค่าเฉลีย .  และการ์ตูนมีสีสนัทีสวยงาม มีค่าเฉลีย 3.80 ตามลาํดบั  จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานสือโดยผูใ้ช้ ซึงคือ นักเรียนทีเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ จาํนวน  คน นนัไดมี้ขอ้เสนอแนะเพิมเติมในการจดัทาํสือแอนิเมชนัคือ ควรมีการเพิมหน่วยเรียนอืน ๆ เกียวกบัรายวชิานีใหอ้ยูใ่นรูปแบบของสือผสมดว้ย เพราะการรับรู้ขอ้มูลโดยการดูสือทีมีความหลากหลายกวา่ตวัอกัษรจะทาํใหน่้าสนใจในการเรียนรู้มากขึน และอาจทาํใหอ้ยูใ่นรูปแบบของแอนิเมชนั  มิติดว้ยก็ได ้  โดยนกัเรียนทีใชสื้อแอนิเมชนันีไดจ้ดัทาํแบบทดสอบการเรียนรู้ออนไลน์หลงัจากการรับชมสือ ซึงคะแนนของแบบทดสอบทีไดใ้นภาพรวมไดค้ะแนนมากกวา่  เปอร์เซ็น ซึงหมายความวา่นกัเรียนไดรั้บความรู้เพมิเติมมากขึนในหวัขอ้ของแบบจาํลองการพฒันาระบบ หลงัจากทีไดรั้บชมสือในรูปแบบแอนิเมชนั  มิติดงักล่าว  กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจยัฉบบันีสาํเร็จดว้ยดี เนืองจากผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งสูงจากบุคคลหลายท่าน  อนัไดแ้ก่ อาจารย์ผูส้อนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผูเ้ชียวชาญในด้านการออกแบบสือ และสถาบนัการศึกษาทีเกียวขอ้ง               อนัไดแ้ก่ วทิยาลยัสารพดัช่างพิจิตร และ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ทีไดใ้หข้อ้มูลและใหค้วามร่วมมือในการจัดทาํงานวิจัยในครังนี โดยทงันีคณะผูว้ิจัย ขอขอบคุณอาจารยใ์นหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และนักศึกษาในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.) วิทยาลยัสารพดัช่างพิจิตร ทีให้ความร่วมมือในการเป็นประชากรในการทาํวิจยั เป็นอยา่งดีจนสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์ไดต้งัไว ้
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การพฒันาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตยี The Development of Accounting System of  Banbotear  Quail Breeding Group Community Enterpr ise  ภรทิพย ์ นิลมณี * จุไรรัตน์ ทองบุญชู  และ อุษณีย ์พฒัโน ภทัรปีติกุล   Porntip Nilmanee1* Jurairat Thongboonchoo2 Usamee and Pattano Pattarapeetilkul3  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระบบบญัชีเดิมและปัญหาทีเกิดขึนในการจดัทาํบญัชีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตียเพือพฒันาระบบบญัชีใหม่ใหเ้หมาะสมง่ายต่อการปฏิบติัและสามารถจดัทาํรายงานทางการเงินทีถูกตอ้งเพอืจะไดเ้ป็นแนวทางปฏิบติัใหก้บัวสิาหกิจชุมชนอืนต่อไป  จากผลการวจิยัพบวา่ระบบบญัชีทีวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตียใชอ้ยูเ่ดิมนนัเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชียงัไม่ครบถว้น สมุดบญัชีทีจดัทาํขึนเป็นเพียงแค่การบนัทึกความจาํ ไม่มีการนาํอุปกรณ์หรือเครืองมืออืนๆ มาใช้ในการจดัทาํบญัชี พนกังานบญัชีขาดประสบการณ์ในการทาํบญัชี กิจการจึงไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลทางบญัชีเพือจัดทาํรายงานทางการเงินได ้  ผูว้จิยัจึงไดอ้อกแบบระบบบญัชีใหม่ เริมตงัแต่การกาํหนดเอกสารประกอบการลงบญัชี กาํหนดสมุดบญัชีและการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยนาํอุปกรณ์คอมพวิเตอร์มาช่วยในการจดัทาํบญัชี ทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่ แลว้มาปรับปรุงแกไ้ข จนไดร้ะบบบญัชีทีเหมาะสมกบักิจการ ส่งผลใหกิ้จการจดัทาํรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  โดยสรุป ระบบบญัชีทีเหมาะสมกบัวสิาหกิจชุมชนควรออกแบบใหจ้ดัทาํไดง่้ายและควรมีหน่วยงานภาครัฐเขา้ไปใหค้าํแนะนาํและติดตามเพือใหว้สิาหกิจชุมชนสามารถจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   คาํสําคญั : ระบบบญัชี, วสิาหกิจชุมชน, การพฒันา         สาขาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  1 Department of Accounting, Faculty of Management Science, Songkhla Rajabhat University, Khaorupchang, Mueang Songkhla District,    Songkhla 90000, Thailand  สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  2 Department of Economics, Faculty of Management Science, Songkhla Rajabhat University, Khaorupchang, Mueang Songkhla District,    Songkhla 90000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : wanpen1984@hotmail.co.th 
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ABSTRACT  The objectives of this research were to study the accounting system and problems in accounting of  Banbotear Quail Breeding Group Community Enterprise to developed a new accounting system which appropriated level of Community Enterprise,  easy to performed  and can provide accurate financial reports in order to issue  a guideline which can significantly contribute to other community enterprises. The results showed that the accounting system of Banbotear Quail Breeding Group Community Enterprise was used. There are incomplete on documents to enclosed of accounting record  and  an accounting book is just only memo also no equipment or other tools  was used to support in accounting. In addition accounting staff lack of accounting experience that may lead to the Enterprise is unable to collected accounting data for performing of financial reporting. Researcher has designed a new accounting system. Starting from setting documentation and account books also bringing computer to support in accounting  to prepared the financial reports  Then, test a new accounting system and adjust until suitable with Community Enterprise.  As a result, The Enterprise can prepare the financial report accurately. In summary, the suitable accounting system for community enterprises should be simply design and the government agencies should be guidance and follow up so that community enterprises can perform accurate accounting.  Keywords : Accounting System , Community Enterprise, Development             
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บทนํา การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน เป็นเรืองทีประเทศให้ความสาํคญัเป็นอย่างมาก ดงัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที  (พ.ศ. - ) ไดก้ล่าวถึงไวใ้นเรืองการสร้างภูมิคุม้กนัของประเทศประเด็นหนึงคือชุมชนทอ้งถินเป็นกลไกทีมีความสามารถในการบริหารจดัการ มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิต และเชือมโยงกนัเป็นสังคมสวสัดิการ เป็นพลงัหลกัในการพฒันาฐานรากของประเทศใหม้งัคง ชุมชนพึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (สาํนกังานเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, )   เพือแกปั้ญหาเศรษฐกิจและปัญหาดา้นอนืทีเกิดขึนในชุมชนเพอืใหชุ้มชนพงึพาตวัเองได ้ อยา่งไรก็ตามการทีวสิาหกิจจะดาํเนินงานไดอ้ยา่งยงัยนื ก็ตอ้งมีระบบการบริหารจดัการทีดีในทุกๆ ดา้นและหนา้ทีในการบริหารจดัการทีสาํคญัอยา่งหนึงคือการบริหารการเงินและบญัชี  หากวสิาหกิจสามารถจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถรายงานผลทางการเงินให้ผูบ้ริหารนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ะช่วยให้การดาํเนินงานของวิสาหกิจเป็นไปอย่างต่อเนืองและพฒันาเติบโตได ้ซึงการไดม้าของรายงานทางการเงินทีถูกตอ้งและทนัเวลาทีจะนาํขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารงานนนัก็ตอ้งมาจากระบบบญัชีทีเหมาะสมกบัวสิาหกิจชุมชนนนัๆ   ระบบบญัชีคือระบบการจดัเก็บขอ้มูลทางการเงินอนัประกอบดว้ยแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆ บนัทึกทางการบญัชี รายงาน ตลอดจนวธีิการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไดน้าํมาใชใ้นการรวมรวมขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงาน และการเงินของกิจการแห่งใดแห่งหนึงให้แก่ฝ่ายจดัการ เพือช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถปฏิบติัหน้าทีอนัอยูใ่นความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปดว้ยดี และเพือเสนอขอ้มูลแก่บุคคลภายนอกผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกิจการนนั เช่นผูถื้อหุน้ เจา้หนี และส่วนราชการเป็นตน้ (วิไลและคณะ, ) นอกเหนือจากการให้รายงานทางการเงินเพือเป็นขอ้มูลในการบริหารงานแลว้ ความสาํคญัของระบบบญัชีอีกอยา่งคืออาจใชเ้ป็นเครืองมือในการป้องกนั และรักษาทรัพยสิ์นของกิจการไม่ใหสู้ญหายหรือนาํไปใชใ้นทางทีไม่สมควร (วไิลและคณะ, ) จากความหมายของระบบบญัชีทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ จะเห็นไดว้า่หากวสิาหกิจชุมชนมีระบบบญัชีทีดี สามารถจดัทาํรายงานทางการเงินเพือเป็นเครืองมือของผูบ้ริหารในการดาํเนินงาน และช่วยป้องกนัทรัพยสิ์นของกิจการทีมีอยู ่จะนาํพาใหว้สิาหกิจเจริญเติบโตและดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองได ้วิสาหกิจชุมชนจาํนวนมาก ไม่มีระบบบญัชีทีดีหรือไม่มีเลย ทาํให้ไม่ทราบตน้ทุนการผลิตทีแทจ้ริง  (ธงพล ) การจดัทาํบญัชีทีถูกตอ้ง เหมาะสมกบัธุรกิจ ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถจดัทาํบญัชีและงบการเงิน และนาํไปใชใ้นการเขา้ถึงแหล่งทุนไดเ้ร็วขึน (อาจรี, )  ซึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีมีมากทีสุดคือดา้นการขาดแหล่งเงินทุน (ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร, ) ดงันนัปัญหาการขาดแหล่งเงินทุนอาจเป็นผลมาจากการจดัทาํบญัชีทีไม่ถูกตอ้งและเชือถือทาํใหผู้ป้ระกอบการไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  วธิีดาํเนินการวจิยั  การวจิยันีเป็นการวจิยัเชิงปฎิบติัใหต้รวจสอบเอกสารกลุ่มเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตีย ซึงวธีิดาํเนินการวจิยัเพอืการพฒันาระบบบญัชี ของวสิาหกิจชุมชน กลุ่มเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตีย ไดน้าํกระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ร่วมกบักระบวนการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research : PAR)   ซึงขนัตอนการวจิยัจะเป็นไปตามกระบวนการวจิยัและพฒันาประกอบดว้ย  ขนัตอนดงันี ขนัตอนท ี1  ศึกษาสภาพปัจจุบนัของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตีย ในประเด็นตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี  1.  ศึกษาวธีิการดาํเนินงานโดยทวัไป  2.  ศึกษาระบบบญัชีเดิมทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
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  2.1  เอกสารประกอบการลงบญัชี   2.2 วธีิการปฏิบติัทางบญัชี   2.3 อุปกรณ์เครืองมือทีใช ้  2.4  เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน  3.  ศึกษาปัญหาทีเกิดขึนจากระบบบญัชีเดิมทีใชอ้ยู ่  3.1  ปัญหาจากเอกสารประกอบการลงบญัชี   3.2 ปัญหาจากวธีิการปฏิบติัทางบญัชี   3.3  ปัญหาจากอุปกรณ์เครืองมือทีใช ้  3.4  ปัญหาจากเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน ขนัตอนท ี2  ออกแบบระบบบญัชีใหม่   เมือผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปศึกษาสภาพปัจจุบนัของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตีย ไดท้ราบถึงวธีิการดาํเนินงานและระบบบญัชีเดิมทีใชอ้ยู ่ตลอดจนปัญหาทีเกิดขึนจากระบบบญัชีเดิมทีใชต้ามองคป์ระกอบ ต่าง ๆ ของระบบบญัชี ก็จะทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเพอืออกแบบเอกสารประกอบการลงบญัชีและสมดุบญัชีใหม่เพอืให้เป็นไปตามกระบวนการจดัทาํบญัชี ตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป  ขนัตอนท ี3  ทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่   เมือผูว้จิยัไดพ้ฒันาระบบบญัชีใหม่แลว้ จะนาํระบบบญัชีดงักล่าวมาทดลองใช ้โดยในขนัตอนที  นี จะนาํวธีิการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเขา้มาใช ้ซึงผูว้จิยัจะออกแบบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและสมุดบญัชี เพอืให้ผูรั้บผดิชอบทาํบญัชีของกลุ่มและประธานกลุ่มไดท้ดลองใช ้ส่วนผูวิ้จยัจะคอยแนะนาํ ใหค้าํปรึกษาตลอดช่วงการทดลองใช ้พร้อมรวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน จากการทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม ่ขนัตอนท ี4 การประเมินผลและการปรับปรุง  ผูว้จิยัรวบรวมปัญหาทีเกิดขึนจากการทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่มาวเิคราะห์ เพอืนาํขอ้มูลไปใชพ้ฒันาระบบบญัชีใหเ้หมาะสมยงิขึนแลว้นาํไปทดลองใชใ้หม่ จนไดร้ะบบบญัชีทีเหมาะสมกบัวสิาหกิจชุมชนต่อไป เครืองมือในการรวบรวมข้อมูล  ผูว้จิยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการต่าง ๆ ดงันี 1) การสมัภาษณ์ ) การสงัเกต ) การศึกษาจากเอกสาร 4) การออกแบบเอกสารและรูปแบบการบนัทึกบญัชีทีเหมาะสม   1.  การสมัภาษณ์ ผูวิ้จยัจะออกแบบ แบบสัมภาษณ์เพอืรวบรวมขอ้มูลในเรืองต่าง ๆ ดงันี  1.1  สภาพการดาํเนินงานในปัจจุบนั ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตีย ในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี   1.1.1 รูปแบบของกิจการ วา่กลุ่มมีการจดัตงัในลกัษณะใดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่  เป็นกิจการทีแสวงหากาํไรหรือมิไดมุ้่งหวงัผลกาํไร   . .    การจดัผงัองคก์ร อาํนาจการตดัสินใจ ทางเดินเอกสารตอ้งผา่นใครบา้งทีมีอาํนาจอนุมติั   . .  รายการทีเกิดขึนในองคก์ร ลกัษณะกิจกรรมทีสาํคญัมีอะไรบา้ง ผลิต ซือมาขายไป หรือให้บริการ   1.   สภาพจดัทาํบญัชีและปัญหาทีเกิดขึนในปัจจบุนั    . .    การกาํหนดแบบฟอร์มเอกสารทีจะใชใ้นการบนัทึกรายการคา้  1.2.2  การกาํหนดสมุดบญัชีต่าง ๆ เพือใชบ้นัทึกขอ้มูลจากแบบฟอร์มเอกสาร       



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  473 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 1.2.3  การกาํหนดรายงานทางบญัชีทีจะตอ้งจดัทาํ    1.2.4 การกาํหนดวธีิการปฏิบติังาน  1.2.5  การกาํหนดอุปกรณ์เครืองมือทีใชใ้นงานบญัชี  1.2.6 การกาํหนดตวัผูป้ฏิบติังานทางบญัชี  .  การสงัเกต ผูว้จิยัจะทาํการสงัเกต ลกัษณะการดาํเนินงาน การจดัทาํบญัชีในประเด็นต่าง ๆ ดงันี  .  กระบวนการจดัซือและการควบคุมเจา้หนี   2.1.1  ขนัตอนการจดัซือสินคา้   2.1.2  การลงบญัชีค่าซือสินคา้   . .    การจดัทาํบญัชีเจา้หนี  2.2  การควบคุมสินคา้คงเหลือ   2.2.1  การรับสินคา้    2.2.2 การเบิกจ่ายสินคา้   . .    การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ  2.3  กระบวนการผลิตและการคาํนวณตน้ทุนการผลิต   . .   ขนัตอนการผลิต    . .   การคาํนวณตน้ทุนค่าวตัถุดิบ    . .   การคาํนวณค่าแรงในการผลิต    . .    การคาํนวณค่าใชจ่้ายในการผลิตอืน ๆ     . .   การคาํนวณตน้ทุนการผลิต  2.4 กระบวนการขายและการควบคุมลูกหนี    2.4.1 ประเภทของการขาย    . .  การลงบญัชีค่าขายสินคา้    . .  การจดัทาํบญัชีลูกหนี  .  กระบวนการรับจ่ายเงิน    . .   การลงบญัชีเงินเกียวกบัเงินสดรับ    . .   การเก็บรักษาเงิน    . .   ขนัตอนการจ่ายเงิน    . .   การลงบญัชีเกียวกบัเงินสดจ่าย  . การศึกษาเอกสารในการจดัทาํบญัชี  3.1 ศึกษาเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี ทงัส่วนทีเป็นเอกสารทีกลุ่มจดัทาํเอง และเอกสารทีกลุ่ม ไดรั้บจากบุคคลภายนอก ตลอดจนถึงการจดัเก็บเอกสารดงักล่าว  .   ศึกษาสมุดบญัชี ทีกาํหนดใหมี้ใชอ้ยู ่กาํหนดใหมี้สมุดบญัชีใดใชอ้ยูบ่า้ง รูปแบบสมุดบญัชีทีใชเ้ป็นอยา่งไร  .    ศึกษาเอกสารรายงานทางการเงินทีกลุ่มจดัทาํอยู ่ มีการจดัทาํรายงานทางการเงินประเภทใดอยูบ่า้ง .  การออกแบบเอกสารและรูปแบบการบนัทึกบญัชีทีเหมาะสม เพือทาํการทดลองใช ้ 
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วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล  เมือผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามวิธีการทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้จะนาํขอ้มูลทีไดม้าเก็บรวม ๆ มาวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) และสรุปออกมาในแต่ละประเด็น เพอืใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาทีไดต้งัไวค้ือ ศึกษาระบบบญัชีเดิมและปัญหาทีเกิดขึนในการจดัทาํบญัชีของวสิาหกิจชุมชนฯ และการพฒันาระบบบญัชีสาํหรับวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตีย เพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัจะสรุปและวเิคราะห์ขอ้มูล  ในแต่ละหวัขอ้ดงันี  1.  สภาพปัจจุบนัของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตีย       .    การดาํเนินงานโดยทวัไป  .    ระบบบญัชีเดิมทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั   . .  เอกสารประกอบการลงบญัชี   . .  วธีิการปฏิบตัิทางบญัชี   . .  อุปกรณ์เครืองมือทีใช ้  . .   เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน  .    ปัญหาทีเกิดขึนจากระบบบญัชีเดิมทีใชอ้ยู ่   . .  ปัญหาจากเอกสารประกอบการลงบญัชี    . .  ปัญหาจากวธีิการปฏิบติัทางบญัชี    . .  ปัญหาจากอุปกรณ์เครืองมือทีใช ้  . .  ปัญหาจากเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน  . ออกแบบระบบบญัชีใหม่   เมือผูว้ิจยัไดท้ราบถึงวิธีการดาํเนินงานและระบบบญัชีเดิมทีใช้อยู่ ตลอดจนปัญหาทีเกิดขึนจากระบบบญัชีเดิมทีใชต้ามองคป์ระกอบต่าง ๆ  ของระบบบญัชี ก็จะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพือออกแบบเอกสารประกอบการลงบญัชีและสมุดบญัชีใหม่เพอืใหเ้ป็นไปตามกระบวนการจดัทาํบญัชี ตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป   . ทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่   เมือผูว้ิจัยได้พฒันาระบบบัญชีใหม่แล้ว จะนําระบบบัญชีดังกล่าวมาทดลองใช้    โดยจะนําวิธีการวิจัยปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเขา้มาใช ้ซึงผูว้จิยัจะออกแบบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและสมุดบญัชี เพอืใหผู้รั้บผิดชอบทาํบญัชีของกลุ่มและประธานกลุ่มไดท้ดลองใช ้ส่วนผูว้ิจยัจะคอยแนะนาํ ให้คาํปรึกษาตลอดช่วงการทดลองใช ้พร้อมรวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม ่ . การประเมินผลและการปรับปรุง  สรุปปัญหาทีเกิดขึนจากการทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่มาวิเคราะห์ เพือนาํขอ้มูลไปใชพ้ฒันาระบบบญัชีให้เหมาะสมยงิขึนแลว้นาํไปทดลองใชใ้หม่ จนไดร้ะบบบญัชีทีเหมาะสมกบัวสิาหกิจชุมชนต่อไป  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย  ผลทีไดจ้ากศึกษาแต่ละขนัตอนทีวางไวด้งันี  1. ผลการศึกษาดา้นวิธีการดาํเนินงานโดยทวัไป ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกทาบา้นบ่อเตียในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี                                                                                                                                                                                                                                                     
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  1.1 รูปแบบของกิจการ จัดตงัในรูปแบบวิสาหกิจชุม โดยมีคุณสุนทร นิยมยาตรา เป็นประธานกลุ่ม  แต่โดยลกัษณะการดาํเนินงานจริง จะมีลกัษณะเป็นธุรกิจเจา้ของคนเดียวมากกวา่ โดยคุณสุนทรซึงเป็นประธานกลุ่ม เนืองจากกลุ่มเริมตน้มาจากธุรกิจเจา้ของคนเดียวคือคุณสุนทร เมือมีการจดัตงัเป็นวสิาหกิจชุมชน ก็ไดมี้สมาชิกทีเลียงนกกระทาเขา้มาร่วม โดยส่งไขน่กใหก้บักลุ่ม เพอืทาํการแปรรูปต่อไป    .  การจดัผงัองคก์รและอาํนาจการตดัสินใจ กิจการไดมี้การแบ่งฝ่ายงานเป็นแผนกเลียงนก แผนกแปรรูปไข่นก แผนกส่งสินคา้ และแผนกการเงินบญัชี  โดยอาํนาจการตดัสินใจทุกอยา่งอยูที่ประธานกลุ่มคือคุณสุนทร   .  ลกัษณะการดาํเนินงาน กิจการดาํเนินงานเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม โดยรายไดห้ลกัจะมาจากการขายไข่นกแปรรูป แต่ยงัมีรายไดอื้น ๆ อีก เช่นรายไดจ้ากการขายนก ขายอาหารนก และขายไข่นกดิบ  . ศึกษาระบบบญัชีเดิมทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ในดา้นต่าง ๆ ดงันีต่อไปนี     .   เอกสารประกอบการลงบญัชี ประกอบดว้ยเอกสารดา้นรับทีออกโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตีย และเอกสารดา้นจ่ายรวมทงัสมุดทีใชใ้นการบนัทึกบญัชี      2.1.1  เอกสารประกอบด้านรับเงิน กิจการได้กําหนดแบบฟอร์มเอกสาร ทีใช้บันทึกรายการค้า แค่แบบฟอร์มเดียวคือบิลเงินสดซือแบบสาํเร็จทีมีขายอยูท่วัไป ไม่ไดจ้ดัพิมพขึ์นมาโดยเฉพาะของกิจการเอง   ใชบ้นัทึกรายการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ ซึงมีบางรายการทีขายแลว้ยงัไม่ไดช้าํระเงินหรือไดรั้บชาํระแลว้บางส่วน ก็จะมีการหักลดยอดเอาไว้ในบิลเงินสด                     . .    สําหรับเอกสารประกอบการจ่ายเงิน จะมีเฉพาะหลักฐานทีบุคคลภายนอกออกให้เท่านัน เช่นใบเสร็จรับเงินค่าอาหารนก  หากเป็นการจ่ายเงินให้กบับุคคลทีไม่สามารถออกหลกัฐานให้กบักิจการได ้จะไม่มีเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี กิจการจะใชว้ธีิบนัทึกรายการจ่ายเงินค่าใชจ่้ายตา่ง ๆ ไวใ้นสมุดบนัทึกการจ่ายเงินเท่านนั แต่ไม่ได้จดัทาํเอกสารประกอบการจ่ายเงิน   2.2  วธีิการปฏิบติัทางบญัชี      2.2.1 กลุ่มวิสาหกิจเลียงนกระทาบ่อเตียกําหนดให้มีสมุดบัญชีเพือใช้บันทึกขอ้มูลจากแบบฟอร์มเอกสารหรือบันทึกขอ้มูลตามทีเกิดขึนในกิจการ ซึงสมุดทีใชจ้ดบนัทึกดังกล่าวเป็นแค่เพียงสมุดทีมีลกัษณะเหมือนการบนัทึกความจาํทีเกิดขึน ไม่สามารถสรุปยอดมาจดัหมวดหมู่รายการทางบญัชีได ้สมุดทีใชบ้นัทึกไดแ้ก่ สมุดบนัทึกรายการขาย สมุดบนัทึกรายการผลิต สมุดบันทึกรายการจ่ายเงิน สมุดบนัทึกรายการรับเงิน สมุดบนัทึกรายการผลิต สมุดบนัทึกรายการของเสีย โดยทุกสินเดือน จะมีเพียงสรุปยอดขาย และค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน โดยยึดตามรายการรับเงินและจ่ายเงิน  ซึงพนกังานบญัชีของกิจการจะทาํหนา้ทีออกเอกสารการขายสินคา้และจะบนัทึกรายการขายสินคา้ แยกเป็นวนั ๆ ตามจาํนวนสินคา้แปรรูปทีผลิตได ้ซึงจะมีการบนัทึกทงัจาํนวนสินคา้ทีผลิต และรายละเอียดการขายรวมอยูด่ว้ยกนั การขายก็บนัทึกทงัการขายสด และขายเชืออยูใ่นเล่มเดียวกนั ไม่มีบญัชีลูกหนี ซึงลกัษณะการบนัทึกจะเป็นการบนัทึกรายการขนัตน้ เพือเตือนความจาํมากกวา่การนาํขอ้มูลไปใชเ้พอืการเสนอรายงานทางบญัชี  สําหรับรายการจ่ายเงินจะแยกบนัทึกไวอี้กหนึงเล่ม ลงบนัทึกรายการจ่ายเงินทงัหมด โดยไม่มีการจดัหมวดหมู่รายการจ่ายเงินเหล่านนั ทาํให้ไม่สามารถสรุปยอดค่าใชจ่้ายแต่ละตวัไดว้า่ใน  เดือนหรือ  ปี มีค่าใชจ่้ายอะไรบา้งจาํนวนเท่าไร  ทราบแต่ยอดเงินทีจ่ายไปทงัหมดในแต่ละเดือน     . .  การกาํหนดวธีิการปฏิบติังาน กลุ่มวสิาหกิจเลียงนกระทาบ่อเตียกาํหนดใหพ้นกังานบญัชีเพยีงคนเดียว จดบนัทึกรายการทางบญัชีและถือเงินสดรับจากการขาย หากมีรายการจ่ายเงินรายการใดเกิดขึน ก็ใหน้าํเงินสดทีรับมาจากการขายไปใชจ่้ายไดเ้ลย 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  476 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

    .  อุปกรณ์เครืองมือทีใช ้ การกาํหนดอุปกรณ์เครืองมือทีใชใ้นงานบญัชี จะมีแค่สมุดจดบนัทึก และเครืองคิดเลย ไม่มีการนาํคอมพวิเตอร์มาใชใ้นงานบญัชี   .   เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน การกาํหนดผูป้ฏิบติังานทางบญัชี มีการมอบหมายบุคคลทีรับผิดชอบงานบญัชี  คน แต่ใหรั้บผิดชอบในเรืองของการรับจ่ายเงินดว้ย ซึงไม่เป็นไปตามหลกัการควบคุมภายในทีดี ในเรืองของการแยกบุคคลรับผิดชอบระหวา่งงานดา้นการเงินและดา้นการบญัชี   3. ศึกษาปัญหาทีเกิดขึนจากระบบบญัชีเดิมทีใชอ้ยู ่   .  ปัญหาจากเอกสารประกอบการลงบญัชี ปัญหาทีเกิดจากการใชแ้บบฟอร์มทีกาํหนดขึน จะเป็นเรืองของการบนัทึกรายการคา้ในเอกสาร เนืองจากเป็นบิลสาํหรับการขายสด แต่บางครัง ลูกคา้ชาํระเงินไม่หมด หรือคา้งชาํระ กิจการก็ลงยอดคา้งไวใ้นบิลเลย และบางครังมีการขายอาหารนกให้กบัลูกคา้ โดยลูกคา้นาํไข่สดมาขายให้กับกิจการ ก็จะหักลบรายการกนัไวใ้นบิลขายสดเลย ทาํให้ไม่มีเอกสารทีใชป้ระกอบการลงบญัชีลูกหนีส่งผลใหย้ากต่อการตรวจสอบยอดลูกหนีคงเหลือ นอกจากนียงัยากต่อการนาํรายการไปบนัทึกบญัชี    สาํหรับเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ถา้บุคคลภายนอกไม่ไดอ้อกเอกสารให ้เมือกิจการมีการจ่ายเงินกิจการก็ไม่ได้จดัทาํใบสาํคญัประกอบการจ่ายเงินแต่อยา่งใด  ทาํให้กิจการควบคุมและตรวจสอบรายการจ่ายเงินต่าง ๆ  ไม่ได ้วา่ไดมี้การจ่ายไปจริงจาํนวนเท่าไร เพราะไม่มีหลกัฐานประกอบการจ่ายเงิน นอกจากนีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงนกกระทกบ่อเตีย ไม่ไดมี้การออกแบบเอกสาร และสมุดบัญชีทีใช ้ทาํให้วิธีการปฎิบติัทางบญัชี ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีเพือจัดประเภท และแยกหมวดหมู่ขอ้มูลเพือนําเสนอรายงานทางการเงินได้ ประกอบกับผูท้าํบญัชีและผูรั้บจ่ายเงินเป็นคน ๆ เดียวกนั ส่งผลต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบวา่รายการต่าง ๆ เกิดขึนจริง ถูกตอ้งและเชือถือได ้  .  ปัญหาจากวิธีการปฏิบตัิทางบญัชี กิจการไม่ไดมี้การออกแบบเอกสาร และสมุดบญัชีทีใช ้ทาํให้วิธีการปฎิบติัทางบญัชี ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีเพือจดัประเภท และแยกหมวดหมู่ขอ้มูลเพือนาํเสนอรายงานทางการเงินได ้ประกอบกบัผูท้าํบญัชีและผูรั้บจ่ายเงินเป็นคน ๆ เดียวกนั ส่งผลต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบวา่รายการต่าง ๆ เกิดขึนจริง ถูกตอ้ง และเชือถือได ้  .   ปัญหาจากอุปกรณ์เครืองมือทีใช ้กิจการไม่มีการนาํอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์มาใช ้ส่งผลให้การบนัทึกบญัชีล่าชา้ เนืองจากมีพนกังานคนเดียวทีทาํดา้นรับและดา้นจ่ายเงิน และเกิดขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกรายการต่างๆ ทีเกิดขึน   .  ปัญหาจากเจ้าหน้าทีผูป้ฏิบัติงาน เจ้าหน้าทีผูป้ฏิบัติงาน เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาด้านการบัญชี  แต่ขาดประสบการณ์ในการทาํบญัชี ประกอบกบักิจการไม่มีการวางระบบบญัชีไว ้เพือให้ปฏิบติังานได ้ทาํให้การบนัทึกบญัชีของกิจการ เป็นเพียงการบนัทึกรายละเอียดและการบนัทึกความจาํ ซึงไม่สามารถนาํขอ้มูลเหล่านนั ไปจดัทาํรายงานทางการเงิน และใชป้ระโยชน์เพอืการบริหารได ้ขนัตอนท ี  ออกแบบระบบบญัชีใหม่    จากการทีผูว้ิจยัไดศึ้กษาระบบบญัชีเดิมทีกิจการใชอ้ยู ่และปัญหาทีเกิดขึนจากการจดัทาํบญัชี ไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพือออกแบบเอกสารประกอบการลงบญัชีและสมุดบญัชีใหม่เพือให้เป็นไปตามกระบวนการจดัทาํบญัชีตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป โดยผูว้จิยัไดท้าํการออกแบบขอ้มูลร่วมกบักิจการเพอืใหร้ะบบบญัชีทีออกแบบใหม่  สามารถปฏิบตัิงานไดง่้าย มีการออกแบบและปรับปรุงใหม่ตามลาํดบัจนไดข้อ้มูลทีเหมาะสม โดยไดท้าํการออกแบบเอกสารประกอบดว้ย ) สมุดเงินสดยอ่ย ) สมุดเงินสดรับ-จ่าย ) บญัชีคุมสต๊อก ) ใบเสร็จรับเงิน ) ใบสาํคญัรับเงิน  ) ใบสาํคญัจ่ายเงิน ) งบกาํไรขาดทุน ) งบแสดงฐานะการเงิน ) ทะเบียนทรัพยสิ์น หลงัจากไดมี้การออกแบบ และปรับปรุง เอกสารทางบญัชี สามารถสรุปขอ้มูลทีจดัใหมี้ขึนตามระบบบญัชีใหม่ไดด้งันี 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  477 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 . เอกสารประกอบการลงบญัชี  ในส่วนของเอกสารประกอบการลงบญัชี จากเดิมทีกิจการออกเอกสารใหลู้กคา้เฉพาะบิลเงินสด ไดมี้การออกแบบเอกสารใหม่  โดยผูว้ิจยัไดร่้วมกบักิจการ เพือจดัทาํเอกสารประกอบการขาย โดยกาํหนดเป็นใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารทีจดัทาํขึนเพือออกให้กบัลูกคา้เมือมีการขายสินคา้เป็นเงินสด เนืองจากกิจการขายสินคา้เป็นเงินสดเป็นส่วนใหญ่ และกรณีขายเงินเชือใหอ้อกเป็น ใบส่งของ/ใบแจง้หนี                      วสิาหกิจชุมชน กลุ่มเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตีย     เล่มที..................              67/1 ม.2 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา โทร. 086-9641-654     เลขที..................         ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงนิ  วนัที................................เดือน......................................................พศ........................  ชือลูกคา้............................................................................................................................................................. ทีอยู.่.................................................................................................................................................................. 
ลาํดบัที  รายการสินคา้ จาํนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงินรวม                                                                       จาํนวนเงินรวมทงัสิน(ตวัอกัษร)..................................................................   
     ............................................ ............................................. ผูส่้งของ/ผูรั้บเงิน ผูรั้บของ/ผูจ่้ายเงิน 

ภาพท ี1  ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน                 เอกสารประกอบการจ่ายเงิน  ไดอ้อกแบบฟอร์มใบสาํคญัจ่ายเงิน  เป็นหลกัฐานทีจดัทาํขึนเพือประกอบการจ่ายเงินของกิจการทุกรายการ และใบสาํคญัรับเงินเพอืใชบ้นัทึกเป็นหลกัฐานการรับเงินจากบุคคลภายนอก   . วิธีการปฏิบติัทางบญัชี 
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 เมือไดมี้การกาํหนดเอกสารใหม่ตามรายละเอียดทีไดก้ล่าวมาแลว้ในส่วนของวิธีการทางบญัชี ไดอ้อกแบบสมุดบญัชีอยา่งง่าย เพือใชบ้นัทึกรายการคา้ทีเกิดขึน ดงันี   .  สมุดเงินสด ใชบ้นัทึกรายการทีเกียวขอ้งกบัการรับและการจ่ายเงินสดทุกรายการ   .  บัญชีคุมสต๊อคสินคา้ ใช้ลงรายการรับจ่ายสินคา้ของกลุ่มวิสหากิจเลียงนกกระทา โดยกาํหนดให้หนึงประเภทสินคา้ทุกรายการของกิจการตอ้งมีบญัชีคุมหนึงบญัชี  คือ บญัชีคุมสตอ๊กอาหารนก บญัชีคุมสต๊อกไข่สด  บญัชีคุมสตอ๊กไข่แปรรูป เพอืใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนสินคา้และสินคา้คงเหลือ   2.3 ออกแบบฟอร์มทะเบียนทรัพยสิ์น เพือใชค้าํนวณค่าเสือมราคา และแสดงรายทรัพยสิ์นในงบแสดงฐานะการเงิน  ตามกระบวนการจัดทาํบัญชี เมือได้มีการบันทึกบัญชีเรียบร้อยแลว้ ในวนัสินงวดจะตอ้งมีการจัดทาํรายงานทางการเงินขึนเพือให้ทราบถึงผลการดาํเนินงานของกิจการและฐานะทางการเงิน ผูว้ิจัยจึงได้ออกแบบรายงานผลการดาํเนินงานและรายงานแสดงฐานะทางการเงินอยา่งง่าย  ตวัอยา่งรายงานผลการดาํเนินงานหรืองบกาํไรขาดทุน                         
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วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบ่อเตียฟาร์ม งบกาํไรขาดทุน สาํหรับ  เดือน สินสุดวนัที ..................................................................... รายได้ ขายไข่ .............................. ขายอาหาร  .............................. ขายนก .............................. ขายวติามิน ..............................       ขายยา ..............................   ขายขีนก                     .............................. รายไดอื้นๆ .............................. บวก ยอดคา้งชาํระของลูกหนี ...............................  ........................       หัก รายจ่าย (ตน้ทุนขาย)              สินคา้คงเหลือตน้งวด (ไข่ดิบ ไข่ผลิต อาหาร ยา วติามิน อืน ๆ).       .............................    บวก   ซือ: ซือไข่ ..............................  ซืออาหาร ..............................  ซือยา ............................. ซือวติามิน .............................      หกั  สินคา้คงเหลือปลายงวด (ใชร้าคาทุนทีซือมา) ไข่ดิบ .............................    ไข่ผลิต (ใชร้าคาไข่ดิบ+................%)                   ............................. อาหาร                                                                    ............................. ยา                                                                          ............................. วติามิน                          ............................ อืนๆ             .............................                 ตน้ทุนขาย  ............................. หกั   รายจ่ายอืน ๆ  ค่าแรง ............................. ค่าขนส่ง ..............................  ค่าไฟ ..............................                ค่านาํประปา .............................          ซือวติามิน .............................  ค่าแก๊ส .............................                 ค่าใชจ่้ายอืน แปรรูปไข ่  .............................              
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            ค่าใชจ่้ายอืน ฟาร์มนก  .............................                 ค่านาํมนัรถ  .............................                ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็อืนๆ  .............................                      ค่าเสือมราคา  .............................  รวมคา่ใชจ่้าย  ..............................           กําไร(ขาดทุน)                                                                                                       ..........................    
ภาพท ี2  ตวัอยา่งงบกาํไรขาดทุน  . อุปกรณ์เครืองมือทีใช ้ ผูว้ิจยัไดแ้นะนาํให้กิจการมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการปฏิบติังานบญัชี ซึงจะช่วยในเรืองการรวบรวมขอ้มูลทางบญัชีไดง่้ายขึน โดยใหกิ้จการใชโ้ปรแกรม Excel มาช่วยในการจดัทาํบญัชี   . เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน  ในส่วนของเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน ถึงแมจ้ะสาํเร็จการศึกษาดา้นบญัชี แต่ยงัขาดประสบการณ์ในการทาํบญัชี จึงได้ให้คาํแนะนาํในเรืองการจดัทาํเอกสารฐานทางบญัชี การจดัเก็บเอกสาร และการบนัทึกรายการในสมุดบญัชี รวมถึงการใช้คอมพวิเตอร์ดว้ยโปรแกรม Excel ช่วยในการจดัทาํบญัชี ซึงตวัพนกังานตอ้งเรียนรู้การใชโ้ปรแกรมเพมิขึน ตอนท ี  ทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่   เมือไดมี้การกาํหนดเอกสารใหม่ รวมถึงวิธีการปฏิบตัิทางบญัชี และให้คาํแนะนาํกบัผูท้าํบญัชีและประธานกลุ่มแลว้จึงไดน้ําระบบบญัชีใหม่ออกทดลองใช้ ผูท้าํบัญชีสามารถปฏิบติังานตามระบบบญัชีใหม่ได ้ซึงตลอดช่วงของการทดลองระบบบญัชีใหม่ผูว้ิจยัไดค้อยติดตามให้คาํแนะนาํในการปฏิบติังานทางบญัชีอย่างสมาํเสมอ จะแสดงตวัอยา่งการบนัทึกรายการในสมุดบญัชีทีไดอ้อกแบบไวแ้ละการจดัทาํงบกาํไรขาดทุน  ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน กิจการยงัไม่สามารถจดัทาํได ้เนืองจากไม่ไดมี้การจดบนัทึกรายการทรัพยสิ์นของกิจการไว ้ซึงผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลทรัพยสิ์น เพอืเตรียมการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ตอนท ี   การประเมินผลและการปรับปรุงระบบบญัชีใหม่  เมือกิจการได้นําระบบบัญชีใหม่มาใช้ พบปัญหาในการใช้ระบบบัญชีใหม่หลายประการดังจะแยกในแต่ละประเด็นดงันี  . เอกสารประกอบการลงบญัชี  เอกสารประกอบการลงบญัชีตามทีไดอ้อกแบบไว ้ กิจการยงัไม่ไดน้าํมาใช้ ในส่วนของใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน เนืองจากเอกสารเก่าทีใช้อยู่ยงัมีอยู่อีก  จึงขอใชเ้อกสารเก่าให้หมดก่อน สําหรับใบสําคญัรับเงินและจ่ายเงิน นําเฉพาะใบสาํคญัจ่ายเงินมาใช ้โดยซือแบบสาํเร็จทีมีขายทวัไปมาใชง้าน   . วิธีการปฏิบติัทางบญัชี  เนืองจากมีพนกังานเพียงคนเดียวทีรับผิดชอบในการทาํบญัชี ทาํให้การปฏิบติังานบญัชีไม่เป็นปัจจุบนั และรายการคา้ทีเกิดค่อนขา้งซบัซอ้นทาํใหก้ารจดัทาํบญัชียุง่ยากพอสมควร เช่นสมาชิกนาํไข่มาขายใหกิ้จการ พร้อมกบัซืออาหารนกไปจากกิจการ โดยใชว้ธีิหกัลา้งบญัชีกนั ซึงพนกังานของกิจการไดอ้อกหลกัฐานไวใ้นบิลขาย  . อุปกรณ์เครืองมือทีใช ้ พนกังานยงัใชค้อมพิวเตอร์ไม่คล่อง จึงไม่ไดน้าํคอมพวิเตอร์มาช่วยในการจดัทาํบญัชี  
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 . เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน  มีการเขา้ออกของพนกังานบญัชีบ่อยมากทาํให้ขาดความต่อเนืองในการเรียนรู้    จากผลการวิจัยปัญหาทีเกิดขึนจากการนําระบบบัญชีใหม่มาใช้ จะเป็นเรืองของผูป้ฏิบัติงานบัญชีเป็นหลกั เนืองจากมีการเขา้ออกของพนกังานบญัชีบ่อยมาก เมือเปลียนพนกังานใหม่ ก็ตอ้งมาเริมตน้การทาํบญัชีกนัใหม่ เนืองจากไม่ไดมี้คู่มือการปฎิบตัิงานดา้นบญัชี  ซึงส่งผลต่องานวิจยัในเรืองเวลาทีดาํเนินงานวิจยั อยา่งไรก็ตาม เอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินทีกาํหนดให้มีขึนใช้ในกิจการ หากได้มีการจัดทาํอย่างต่อเนือง และปรับปรุงให้ดีขึนเรือย ๆ กิจการก็จะมีระบบบญัชีทีเหมาะสมกบักิจการต่อไป  จึงควรมีการเขียน กระบวนการและขนัตอนการจดัทาํบญัชี เพอืเป็นแนวทางในการทาํบญัชีทีถูกตอ้งต่อไป  สรุปผลการวจิัย ในการสรุปผลการวจิยั ผูว้จิยัจะสรุปผลออกมาในแต่ละประเด็นเป็นหวัขอ้ ดงัรายละเอียดต่อไปนี   . วิธีการดาํเนินงานโดยทวัไป   . ระบบบญัชีเดิมทีใชอ้ยูแ่ละปัญหาทีเกิดขึน   . ระบบบญัชีใหม่ทีไดจ้ากการพฒันา  วธิีการดําเนินงานโดยทวัไป ลกัษณะการดาํเนินงานโดยทวัไปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตีย ดาํเนินงานเหมือนกิจการเจา้ของคนเดียว อาํนาจการตดัสินใจทุกอย่างอยูที่ประธานกลุ่ม หรือเจา้ของกิจการคือคุณสุนทร  นิยมยาตรา ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจแบบครบวงจร ตงัแต่ผลิตวตัถุดิบแลว้นาํไปแปรรูป เงินทุนไดรั้บสนบัสนุนจากรัฐบาล และมีการกูเ้งินมาลงทุนบางส่วน   ระบบบัญชีเดิมทใีช้อยู่และปัญหาทเีกดิขึน  ระบบบญัชีเดิมทีใชอ้ยู ่เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชียงัไม่ครบถว้น สมุดบญัชีทีจดัทาํโดยส่วนใหญ่เป็นเพยีงสมุดบนัทึกความจาํไม่สามารถแยกหมวดหมู่ขอ้มูลทางบญัชีได ้ส่งผลให้ไม่สามารถสรุปขอ้มูลเพอืจดัทาํรายงานทางการเงินได ้ไม่มีการนาํอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางบญัชี มาช่วยในการจดัทาํบญัชี พนกังานยงัขาดประสบการณ์ในการทาํบัญชี และมีการเขา้ออกของพนักงานบัญชีบ่อย ทาํให้ขาดความต่อเนืองในการทาํบญัชี กิจการไม่จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึงอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตไดง่้าย ระบบบัญชีใหม่ทไีด้จากการพฒันา  ไดมี้การพฒันาออกแบบเอกสารโดยกาํหนดใหจ้ดัทาํเอกสารประกอบการขายสินคา้ และเอกสารทีตอ้งจดัทาํขึนเพือประกอบการจ่ายเงิน คือใบสาํคญัจ่าย กรณีทีไม่ไดรั้บเอกสารจากบุคคลภายนอก  สาํหรับสมุดบญัชีกาํหนดใหจ้ดัทาํสมุดเงินสด โดยบนัทึกทงัรายการรับเงินและจ่ายเงิน บญัชีคุมสตอ๊กสินคา้แต่ละประเภท และกาํหนดรายงานทางการเงินคืองบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนรวมถึงการจดัทาํทะเบียนสินทรัพยน์อกจากนียงัแนะนาํให้พนกังานใชค้อมพวิเตอร์ช่วยในการจดัทาํบญัชี     
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กิตติกรรมประกาศ การศึกษาเพอืพฒันาระบบบญัชีของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตียทีไดรั้บความมือในการใหข้อ้มูลรายละเอียดต่างๆ  จากนายสุนทร นิยมยาตรา ซึงเป็นผูจ้ดัตงักลุ่มวสิาหกิจชุมชนเลียงนกกระทาบา้นบ่อเตีย เพอืพฒันาระบบบญัชีทีถูกตอ้ง และสามารถใชใ้นการประกอบทาํแผนธุรกิจเพอืเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในอนาคต  เอกสารอ้างองิ กรมส่งเสริมการเกษตร. . ความล้มเหลวของกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร. สืบค้น ธันวาคม ,  จาก K-center.doae.go.th/knowledge_detail.jsp?id=1519 กรมส่งเสริมการเกษตร. . พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. . กรุงเทพฯ . กรมส่งเสริมการเกษตร. . ระบบสารสนเทศขอ้มูลสถาบนัเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน สืบคน้ กรกฎาคม , 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. .  แผนแกไ้ขปัญหาความยากจน(มติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที  ตุลาคม ) สืบคน้ พฤศจิกายน , , จาก http://www.alro.go.th/alro/fix_poor_plan/fix_poor_plan.jsp สาํนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. . สรุปสาระสาํคญัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัทีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559  แหล่งทีมา: http//WWW.  nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/SummaryPlan11_thai.pdf,  พฤศจิกายน   ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน์. . แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของวิสาหกิจ ชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา.  นันทรัตน์ นามบุรี. การพฒันาระบบบัญชีสําหรับวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวดัชายแดนภาคใต.้ วารสารวิชาการมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา   มค. – 1 มิ.ย.  .  ภรทิพย ์นิลมณี. .  รูปแบบการจดัทาํบญัชีของวสิาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : อาํเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา  วชัรี ฮนัววิฒัน์. . ปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํบญัชีวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช.   วีระยุทธ แสนสุข. .  วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สืบค้น พฤศจิกายน , , จากhttp://www.maejopoll.mju.ac.th/gallery_show.php?id=MTUwODIyMDI=&type=MTUwNzI1Mjg=&lang=   วไิล วรีะปรีย, จงจิตต ์หลีกภยั และ ประจิต หาวตัร. . ระบบบญัชี. ด่านสุทธาการพมิพ ์: กรุงเทพฯ.  ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ และ สุภชัย พาหุมนัโต.( ) การพฒันาระบบบัญชี สําหรับกลุ่มผูผ้ลิตโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัอุบลราชธานี.  เสนีย ์พวงยานี. ( ). หลกัการบญัชีขนัตน้. ทริปเพลิ เอด็ดูเคชนั : กรุงเทพฯ.   อาจรี วเิศษศรี. ( ). การจดัการความรู้ (KM) การจดัทาํบญัชีวสิาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพฒันาวสิาหกิจชุมชน. สาํนกังานเกษตรอาํเภอแกง้สนามนาง, นครราชศรีมา      
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ปัจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร Success Factor s of Administration of Phya Prasit Community  Financial Institutions, Dusit Distr ict, Bangkok  สนทยา เขมวรัิตน์ * ดวงใจ เขมวรัิตน์  และ พรประภา แสงสินเจริญชยั  Sontaya Khamwirat1*  Duangjai Khamwirat1and Pornprapa Saengsincharoenchai2  
บทคัดย่อ 

  ความมุ่งหมายของการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ ) เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ) เพอืเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งสุ่มอย่างง่ายจากสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ จาํนวน  คน เครืองมือทีใชคื้อแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จาํนวน  ขอ้ และแบบทดสอบจาํนวน  ขอ้ สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน, ค่าที, ค่าเอฟ โดยทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน ผลการศึกษาพบวา่ ) ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั .  ) สมาชิกชุมชนพระยาประสิทธิ ทีมีเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั .   คาํสําคญั : ปัจจยัความสาํเร็จ,การบริหารจดัการ, สถาบนัการเงินชุมชน    1  สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กทม.  1 Department of Finance, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Sub-district, District,      Bangkok 10300, Thailand 2 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กทม.  2 Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon,      Bangkok 10800, Thailand 3 สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กทม.  3 Department of Management, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok 10300,     Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Sontaya.k@rmutp.ac.th 
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ABSTRACT   The purpose of this study 1) Study to investigate factors affecting administration success: case study of community Phya Prasit Dusit district, Bangkok.2) Comparison of participation in the operation: case study of community Phya Prasit classified by gender, age, marital status, education and career. The samples in this research were 136 members of community Phya Prasit selected by simple random sampling. The research instrument was test with 15 items and questionnaires of rating scales with 40 items. Percentages, means, standard deviation, t - test for independent sample, F - test, Scheffe's test analysis and stepwise multiple regression were statistical method to analyze data. The results were as follows: 1) The factor of participation in the operation of Phya Prasit community affect the success of administration of Phya Prasit community are statistically significant at the significance level 0.01 2) Comparison of participation in the operation: case study of Phya Prasit community. Found that community members Phya Prasit with different gender, age, marital status, education and career were different of participation in the operation of Phya Prasit community. Statistically significant differences at the significance level of 0.05  Keywords : Success factors, Administration, Financial institutions                    
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บทนํา  แนวคิดการพฒันาของประเทศไทยในปัจจุบนัเนน้พฒันาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึงไดรั้บอิทธิพลตวัแบบการพฒันาจากทางตะวนัตกทีเรียกว่า “ตวัแบบความทนัสมัย” (Modernization Model) การพฒันาประเทศทีมุ่งเน้นความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ ตามกระแสทุนนิยม ส่งผลใหป้ระเทศไทยประสบกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาการอพยพยา้ยถิน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ ในการจดัสรรทรัพยากร เป็นตน้ ซึงปัญหาต่าง ๆเหล่านีมีส่วนทาํใหชุ้มชนขาดความเขม้แขง็ เกิดเป็นอปุสรรคสาํคญัในการพฒันาประเทศ ทาํให้การพฒันาประเทศตอ้งหยุดชะงกั ดว้ยชุมชนเป็นรากฐานของประเทศ เป็นโครงสร้างพืนฐานของสังคม จึงมีส่วนในการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ ดังนันการพฒันาประเทศ จึงควรให้ความสําคัญกับชุมชน เพราะเมือชุมชนเขม้แข็ง ประเทศก็สามารถกา้วพน้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ไปสู่การพฒันาและมีความยงัยืน รัฐบาลจึงมีนโยบายจดัตงั กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง เพือเสริมสร้าง กระบวนการพึงพาตนเองของชุมชนเมือง  ในดา้นการเรียนรู้   การสร้างและพฒันาความคิดริเริมดว้ยภูมิปัญญาของตนเอง รวมทงัส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ในทุกระดบั ดงัความ ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบบัที   วา่ดว้ยเครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง พ.ศ.  หมวด  ขอ้  เพอืเป็นพลงัขบัเคลือน กระบวนการดงักล่าว ดว้ยการเชือมโยงความสมัพนัธ์ซึงกนัและกนั ตามวิถีชุมชน ในลกัษณะพีสอนนอ้ง และเพือนช่วยเพือน เพือช่วยยกระดบั กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ให้มีความเขม้แขง็  ทงัในดา้นพลงัคน พลงัทุน และพลงัความคิด อนัจะนาํไปสู่การเป็นชุมชนทีพึงตนเอง รวมทงัการช่วยเหลือเกือกูล และเอืออาทรระหวา่งสมาชิกภายในชุมชน และระหวา่งชุมชน เนืองจากองคก์รการเงินชุมชน ทีหลากหลายในแต่ละชุมชน มีความเขม้แข็งแตกต่างกนั การบูรณาการจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้องคก์รเขม้แข็ง มีศกัยภาพในการให ้บริการทางการเงินไดม้ากขึน ทงัในดา้นการบริหารจดัการและเงินทุน และความยืดหยุน่ในการให้บริการ ดงันนัจึงมีการบูรณาการกองทุนชุมชนในการบริหารจดัการ ด้วยการจัดตงัสถาบนัการจดัการเงินทุนชุมชน โดยการดาํเนินการจะมีคณะกรรมการกลาง ทีมาจากตวัแทนกลุ่มต่าง ๆ ช่วยรวบรวมบญัชีทีมีอยูใ่นชุมชนหลากหลายบญัชีมารวมกนั เพือให้มีขอ้มูลการกูย้ืม ทีครอบคลุมการกูย้มืเงิน ของสมาชิกในชุมชนมากขึน สาํหรับมาตรฐาน และคุณสมบติัของกองทุน ทีจะพฒันาเขา้สู่มาตรฐานสถาบนัการเงินชุมชนนนั ตอ้งมีสถานภาพของสถาบนัการเงิน เป็นกองทุนหมู่บา้นฯหรือกองทุนชุมชนเมือง ซึงจดทะเบียนนิติบุคคล ตามพระราชบญัญตัิ กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยใหส้มาชิก มีส่วนร่วมในการออมเงินอยา่งสมาํเสมอ เขา้ร่วมเวทีการเรียนรู้ การประชุมหรือประชาคม มีความเขา้ใจ และให้การสนับสนุนกองทุน ส่วนคณะกรรมการตอ้งสามารถบริหารจดัการกองทุนไดดี้ และโปร่งใสเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละมติของทีประชุมสมาชิกกองทุน มีความรู้ความเขา้ใจทีถูกตอ้งเกียวกบับทบาท ภารกิจของสถาบนัการเงินชุมชน และการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชน มีโครงสร้างการบริหารและกาํหนดหนา้ที ความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและปฏิบติัหรือดาํเนินการตามทีกาํหนดไว ้กรรมการและ/หรือคณะกรรมการไม่เคยถูกฟ้องร้อง ดาํเนินคดีและถูกศาลพิพากษาวา่มีความผิด นอกจากนีสถาบนัการเงินชุมชนตอ้งมีระเบียบขอ้บงัคบั เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนในการดาํเนินงาน มีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมการดาํเนินงาน การบริหารงานของสถาบนัการเงินชุมชน มีการจดัทาํงบการเงิน อยา่งถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั มีหนีคา้งชาํระเกิน 3 เดือนตาํกวา่ร้อยละ 2 ของเงินให้กูย้ืม มีเงินสํารองไม่ตาํกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกูย้ืมแก่สมาชิก และไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานพฒันาชุมชน ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บา้นอนื ๆ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เป็นตน้ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ เป็นสถาบนัการเงินชุมชน ทีมีการพฒันามาจากกองทุนหมู่บา้น และกลุ่มออมทรัพยชุ์มชนพระยาประสิทธิ ซึงไดรั้บเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจาํนวน  ลา้นบาท ในปี  และการดาํเนินงานมีความกา้วหนา้ต่อเนืองสมาชิกมีวินยัในการกูย้ืมเงิน และออมเงิน จนไดรั้บการประเมินความพร้อมจากกองทุนหมู่บา้นและ
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ชุมชนเมือง เพือยกฐานะเป็นสถาบนัการเงิน และสามารถยกฐานะเป็น  “สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ” โดยมีธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานพีเลียง เนืองจากเงินทุนทีมีจาํกดั ไม่เพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่องใหก้บัสถาบนัการเงิน จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัธนาคาร เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างสภาพคล่องทางการเงิน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากธนาคารออมสินนาํเงินมาลงในชุมชน (มณี จิรโชติมงคลกุล. )  จากขอ้มูลดงักล่าว เห็นไดว้า่สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ มีการพฒันาอยา่งต่อเนือง จึงทาํให้คณะผูว้ิจยัสนใจ ศึกษาปัจจยัความสําเร็จในการบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ เพือคน้หาแนวทางให้ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมนัคงและยงัยนืต่อไป รวมทงัยงัเป็นตน้แบบใหส้ถาบนัการเงินชุมชนอืน ๆ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รของตน ให้ประสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการ ซึงอาจส่งผลให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเขม้แข็ง ประเทศไทยก็จะสามารถก้าวพน้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และสามารถพฒันาไดอ้ย่างยงัยนื  วธิีดําเนินการวิจัย   การวจิยัครังนี เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยศึกษาทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง กบัความสาํเร็จในการบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชน เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ดว้ยการสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ความสาํเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชน และการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชน โดยการใช้แบบสอบถาม และวดัความรู้เกียวกบัสถาบนัการเงิน ชุมชนโดยใชแ้บบทดสอบ                     
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กรอบแนวคดิการวจิยั                    กลุ่มตวัอย่างทใีช้ในการศึกษา          ประชากรในการศึกษาครังนี คือ สมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ จาํนวน  คน (มณี จิรโชติมงคลกุล,2559) ประมาณขนาดตวัอยา่งดว้ย สูตร Yamane' (ธานินทร์, ) ณ ระดบัความเชือมนั % ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนอย่างนอ้ย  คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  เครืองมือทใีช้ในการศึกษา  เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาครังนี ไดแ้ก่              1. แบบสอบถาม ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบเลือกตอบ สอบถามเกียวกบัเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ ของสมาชิก  . แบบสอบถาม ความสาํเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงิน ชุมชนพระยาประสิทธิ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ระดับ  สอบถามความคิดเห็นเกียวกับการบริหารจดัการของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ จาํนวน  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเงิน ดา้นกรรมการ และดา้นสมาชิก  ตรวจหาค่าความเทียงตรง (Validity) ของขอ้คาํถาม ดว้ยการคาํนวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency; IOC) จากผูท้รงคุณวุฒิ เลือกเฉพาะขอ้คาํถามทีมี ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC.) ตงัแต่ 0.5 ขึนไป ไดข้อ้คาํถามจาํนวน  ขอ้ นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try 

ความรู้เกียวกับสถาบันการเงนิฯ  ใช้แบบทดสอบ(ค่าความเชือมัน . )  

ความสําเร็จในการดําเนินงานฯ ไดแ้ก่      .ดา้นการบริหารจดัการ      . ดา้นการเงิน      . ดา้นกรรมการ      . ดา้นสมาชิก ใช้แบบสอบถาม(ค่าสัมประสิทธิอัลฟา . ) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิก ไดแ้ก่    . เพศ    . อาย ุ   . สถานภาพการสมรส    4. ระดบัการศึกษา    5. อาชีพ ใช้แบบสอบถามปลายปิด 

การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานฯ ใช้แบบสอบถาม(ค่าสัมประสิทธิอัลฟา . ) 
    

วิเคราะห์การถดถอย พหุคูณ แบบขนัตอน 

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขนัตอน 

ค่าที         ค่าเอฟและ Scheffe's 
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Out)  กบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  คน พบว่า แบบสอบถาม ความสําเร็จในการบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ มีค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ระหวา่ง .  – .  และค่าความเชือมนั (Reliability)  .  กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนน  ของแบบสอบถาม ดงันี 3.25 – 4.00 (การดาํเนินงานของสถาบนัการเงินสาํเร็จในระดบัสูง) 2.50 – 3.24 (การดาํเนินงานของสถาบนัการเงินสาํเร็จในระดบัปานกลาง) 1.75 – 2.49 (การดาํเนินงานของสถาบนัการเงินสาํเร็จในระดบัตาํ) และ 1.00 – 1.74 (การดาํเนินงานของสถาบนัการเงินไมส่าํเร็จ)  3. แบบสอบถาม การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานสถาบนัการเงิน ชุมชนพระยาประสิทธิ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ สอบถามเกียวกับ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธินําแบบสอบถาม ตรวจหาคุณภาพด้านความเทียงตรง (Validity) ของขอ้คาํถาม ด้วยการคาํนวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency; IOC) จากผูท้รงคุณวฒิุ เลือกเฉพาะขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC.) ตงัแต่ 0.5 ขึนไป ได้จาํนวนขอ้คาํถามทงัสิน  ขอ้ นาํแบบสอบถามทดลองใช ้(Try Out)  กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน พบวา่ แบบสอบถาม มีค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ระหว่าง .40 - 0.91 และค่าความเชือมัน (Reliability)  0.  กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบสอบถาม ดงันี คะแนน .25 – 4.00 (สมาชิกมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานในระดบัสูง) 2.50 – 3.24 (สมาชิกมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานในระดบัปานกลาง) 1.75 – 2.49 (สมาชิกมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานในระดบัตาํ) และ 1.00 – 1.74 (สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน)  . แบบทดสอบ ความรู้เกียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบถูก-ผิด ทดสอบคุณภาพดา้นความเทียงตรง (Validity) ของขอ้คาํถาม โดยคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency; IOC) จากผูท้รงคุณวฒิุ เลือกเฉพาะขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC.) ตงัแต่ 0.5 ขึนไป ไดจ้าํนวนขอ้คาํถามทงัสิน  ขอ้ กาํหนดเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน โดยตอบถูกให้  คะแนน ตอบผิดให ้  คะแนน นาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try Out)  กบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  คน พบว่า แบบทดสอบ ความรู้เกียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิมีค่าความยาก (Difficulty index) ระหว่าง .88 – 0.   ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ระหว่าง .32-0.  และค่าความเชือมัน (Reliability) 0.  กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนของแบบทดสอบ จาํแนกเป็น  กลุ่ม  ดงันี มากกวา่  คะแนน (ผูต้อบมีความรู้เกียวกบั สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิในระดบัสูง) 5 – 10 คะแนน (ผูต้อบมีความรู้เกียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ในระดบัปานกลาง) นอ้ยกวา่  คะแนน (ผูต้อบมีความรู้เกียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิในระดบัตาํ) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล  ประสานงานกบัประธานชุมชนพระยาประสิทธิ เพือขอรายชือสมาชิกชุมชน สุ่มตวัอยา่งสมาชิกจาํนวน  คน (เพิมจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีคาํนวณไดโ้ดยประมาณ ร้อยละ  เพือป้องกนัความคลาดเคลือนทีอาจเกิดจากการเก็บขอ้มูลได้นอ้ยกวา่จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีคาํนวณได)้ นาํแบบสอบถามจาํนวน 156 ชุด ประสานกบัประธานชุมชนพระยาประสิทธิ เพอืแจกแบบสอบถามใหก้บัสมาชิกทีไดสุ่้มไว ้รอรับแบบสอบถามกลบัคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามทีได ้พบวา่ มีแบบสอบถามทีสมบูรณ์จาํนวน 136 ชุด คิดเป็นร้อยละ .18   นาํขอ้มูลทีไดท้าํการวิเคราะห์ ดว้ยตวัสถิติต่าง ๆ เพือใหส้ามารถตอบปัญหาการวิจยัได ้ดงันี ) วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใชค้่าจาํนวน และร้อยละ 2) วิเคราะห์ความรู้เกียวกับ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ของสมาชิก โดยใช้ค่าเฉลีย (Mean; X )  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)  
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3) วิเคราะห์ความสําเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงิน ชุมชนพระยาประสิทธิ โดยรวม และจาํแนกเป็นรายดา้น ทงั  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเงิน ดา้นกรรมการ และดา้นสมาชิก โดยใชค้่าเฉลีย (Mean; X )  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)  4) วิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ โดยจาํแนกตามตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ไดแ้ก่ ตวัแปรเพศ สถานภาพการสมรส และระดบัการศึกษา ดว้ยค่าสถิติ ที (t - test for independent sample) ส่วนตวัแปรอาย ุและอาชีพ ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) และเมือพบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลียรายคู่ ดว้ยวิธี Scheffe's 5) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัความรู้เกียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ และการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ กบัความสาํเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขนัตอน (Stepwise Multiple Regression)   ผลวจิัยและวจิารณ์ผล   . ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน  ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ .  อายสุ่วนใหญ่ มีอายมุากกวา่  ปี จาํนวน  ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ .10 สถานภาพการสมรส ส่วนใหญ่สมรส จาํนวน  ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาขึนไป จาํนวน  ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ .10 และส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งจาํนวน  ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 55.10   . ผลการศึกษา ระดบัความรู้ของสมาชิกเกียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ พบวา่สมาชิกมีความรู้เกียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ อยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่า = 12.66    S.D. = 3.13    . ผลการศึกษา ความสาํเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ สรุปผลการศึกษาไดด้งัตารางที 1  ตารางที  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานความสาํเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ   
ความสาํเร็จในการบริหารจดัการฯ  S.D. ระดบัความสาํเร็จ ดา้นการบริหารจดัการ 3.04 0.12 สาํเร็จปานกลาง ดา้นการเงิน 3.42 0.09 สาํเร็จในระดบัสูง ดา้นกรรมการ 3.63 0.10 สาํเร็จในระดบัสูง ดา้นสมาชิก 3.46 0.11 สาํเร็จในระดบัสูง โดยรวม  3.39 0.08 สาํเร็จในระดบัสูง    จากตารางที  พบวา่ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ มีความสาํเร็จในการบริหารจดัการ ในระดบัสูง และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการเงิน ดา้นกรรมการ และดา้นสมาชิก มีความสาํเร็จในการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัสูง ซึง

X

X
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สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รุ่งรัตน์ (2554) ทีศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงาน ทีมีต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงาน ของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ประธานคณะกรรมการกองทุน คิดเห็นเกียวกบัความสําเร็จในการดาํเนินงานทงัโดยรวม และเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้และพฒันา  ดา้นลูกคา้ และดา้นกระบวนการภายใน และกาญจนา ( ) ทีศึกษาประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ของกองทุนหมู่บา้น ตาํบลลาํพนู อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฏร์ธานี พบวา่ ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ของกองทุนหมู่บา้น ตาํบลลาํพูน อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  . ผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ของสมาชิกจาํแนกตามตวัแปร ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ปรากฎผลดงัตารางที -    ตารางท ี2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานฯของ สมาชิกจาํแนกตามตวัแปรเพศ สถานภาพการสมรส  และระดบัการศึกษา 
ตวัแปร       n  S.D. t เพศ ชาย 18 3.70 0.03 5.74* หญิง 118 3.57 0.23  สถานภาพการสมรส โสด 56 3.39 0.23 10.84* สมรส 80 3.72 0.03  ระดบัการศึกษา ตาํกวา่มธัยมศึกษา 8 3.73 0.00 8.11*  มธัยมศึกษาขึนไป 128 3.57 0.22  

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .    จากตารางที 2 พบวา่ สมาชิกทีมีเพศต่างกนั มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั .  โดยสมาชิกเพศชาย มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ สูงกวา่สมาชิกเพศหญิง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจินดา ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาชุมชน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางสาว อาํเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ ประชาชนทีมีเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนแตกต่างกนั นันทิยา. ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาชุมชน ของเทศบาลตาํบลท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่าประชาชนเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนเทศบาลตาํบลท่ายาง แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติที ระดบั .   และทิพวลั.( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในจงัหวดักระบี พบว่าสมาชิกสหกรณ์ทีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสหกรณ์แตกต่างกนั ทีระดบันยัสาํคญั .   สมาชิกทีมีสถานภาพการสมรสต่างกนั มีส่วนร่วม ในการดาํเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบันัยสําคญั .  โดยสมาชิกทีสมรสมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ สูงกวา่สมาชิกทีโสด ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจินดา ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมของ

X
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ประชาชน ในการพฒันาชุมชนของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางสาว อาํเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ ประชาชนทีมีสถานภาพการสมรสต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนแตกต่างกนั  สมาชิกทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดับนัยสาํคญั .  โดยสมาชิกทีมีระดบัการศึกษาตาํกว่ามธัยมศึกษา มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ สูงกวา่สมาชิกทีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาขึนไป ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจินดา ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาชุมชนของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางสาว อาํเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ประชาชนทีมีการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนแตกต่างกนั นนัทิยา. ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาชุมชน ของเทศบาลตาํบลท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ประชาชนทีมีการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนเทศบาลตาํบลท่ายาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .  และทิพวลั ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วม ในการดาํเนินงาน ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ในจงัหวดักระบี พบว่าสมาชิกสหกรณ์ ทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ของสหกรณ์แตกต่างกัน ทีระดบันยัสาํคญั .   ตารางที   เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานฯของสมาชิกจาํแนกตามตวัแปรอายุและอาชีพ  
ตวัแปร แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 2 1.87 0.93 27.24* ภายในกลุ่ม 133 4.56 0.03  รวม 135 6.42   อาชีพ  ระหวา่งกลุ่ม 2 2.19 1.10 34.49* ภายในกลุ่ม 133 4.23 0.03  รวม 135 6.42   
*  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .     จากตารางที  พบวา่ สมาชิกทีมีอายแุละอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคญั .  เมือพบว่า คะแนนเฉลีย การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ  ของสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ทีมีอายแุละอาชีพต่างกนั แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคญั .  คณะผูวิ้จยัจึงดาํเนินการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Scheffe's ปรากฏผลดงัตารางที -5    
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 ตารางที  การเปรียบเทียบพหุคูณ (Scheffe's) การมีส่วนร่วมในการ ดาํเนินงานฯของสมาชิกจาํแนกตามอาย ุ
อาย ุ( X ) ตาํกวา่  ปี 40- ปี มากกว่า  ปี (3.73) (3.72) (3.48) ตาํกวา่  ปี  ( . ) - 0.01 0.25*  40-  ปี      ( . )  - 0.24* มากกว่า  ปี( . )   - 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .    จากตารางที  พบว่า สมาชิกทีมีอายุมากกว่า  ปี  มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ แตกต่างกบั สมาชิกทีมีอายตุาํกวา่  ปี  และ -  ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั .  โดยสมาชิกทีมีอายมุากกวา่  ปี มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ตาํกว่าสมาชิกทีมีอายตุาํกว่า 40 ปี  และ -  ปี ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจินดา ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตาํบลยางสาว อาํเภอวิเชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่า ประชาชนทีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนแตกต่างกนั และนนัทิยา ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาชุมชน ของเทศบาลตาํบลท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า ประชาชนทีมีอายุต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนเทศบาลตาํบลท่ายาง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที ระดบั .  และโกมล ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาชุมชนในอาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐมพบว่าประชาชนทีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนในอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนัตารางที  เปรียบเทียบพหุคูณ (Scheffe's) การมีส่วนร่วมในการ ดาํเนินงานฯของสมาชิกจาํแนกตามอาชีพ 
อาชีพ ( X ) รับจา้งทวัไป คา้ขาย พนกังาน/ราชการ (3.47) (3.73) (3.72) รับจา้งทวัไป      ( . ) - 0.26* 0.25*  คา้ขาย            ( . )  - 0.01 พนกังาน/ราชการ ( . )   - 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  0.05  
            จากตารางที 5 พบวา่ สมาชิกทีมีอาชีพรับจา้ง มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ แตกต่างกบัสมาชิกทีมีอาชีพคา้ขาย  และพนกังาน/ราชการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั .  โดยสมาชิกทีมีอาชีพรับจ้าง มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ตาํกว่าสมาชิกทีมีอาชีพคา้ขาย  และพนักงาน/ราชการ ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของจินดา ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตาํบลยางสาว อาํเภอวิเชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ประชาชนทีมีอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันา
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ชุมชนแตกต่างกนั นันทิยา.( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่าประชาชนทีมีอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน เทศบาลตาํบลท่ายาง แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .  และโกมล ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน ในอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม พบวา่ประชาชนทีมีอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ในอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั  5) ผลการศึกษา ปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ โดยศึกษาปัจจยัดา้นความรู้เกียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ปรากฎผลดงัตารางที  
ตารางที  ปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ 

ตวัแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 b S.E.est β t Sig การมีส่วนร่วม 0.349 0.122 0.115 0.122 0.028 0.349 4.308** 0.000 a  =   2.952    S.E.est Y  = 0.07166   **  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .   จากตารางที  พบว่า การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ มีความสัมพนัธ์ทางบวก กับความสําเร็จในการบริหารจดัการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั  .   และสามารถพยากรณ์ ความสาํเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิไดร้้อยละ  .   ทงันีอาจเป็นเพราะ เมือสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ยนิดีใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมต่างๆ ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ยอ่มส่งผลให้การบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิสําเร็จตามวตัถุประสงค ์ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของจริยา ( ) ทีศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ของกองทุนหมู่บา้น จงัหวดัปัตตานี พบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของกองทุนหมู่บ้าน จังหวดัปัตตานี คือ 1) ปัจจัยด้านคณะกรรมการ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ ประสบการณ์ในการบริหาร ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักองทุนหมู่บา้น 2)ปัจจยัดา้นสมาชิกกองทุน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิก และ 3) ปัจจยัสนับสนุน ไดแ้ก่ การได้รับขอ้มูลข่าวสารเกียวกบักองทุน ปัจจยัทงัหมดร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้นจงัหวดัปัตตานี ไดร้้อยละ .   สรุปผลการวจิัย   การวจิยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จ ในการบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ และเปรียบเทียบความร่วมมือในการดาํเนินงาน สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ จาํแนกตามตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม ในการดาํเนินงาน ของสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ส่งผลต่อความสําเร็จ ในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก คือเมือสมาชิกให้ความร่วมมือ ในการดาํเนินงานมากขึน ความสําเร็จในการบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิยอ่มมากขึนตามไปดว้ย แต่เมือพิจารณา ระดบั
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ความร่วมมือในการดําเนินงานของสมาชิก สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ พบว่า ระดับความร่วมมือในการดาํเนินงานยงัไม่สูงมากนกั ดงันนั คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ และหน่วยงานทเีกียวข้อง ควรให้ความสนใจในการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิให้เพิมมากขึน และเนืองจากผลเปรียบเทียบ ความร่วมมือในการดําเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ จําแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่าตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลทุกตวัแปร มส่ีวนร่วมในการดาํเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิแตกต่างกนั ดงันัน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ของสมาชิกสถาบันการเงิน ชุมชนพระยาประสิทธิ คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ และหน่วยงานทีเกียวข้อง ควรพิจารณาให้เหมาะสมตามปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าว ซึงเมือการส่งเสริมบรรลุผลสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิให้ความร่วมมือในการดําเนินงานมากขึน ย่อมส่งผลต่อความสําเร็จ ในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ เพิมมากขึนตามไปด้วย อันจะส่งผลให้สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิมีการบริหารจัดการทมีีความมนัคงยงิขึนต่อไป กิตติกรรมประกาศ   คณะผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทีสนบัสนุนเงินทุนเพอืการวจิยั ขอขอบคุณนางมณี จิรโชติมงคลกุล (ประธานชุมชนพระยาประสิทธิ เขตดุสิต กทม.) และสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ทีสนบัสนุนขอ้มูล และอาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวจิยั  เอกสารอ้างองิ กาญจนา สวสัดี.  . ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้น ตาํบลลาํพูน อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฏร์ธานี. ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี. โกมล อ่อนศิริ. . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนในอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม. จริยา วงศ์กาํแหง. . ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน จังหวดัปัตตานี.วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี. จินดา จุฬาราษฎร์. 2560.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตาํบลยางสอาํเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์. น. - .  ในรายงานสืบเนืองการประชุมสัมมนาวชิาการ  นําเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครังท ี  “บูรณาการ    งานวจิัยสู่การพฒันาท้องถินทียงัยืน”. มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม, พิษณุโลก.  ทิพวลั มลิแสง. 2553. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในจงัหวดักระบี.ภาคนิพนธ์ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฏร์ธานี. ธานินทร์ ศิลป์จารุ.  .คู่มือการวจิยัและวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS. โรงพิมพนิ์ดา้การพมิพ,์ นนทบุรี. นันทิยา เอียมเอก. . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนของเทศบาล ตาํบลท่ายาง  อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี. ภาคนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด. มณี จิรโชติมงคลกุล.  ประธานชุมชนพระยาประสิทธิ  เขตดุสิต กทม. สัมภาษณ์, 25 มกราคม.  . 
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รุ่งรัตน์ เพชรไพฑรูย.์  .ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงานทีมีต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง จงัหวดัมหาสารคาม. วารสารการบัญชีและการจดัการ.  ( ) : 1-10.
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การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจรับซือสัตว์นํา: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโต๊ะบัน  อาํเภอสิเกา จังหวัดตรัง Cost and Benefit Analysis on Investment of Trading Aquatic Business: A Case Study in Ban-Toaban  Community, Bohin Subdistr ict, Sikao Distr ict, Trang Province  เดือนรุ่ง ช่วยเรือง * เสาวภาคย ์เตส่วน   อภิรักษ ์ สงรักษ์   และ  รัตนาพร  อนนัตสุข    Duanrung Chouyruang1* Saowaphak Tesuan2  Apirak Songrak3 and  Rattanaporn Anantasuk3  บทคดัย่อ  การศึกษาตน้ทุนผลตอบแทนและอตัราค่าตอบแทนจากการประกอบธุรกิจแพรับซือสัตวน์าํชุมชนบา้นโต๊ะบนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เพือศึกษาขอ้มูลการประกอบการธุรกิจและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการรับซือสัตว์นาํในรอบปี  โดยเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจแพรับซือสตัวน์าํในชุมชน ผลการศึกษาการประกอบธุรกิจแพรับซือสัตวน์าํ ในปีที 1 มีตน้ทุนรวมทงัสินเท่ากบั 10,622,942.50 บาท ซึงแบ่งเป็นตน้ทุนคงที 1,319,250.00 บาท และตน้ทุนผนัแปร 9,303,692.50 บาท มีรายไดเ้ท่ากบั 10,256,221.80 บาท และผลกาํไรสุทธิ -366,720.70 บาท ส่วนในปีที 2 มีตน้ทุนรวมทงัสินเท่ากบั 9,308,042.50 บาท ซึงแบ่งเป็นตน้ทุนคงที 4,350.00 บาท และตน้ทุนผนัแปร 9,303,692.50 บาท มีรายได้เท่ากบั 11,443,035.13 บาท และผลกาํไรสุทธิ 2,134,992.63 บาท  ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนธุรกิจแพรับซือสัตว์นาํ ให้ผลตอบแทนทีคุม้ค่าต่อการลงทุน( NPV) เท่ากบั 1,652,590.59 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) มีค่าเท่ากบั 1.09 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 9.00 การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของการลงทุน พบวา่หากมีการเปลียนแปลงของตน้ทุนการผลิตเพิมขึนร้อยละ 5 และรายไดล้ดลงร้อยละ 5 ผลตอบแทนจะไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน  คาํสําคญั: ตน้ทุนและผลตอบแทน, ธุรกิจรับซือสัตวน์าํ, จงัหวดัตรัง   สาขาศึกษาทวัไป, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง 92150  1 Department of General Education, Faculty of Science and Fisheries Technology,  Rajamangala University of Technology Srivijaya,  Maifad Subdistrict, Sikao  District, Trang  Province  92150, Thailand  หลกัสูตรการจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ สาขาเทคโนโลยกีารประมง, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง   2 Program of Fishery Management and Aquatic Business, Department of Fishery Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology,  Rajamangala University of Technology Srivijaya,  Maifad Subdistrict, Sikao  District, Trang  Province  92150, Thailand  สาขาเทคโนโลยีการประมง, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง   3 Department of Fishery Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology,  Rajamangala University of Technology Srivijaya,  Maifad Subdistrict, Sikao  District, Trang  Province  92150, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): chouyruang@hotmail.com 
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ABSTRACT  A study cost and benefit analysis on investment of fish landing place in Toaban community Bohin subdistrict, Sikao district, Trang province was conducted owner’s fish landing place by interviewing of the Toaban community.            The objectives of this study were to investigate the general information concerning business and a financial analysis of business.  In first year of investment, the results showed that the total cost was 10,622,942.50 baht which consist of fixed cost was 1,319,250.00 baht and variable cost was 9,303,692.50 baht. Income and benefit were 10,256,221.80 baht and -366,720.70 baht. For second year of investment, the results showed that the total cost was 9,308,042.50 baht which consist of fixed cost was 4,350.00 baht and variable cost was 9,303,692.50 baht. Income and benefit were 11,443,035.13 baht and 2,134,992.63 baht. The financial analysis of investment found that the net present value (NPV) was 1,652,590.59 baht, the benefit cost ratio (BCR) was 1.09 and the internal rate of return (IRR) was 9.00 percent. In addition, the sensitivity analysis for business with fish landing place found that 5 percent increased in cost and 5 percent decreased in benefit were not worthwhile and non-profitable for the investors.  Keywords : Cost and Benefit, Trading Aquatic Business, Trang Province                   
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บทนํา  ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่งออกผลผลิตสัตวน์าํติดอนัดบัหนึงในสิบของโลก  ผลผลิตสัตวน์าํส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมประมงทางทะเล ทงันีเพราะประเทศไทยมีขีดความสามารถในการทาํประมงทะเลสูง และสภาพภูมิประเทศเอืออาํนวยต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตวน์าํ ภาคการประมงขนาดเล็ก (การประมงพืนบา้น) เป็นภาคประมงทะเลทีมีความสาํคญัต่อผลผลิตสตัวน์าํในระดบัภูมิภาคและพนืที ผลผลิตตอบสนองความตอ้งการภายในประเทศและส่งออกต่างประทศ ทงันีผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือสัตวน์าํ (แพรับซือสัตวน์าํ) เป็นแหล่งรวบรวมสาํคญัสาํหรับการซือขายสตัวน์าํทีจากการทาํประมง โดยจะเป็นท่าเทียบเรือประมง ให้เรือประมงจอดเทียบท่าเพือขายสัตวน์าํทีจบัมาได ้ ผลผลิตสัตวน์าํเหล่านนัจะถูกนาํไปส่งขายต่อยงัร้านอาหารหรือตลาดในประเทศ และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป   ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือสัตวน์าํ ในชุมชนเป็นกลไกสาํคญัในการวางแผนการบริหารจดัการทรัพยากรประมงในอนาคต เนืองจากสามารถเขา้ถึงชาวประมงไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถชีนาํกระบวนการจดัการประมงทีมีประสิทธิภาพได ้ ปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือสัตวน์าํยงัมีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝังนอ้ย ดว้ยการไม่ทราบถึงโอกาสและการใชผ้ลกาํไรทีเกิดขึนจากธุรกิจรับซือสัตวน์าํคืนกลบัสู่การรับผิดชอบต่อสงัคม   การวจิยัครังนีเพือศึกษากิจการแพรับซือสัตวน์าํในระดบัชุมชน คือกิจการแพรับซือสัตวน์าํชุมชนบา้นโต๊ะบนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ทีมีการรับซือ และส่งออกผลผลิตสัตวน์าํ  เพอืใหท้ราบถึงการบริหารจดัการดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนในการประกอบกิจการของผูป้ระกอบกิจการ จะช่วยสะทอ้นใหผู้ป้ระกอบการไดท้ราบถึงตน้ทุนผลตอบแทนทีแทจ้ริง และทราบถึงแนวโนม้หรือความเสียงในการประกอบกิจการแพรับซือสตัวน์าํ ช่วยใหส้ามารถวางแผนการบริหารจดัความธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพให้ธุรกิจมีความกา้วหนา้ ลดความเสียงในการลงทุนหรือขยายการลงทุน โดยจะส่งผลกระทบให้ผูป้ระกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ในการสนับสนุนการจดัการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพือให้เกิดความยงัยืนต่อการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง วตัถุประสงค์ 1. เพือศึกษาตน้ทุนผลตอบแทน และอตัราค่าตอบแทนจากการประกอบธุรกิจรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  2. เพือวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวจากการประกอบธุรกิจรับซือสัตวน์าํในชุมชน บา้นโต๊ะบนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   วธิีดาํเนินการวิจยั  1.วธีิการวจิยั   1.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัผูป้ระกอบกิจการรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   1.2 ออกแบบสมัภาษณ์ และรวบรวมขอ้มูล  1.3 สัมภาษณ์ผูป้ระกอบกิจการรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 2.การวเิคราะห์ขอ้มูล   2.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนาํ (Descriptive method) โดยใชส้ถิติเบืองตน้ในการศึกษาลกัษณะสภาพทวัไปของการประกอบกิจการรับซือสัตวน์าํ และในการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการประกอบกิจการรับซือสัตวน์าํ  2.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative method) ในการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทน จากการประกอบกิจการรับซือสัตวน์าํ  
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     2.2.1 วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือจํานวนผลประโยชน์ สุทธิทีได้รับตลอดระยะเวลาของโครงการทีได้ปรับค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม (Present Value of Benefit: PVB) หักออกด้วย มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม (Present Value of Cost: PVC) ของ โครงการนนั  
= −

(1 + )  
    =  ผลประโยชนข์องโครงการปีที t   = ตน้ทุนของโครงการปีที t   =  อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบียทีเหมาะสม   = ระยะเวลาของโครงการ (t = 1, 2, 3,…, n)  เกณฑก์ารตดัสินใจทียอมรับโครงการ คือ NPV มีค่ามากกวา่ ศูนยห์รือมีค่าเป็นบวกแสดงวา่โครงการนนัมีความเหมาะสมทีจะลงทุนได ้   2.2.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน โดยเปรียบเทียบตน้ทุนกบัรายไดห้รือผลตอบแทน จากการเลียงเพือทีจะแสดงให้เห็นความสามารถทีจะก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน โดยใช ้หลกัเกณฑ์ 3 ประการคือ มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (Net Present-Value: NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ ตน้ทุน (Benefit Cost-Ratio: BCR และอตัราผลตอบแทนภายในของการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR)    อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefic cost Ratio: BCR)   =    อตัราผลตอบแทนเงินลงทุน (Percent return on investment)    = ∑ ( ) = 0   =  ผลของโครงการทีเกิดขึนในปีที t   = ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและค่าบาํรุงรักษาสินคา้ของโครงการทีปีที t   =  อตัราส่วนลด (Discount rate) หรืออตัราดอกเบียทีเหมาะสม   = ปีการดาํเนินงานโครงการ คือตงัแต่ปีที 1, 2, 3, ……. n  n         = อายขุองโครงการ  ปีที 0 = ปี ทีมีการลงทุนเริมแรก (initial investment)   2.2.3 การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน (Break-Even Point ) การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนดว้ยวธีิ สูตรเป็นวธีิการวเิคราะห์ทีง่ายรวดเร็วโดยใชส้มการดงันี จุดคุม้ทุน คือจุดทีกาํไร เท่ากบั 0 รายได ้=ค่าใชจ่้ายคงทีรวม +(ปริมาณขาย xค่าใชจ่้ายผนัแปรต่อหน่วย) หรือ P x Q = F + (V x Q) เมือกาํหนดให ้P = ราคาขายต่อหน่วย (Price per unit) Q = ปริมาณสินคา้ทีขาย (Number of units sold) F = ค่าใชจ่้ายคงที (Total fixed costs) V = ค่าใชจ่้ายผนัแปรต่อหน่วย (Variable cost per unit) ดงันนั (P x Q)= F + (V x Q) หรือ (P x Q) - (V x Q) = F Q (P – V) = F  
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 สูตร การหาจุดคุม้ทุน  = ( )   การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาทีผลตอบแทนสุทธิสะสม จากการดาํเนินงานมีค่าเท่ากบั มูลค่าในการลงทุนทงัหมด โครงการใดทีมีระยะเวลาลงทุนยงิสันยิงมีความตอ้งการสูง เนืองจากสามารถนาํ เงินทีคืนทุนไปลงทุนในกิจการอืนๆไดร้ะยะเวลาคืนทุนทีนิยมใชจ้ะเป็นแบบ วิธีระยะคืนทุนแบบง่าย (Simple payback period) ซึงเป็นวิธีคิดง่ายๆ โดยระยะเวลาคืนทุนสามารถ คาํนวณจาก  
  ระยะเวลาคืนทุน =  ค่าลงทุนครังแรกรายไดสุ้ทธิรายปี    การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ     =   × 100         =   × 100       = มูลค่าปัจจบุนั     = ผลประโยชน์ตอบแทน  3. สถานทีและการดาํเนินงาน   3.1 สถานทีเก็บขอ้มูลกิจการรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   3.2 สถานทีวเิคราะห์ขอ้มูล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตตรัง   3.3 ระยะเวลาทีทาํการศึกษา ตงัแต่เดือนกนัยายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560  ผลและวจิารณ์ผล   งานวิจัยครังนีได้กําหนดการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการรายหนึงในพืนทีชุมชนบ้านโต๊ะบัน ต ําบลบ่อหิน               อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ซึงเป็นผูป้ระกอบการทีสามารถใชเ้ป็นตวัแทนทีดีในการเทียบเคียงกลุ่มผูป้ระกอบการรับซือสัตวน์าํอืนๆ ในพืนทีจงัหวดัตรังและจงัหวดัใกลเ้คียง โดยพบว่าผูป้ระกอบการไดเ้ริมตน้ธุรกิจในปี พ.ศ. 2537  โดยเงินทุนก่อตงั 6,000,000 บาท จาํนวนชาวประมงพืนบา้นทีนาํผลผลิตสัตวน์าํมาจาํหน่ายในปัจจุบนัจาํนวน  ราย  มีการจา้งงานแรงงานในธุรกิจจาํนวน 4 คน ซึงมีตลาดการจาํหน่ายผลผลิตสตัวน์าํไปยงัตลาดตวัจงัหวดั พอ่คา้คนกลาง และโรงงานแปรรูปสตัวน์าํในพืนทีจงัหวดัสมุทรสงคราม  รวมถึงส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) โดยใชช่้องทางขนส่งทางรถยนต์รถทวัร์    การวิเคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทนในการประกอบกิจการรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโต๊ะบนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ โดยมีผลการศึกษาดงัต่อไปนี 1. ต้นทุนคงท ี 
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 ตน้ทุนคงทีในการประกอบกิจการรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโต๊ะบนั อาํเภอสิเกา จังหวดัตรัง ในปีที 1 พบว่ามีตน้ทุนคงที รวมเป็นเงิน 1,319,250.00 บาท แบ่งเป็นตน้ทุนประเภทอปุกรณ์สาํนกังาน (โตะ๊ทาํงาน  เกา้อี และเครืองคิดเลข)  มูลค่ารวม 9,300.00 บาท ตน้ทุนประเภทอุปกรณ์ทวัไปในแพรับซือสัตวน์าํ (ลงันาํแขง็  ถงันาํ โตะ๊คดัปลา ตราชงั สายยางนาํ เข่งใส่ปลา สวิง ลงัโฟม  ตะกร้าคดัปลา  พลวัตกันาํแข็ง และเชือก)  มูลค่ารวม 230,650.00 บาท ตน้ทุนประเภทอุปกรณ์ในบ่อพกัสัตวน์าํ (บ่อพกั, เครืองปัมนาํ, ระบออกซิเจน และระบบกรองนาํ มูลค่ารวม , .00 บาท  และตน้ทุนประเภทพาหนะ มูลค่า 1,000,000.00 บาท ส่วนในปีที 2 มีตน้ทุนคงที รวมเป็นเงิน ,350.00 บาท เป็นตน้ทุนประเภทอุปกรณ์ทวัไปในแพรับซือสัตวน์าํ (ตราชงั และลงัโฟม) บาท รวมตน้ทุนคงทีทงัหมดในช่วง  ปี เท่ากบั 1,323,600.00 บาท (ตารางที 1) ตารางท ี1 ตน้ทุนคงทีในการประกอบกิจการรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง                   หน่วย : บาท ตน้ทุนคงที ปีที  ปีที  . อุปกรณ์สาํนกังาน       -โตะ๊ทาํงาน 7,500.00 0.00      -เกา้อี 1,500.00 0.00      -เครืองคิดเลข     300.00 0.00 . อุปกรณ์ทัวไปในแพรับซือสัตวน์าํ   
     -ลงันาํแขง็ 160,000.00 0.00      -ถงันาํ 50,000.00 0.00      -โตะ๊คดัปลา 8,000.00 0.00      - ตราชงั 3,150.00 3,150.00      -สายยางนาํ 3,000.00 0.00      -เข่งใส่ปลา 1,950.00 0.00      -สวงิ 1,500.00 0.00      -ลงัโฟม 1,200.00 1,200.00      -ตะกร้าคดัปลา 750.00 0.00      -พลวัตกันาํแขง็ 750.00 0.00      -เชือก 350.00 0.00 .อุปกรณ์ในบ่อพกัสตัวน์าํ        -บ่อพกั 60,000.00 0.00      -เครืองปัมนาํ 9,500.00 0.00      -ระบบออกซิเจน 8,000.00 0.00      -ระบกรองนาํ 1,800.00 0.00 . พาหนะ        -รถยนต ์ 1,000,000.00 0.00                  ตน้ทุนคงทีรวม 1,319,250.00 4,350.00 ทีมา : จากการคาํนวณ 
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2. ต้นทุนผนัแปร/ต้นทุนดาํเนินงาน    ตน้ทุนผนัแปรหรือตน้ทุนดาํเนินงาน ในการลงทุนธุรกิจรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง มีตน้ทุนผนัแปรทงัหมดในปีที และปีที  เป็นเงิน 9,303,692.00 บาท แบ่งเป็นสามประเภท คือ (1) ค่าใชส้อย ไดแ้ก่ ค่านาํแขง็ ค่านาํมนั อุปกรณ์เครืองเขียน ค่านาํ และค่าไฟ รวมเป็นเงิน 248,480.00 บาท (2) ค่าจา้งแรงงาน ไดแ้ก่ ค่าจา้งพนกังานขบัรถ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ,800.00 บาท (3) ทุนหมุนเวยีนรับซือสัตวน์าํ เป็นเงิน 8,199,082.00 บาท  (ตารางที 2) ซึงการคาํนวณตน้ทุนผนัแปรในระยะสองปี เพือหาจุดคุม้ทุนของกิจการรับซือสัตวน์าํ กาํหนดให้สองปีมีตน้ทุนผนัแปรทีเท่ากนั    ผลตอบแทนทีธุรกิจไดรั้บจากการจาํหน่ายสตัวน์าํของกิจการรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโตะ๊บนั                อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง มีรายได้ภายในปีที 1รวมทงัสิน 10,256,221.80 บาท และมีรายไดภ้ายในปีที 2 รวมทงัสิน 11,443,035.13 บาท ตน้ทุนรวมทงัหมดภายในปีที 1 เท่ากบั 10,622,942.50 บาท กาํไรสุทธิภายในปี ที 1 เท่ากบั -366,720.70 บาท ตน้ทุนรวมทงัหมดภายในปี ที 2 เท่ากบั 9,308,042.50 บาท กาํไรสุทธิภายในปีที 2 เท่ากบั 2,134,992.63 บาท (ตารางที 2)  ตารางท ี2 ตน้ทุนผนัแปรของกิจการรับซือสัตวน์าํ บา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง              หน่วย : บาท ตน้ทุนดาํเนินงาน ปีที  ปีที  . ค่าใชส้อย        -ค่านาํแขง็ 227,200.00 227,200.00      -ค่านาํมนั 8,270.00 8,270.00      -อุปกรณ์เครืองเขียน 4,740.00 4,740.00      -ค่านาํ 4,670.00 4,670.00      -ค่าไฟ 3,600.00 3,600.00 . ค่าจา้งแรงงาน        -ค่าจา้งพนกังานขบัรถ 154,000.00 154,000.00      -ค่าจา้งแรงงาน 506,800.00 506,800.00 .ทุนหมุนเวยีนรับซือสัตวน์าํ 8,199,082.00 8,199,082.50 ตน้ทุนผนัแปรรวม 9,303,692.00 9,303,692.50 รายไดท้งัหมด 10,256,221.00 11,443,035.13 ตน้ทุนรวมทงัหมด 10,622,942.50 9,308,042.50 กาํไรสุทธิ -366,720.70 2,134,992.63 ทีมา : จากการคาํนวณ  3. ผลการวเิคราะห์ทางการเงนิ    การวิเคราะห์ทางการเงินเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ประกอบกิจการรับซือสัตวน์าํในชุมชน บา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ระยะเวลา 2 ปี การวเิคราะห์ทางการเงิน และกาํหนดอตัราคิดลด 7% ซึงผลการวเิคราะห์ดงันี มูลค่าปัจจุบนัของรายไดเ้ท่ากบั (PVB) 20,279,679.37 บาท มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน (PVC) เท่ากบั 18,627,088.79 บาท ดังนันมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,652,590.59 บาท อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.09 และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากบั 9%  
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  การวิเคราะห์ทางการเงินของการประกอบกิจการรับซือสัตวน์าํ มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเนืองจากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิทีไดมี้ค่าเป็นบวก หมายความวา่เมือลงทุนสามารถใหร้ายไดที้สูงกว่าค่าใชจ่้ายในการลงทุน เมือมีการคิดใหอ้ยู่ในรูปมูลค่าปัจจุบนัจึงทาํให้มีกาํไรจากการลงทุน ให้ค่าอตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุนมากกว่า 1 หมายความว่าเมือลงทุนไปจาํนวน 1 บาท จะไดผ้ลตอบแทนเท่ากบั 1.09 บาท หรือไดก้าํไรเท่ากบั 0.09 บาท และไดค้่าอตัราผลตอบแทนของโครงการสูงกวา่อตัราคิดลด 7% แสดงว่าการประกอบกิจการแพรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโต๊ะบนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง มีความเป็นไปได ้ การลงทุนมีความคุม้ค่าในการลงทุน (ตารางที 3) ตารางท ี3 ผลการวเิคราะห์ทางการเงินของกิจการแพรับซือสัตวน์าํ บา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง                   หน่วย : บาท รายการ มูลค่า มูลค่าปัจจุบนัของรายได ้(PVB) 20,279,679.37 มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม (PVC) 18,627,088.79 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 1,652,590.59 อตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุน (BCR) 1.09 ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 9% ทีมา : จากการคาํนวณ  4.การวเิคราะห์ค่าความอ่อนไหว    การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวทางการเงินของกิจการรับซือสัตวน์าํ บา้นโต๊ะบนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง พบวา่เมือต้นทุนเพิมขึนร้อยละ 5 ผลตอบแทนยงัคุม้ค่าต่อการลงทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 721,236.14 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากับ 1.04 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ รายได้ลดลงร้อยละ 5 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 638,606.61 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.03 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากบั 3% ซึงมีผลเป็นบวกแต่เมือตน้ทุนเพิมขึนร้อยละ 10 และ15 โดยมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั -210,118.30 บาท และ -1,141,472.74 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 0.98 และ 0.94 รายไดล้ดลงร้อยละ 10 และ15 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั                    -575,484.94 บาท และ-1,634,480.90 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 0.99 และ 0.95 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบั -1% และ -5% ตามลาํดบั ซึงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีผลเป็นลบ ผลตอบแทนไม่คุม้ค่าในการลงทุน    จากผลการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวทางการเงิน  พบวา่อตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุนมากกวา่ 1 ในระดบัตน้ทุนเพิมขึนร้อยละ 5 อตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุนนอ้ยกวา่ 1 ในระดบัตน้ทุนเพิมขึนร้อยละ 10 และ 15 แสดงว่าการลงทุนในการประกอบกิจการแพรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโต๊ะบนั คุม้ค่าต่อการลงทุนในระดบัตน้ทุนเพิมขึนร้อยละ 5 แต่ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนในระดบัตน้ทุนเพมิขึนร้อยละ 10 และ 15 (ตารางที 4) ตารางท ี4 การวเิคราะห์ค่าความอ่อนไหวจากการประกอบกิจการแพรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดั ตรัง       (หน่วย ลบ:ลา้นบาท) รายการ PVB (ลบ.) PVC (ลบ.) NPV (ลบ.) BCR IRR (%) ก่อนการเปลียนแปลง 20.27 18.62 1.65 1.09 9% ตน้ทุนการผลิตเพมิขึนร้อยละ  20.27 19.55 0.72 1.04 4% ตน้ทุนการผลิตเพมิขึนร้อยละ  20.27 20.48 -0.21 0.99 -1% ตน้ทุนการผลิตเพมิขึนร้อยละ  20.27 21.42 1.14 0.95 -5% 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  504 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

รายไดล้ดลงร้อยละ  19.26 18.62 0.63 1.03 3% รายไดล้ดลงร้อยละ  18.25 18.62 -0.37 0.98 -2% รายไดล้ดลงร้อยละ  17.23 18.62 1.38 0.93 -7% ตน้ทุน/รายได ้เพมิลดร้อยละ  19.26 19.55 -0.29 0.99 -1% ตน้ทุน/รายได ้เพมิลดร้อยละ  18.25 20.48 2.23 0.89 -11% ตน้ทุน/รายได ้เพมิลดร้อยละ  17.23 21.42 4.18 0.80 -20%  5. การวิเคราะห์ค่าความเปลียนแปลงของต้นทุน    การทดสอบค่าความแปรเปลียนของตน้ทุนของการประกอบกิจการรับซือสัตวน์ําบ้านโต๊ะบัน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง อนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงของราคาปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ ค่าอุปกรณ์ค่าจา้งแรงงาน ราคาสัตวน์าํเพมิสูงขึน สามารถเพิมขึนไดร้้อยละ 8.87 และรายไดส้ามารถลดลงไดสู้งสุดร้อยละ 8.15 ก่อนทีจะทาํให ้NVP เท่ากบัศูนย ์ ยงัคงคุม้ทุนต่อการลงทุน (ตารางที 5)  ตารางที 5 การวิเคราะห์ค่าความเปลียนแปลงของตน้ทุนของการประกอบกิจการรับซือสัตวน์าํ บา้นโต๊ะบนั  อาํเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง การเปลียนแปลง ความเปลียนแปลง STVC 
ความเปลียนแปลง STVB 8.87 8.15  ทีมา : จากการคาํนวณ  สรุปผลการวจิัย   จากการศึกษาตน้ทุนผลตอบแทนจากการประกอบกิจการรับซือสัตวน์าํ บา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง พบวา่ การลงทุนทาํธุรกิจ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(Net Present Value: NPV ) เท่ากับ 1,652,590.59 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefic cost Ratio: BCR) เท่ากับ 1.09 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากบั ร้อยละ 9 การทดสอบค่าความอ่อนไหวของการลงทุนพบวา่หากตน้ทุนการผลิตเพิมขึนร้อยละ 5 หรือรายไดล้ดลง ร้อยละ 5 จะทาํให้ทาํธุรกิจแพรับซือสัตวน์าํ ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน และเมือทดสอบค่าความเปลียนแปลงดา้นตน้ทุนธุรกิจแพรับซือสัตวน์าํสามารถเพมิขึนไดร้้อยละ 8.87 และสาํหรับการเปลียนแปลงดา้นผลตอบแทนสามารถลดลงไดร้้อยละ 8.15 ก่อนทีจะทาํใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเท่ากบัศูนย ์เมือลงทุนสามารถใหร้ายไดที้สูงกวา่ค่าใชจ่้ายในการลงทุน เมือมีการคิดใหอ้ยูใ่นรูปมูลค่าปัจจุบนั จึงทาํให้มีกาํไรจากการลงทุน ให้ค่าอตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุนมากกวา่ 1 หมายความวา่ เมือลงทุนไปจาํนวน 1 บาท จะไดผ้ลตอบแทนเท่ากบั 1.09 บาท หรือไดก้าํไรเท่ากบั 0.09 บาท และไดค้่าอตัราผลตอบแทนของโครงกาํไรสูงกว่าอตัราคิดลด 7% แสดงวา่การประกอบกิจการแพรับซือสัตวน์าํในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรังมีความเป็นไปได้ในทางการเงินสูง  การศึกษาครังนีพบวา่กิจการรับซือสัตวน์าํเป็นธุรกิจทีน่าลงทุน แต่อยา่งไรก็ตามจากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะ สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบกิจการเพือให้การวางแผนการลงทุนที ถูกตอ้งและมีผลตอบแทนคุม้ค่ากบัการลงทุน ดงันี  1. ควรพิจารณาการลงทุนในช่วงระยะ  ปีแรก เนืองจากตอ้งใชต้น้ทุนทีสูง โดยเฉพาะตน้ทุนดา้นการจดัการขนส่งผลผลิต ไดแ้ก่ค่าจา้งคนขบัรถและค่าจา้งแรงงาน ซึงหากสามารถจดัการส่วนนีได ้จะเป็นการลดตน้ทุน 
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  2.กิจการรับซือสัตวน์าํ เป็นธุรกิจทีน่าลงทุน แต่ควรให้ความสาํคญัขอ้มูลเกียวกบัการลงทุน  ควรวางแผนเกียวกบัแหล่งเงินทุนสํารอง เนืองจากราคาตน้ทุนรับซือสัตวน์าํมีความเปลียนแปลง ตามสภาพอากาศ หรือฤดูกาล ดงันนัการลงทุนในระยะ 2-3 ปีแรก อาจจะไม่ไดก้าํไรตามแผนธุรกิจ   3. หากกิจการรับซือสัตวน์าํสะทอ้นถึงผลกาํไรทีดี ควรวางแผนกิจกรรมทีรับผิดชอบต่อสังคมทีเกียวขอ้งกบัทะเลและชายฝัง เพอืช่วยฟืนฟทูรัพยากรสตัวน์าํทีลดลง และเป็นตวัอยา่งกิจการเพอืสังคมในระดบัชุมชน   เอกสารอ้างองิ กงัวาลย ์ จนัทรโชติ. 2541. การจดัการประมงโดยชุมชน. สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั , กรุงเทพฯ.  ชู ชี พ  พิ พัฒ น์ ศิ ถี .  2554. เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ค ร ง ก า ร . ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร , ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ . มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  ปิยะ สุราสา. มปป. ท่าเทียบเรือประมงสะพานและแพปลากับแนวทางการจัดการ. สํานักการจัดการคุณภาพนํา                 กรุงเทพฯ. 40 น.  ปิยะราช เตชะสืบ. 2557. ตน้ทุนและผลตอบแทนของการลงทุน โครงการปลูกผกักุยช่ายปลอด สารพิษเพือการคา้ในจงัหวดั  ลาํปาง. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวทิยาลยัเนชนั .  วทิวสั รุ่งเรืองผล. 2546. หลกัการตลาด. กรุงเทพ: ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  สมพงษ ์ปัญญายงิยง. 2553. การวเิคราะห์ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม: กรณีศึกษาผูใ้หบ้ริการรับจา้งขนส่ง. สารนิพนธ์ ปริญญา  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทางวศิวกรรม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  สุปราง ยอดชมพ.ู 2556. การวเิคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทนทางการเงินของกิจการร้านกาแฟสด กรณีศึกษาร้าน Garage Koff    Coffee Shop. รายงานการวจิยั คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  อดิศร เลาหวณิช. 2552. การบญัชีบริหาร. โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, กรุงเทพ.                 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  506 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ทมีีต่อผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อาํเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา The Economic Impact of the Unrest in Thai Southern Border  Provinces on Small and Medium Enterpr ises.   เปรมภาว ์ดว้งทอง *  และ เอกพล ศรีนวลนุ่ม   Prempa Duangtong1* Aekkaphon Srinuannum1  บทคัดย่อ   ปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใตส่้งผลต่อระดบัความเชือมนัของนกัลงทุนทีจะเขา้มาลงทุนในพืนทีรวมถึงนกัท่องเทียวขาดความเชือมนัในเรืองความปลอดภยั และปัญหาอืน ๆ ทีทาํให้เศรษฐกิจในพืนที และพืนทีใกลเ้คียงขาดการขยายตวัอยา่งต่อเนือง ดงันนั จากปัญหาดงักล่าวทาํให้การประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในพืนที และพืนทีใกลเ้คียงเป็นไปอยา่งยากลาํบาก โดยการศึกษาครังนีมุ่งเนน้ศึกษาผลกระทบดงักล่าวในพืนทีอาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ซึงเป็นพืนทีใกลเ้คียงทีถูกมองขา้ม แมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใตเ้ช่นเดียวกนั โดยการสอบถามดว้ยการสุ่มตวัอยา่ง  ตวัอย่าง จากผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา พบวา่ มีรูปแบบของกิจการเป็นรูปแบบธุรกิจเจา้ของคนเดียว มีลกัษณะของธุรกิจเป็นกิจการคา้ปลีก โดยมีปัญหาดา้นการบริหารจดัการเป็นผลกระทบทีมีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมา คือ ปัญหาด้านแหล่งเงินทุน และนอ้ยทีสุดคือ ปัญหาดา้นตลาด/การแข่งขนั ซึงจากปัญหาดงักล่าวหากวิสาหกิจไม่สามารถบริหารจดัการธุรกิจของตนได ้จะทาํให้การทาํธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จ ดงันันวิสาหกิจควรปรับเปลียนการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์  ทีเกิดขึน เตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ทีเกิดขึนตลอดเวลา โดยหากไม่สามารถทาํไดค้วรเขา้รับความช่วยเหลือจาก  ภาครัฐ รวมถึงมีการจดัสรรเงินบางส่วนไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน เพอืใหเ้กิดสภาพคล่องของธุรกิจ หากไม่เงินทุนเพียงพอ ควรหา แหล่งเงินทุนทีสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ ตลอดจนวิสาหกิจควรมีการวางแผนทางการตลาดทีชัดเจนและสอดคลอ้งกับ สถานการณ์ เพอืรับมือกบัสถานการณ์ทีเกิดขึนในพนืทีอยา่งเหมาะสม  คาํสําคญั : ผลกระทบ,  ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs), สถานการณ์ความไม่สงบใน ชายแดนใต ้    1 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000    1Department of Economics, Faculty of Management Science, Songkhla Rajabhat University, Khaorupchang, Mueang Songkhla District, 90000, Thailand  * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : prempaduangtong@gmail.com 
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ABSTRACT      The unrest in Thai Southern Border Provinces (SBP) has affected the entrepreneurs’ confidence to take  risks in investment, and also has a great impact on tourists’ trust in the security. The economic expansion in SBP and neighboring areas,therefore, have been decelerated and stagnated. This research aim to study on the economic effects in Nathavi District, Songkhla Province, which is a overlooked area. Although is one of the neighboring areas to the SBP. 63 survey samplings of the Small and Medium Enterprises (SMEs) in Nathavi District. We found that the problem in the single business model which is a retail, Including (i) administrative problem (ii) the difficulty in funding source of investment funds, and (iii) the marketing and competitive environment. So in this situation if those enterprises unable to manage business, consequence they might not succeed in their business. If they cannot do so, they should get help from the government. There are some funds available for emergency use. To provide liquidity of the business. But if not enough money. Should find sources of funding to support business. SMEs should have clear planning and corresponds to the situation. To deal with the situation in the area properly.      Keywords :  Impact, Small and Medium Enterprises (SMEs), Unrest in Thai Southern Border Provinces (SBP)                   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  508 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

บทนํา  ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใตเ้ป็นปัญหาทีมีมาอย่างยาวนาน ซึงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจการคา้และบริบทสงัคมของคนในพนืทีและพืนทีใกลเ้คียง โดยสีอาํเภอของจงัหวดัสงขลาเป็นพนืทีเชือมโยงกนัระหวา่งสามจงัหวดัชายแดนใต ้และไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกบัสามจงัหวดัชายแดนใต ้แมว้า่หลายหน่วยงานจะพยายามเขา้มาดูแลและใหค้วามช่วยเหลือ แต่ปัญหาความไม่สงบดงักล่าวไม่สามารถคลีคลายลงได ้รวมถึงส่งผลต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจชุมชนและหน่วยธุรกิจรายยอ่ย โดยเฉพาะอยา่งยงิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ซึงในปัจจุบนันีมีบทบาทสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่เนืองจากปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใต ้ทาํให้กลุ่มวิสาหกิจในพืนทีดงักล่าวประสบปัญหามากมาย ไม่วา่จะเป็นการขาดแหล่งเงินทุน วตัถุดิบ รวมถึงการขาดความเชือมนัจากนกัลงทุน ส่งผลกระทบต่อการกระจายรายได ้การจา้งงานและการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจทงัระดบัจงัหวดั และส่งผลต่อระดบัประเทศชาติ  อาํเภอนาทวีเป็นหนึงในสีอาํเภอทีอยู่ในจงัหวดัสงขลาทีมีผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีค่อนขา้งมาก และมีพืนทีติดกบัอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ซึงถูกจดัให้เป็นพืนทีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ผูป้ระกอบการจึงได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ทาํให้อาํเภอนาทวีมีระดบัเศรษฐกิจทีดี มีวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย ์แหล่งท่องเทียวและอืนๆ อีกมากมาย แต่ในภาวะสถานการณ์ของปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใต ้ส่งผลให้ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจอืน ๆ ในพืนทีต่างไดรั้บผลกระทบโดยทวักนั แมว้า่มีแนวโน้มของสถานการณ์ความไม่สงบดงักล่าวเป็นไปในทิศทางทีดีขึน แต่ระดบัความเชือมนัจากนกัลงทุนและนกัท่องเทียวยงัไม่ดีขึน ดงันนั ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษา เรืองผลกระทบของปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใตที้มีต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในพืนทีอาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ซึงเป็นพืนทีใกลเ้คียงทีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใต ้แต่ถูกมองขา้มและไม่ไดรั้บความช่วยเหลือเท่าทีควร งานวิจยันีจึงมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสภาพทวัไปและผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในชายแดนใตที้มีต่อผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี ในอาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ซึงเป็นขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหาหรือหาแนวทางเพอืช่วยเหลือผูป้ระกอบการเอสเอม็อีต่อไป  วธิีการดําเนินการวจิัย ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 1. ประชากร ประชากรทีทาํการศึกษาในครังนีคือ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)ในพืนที อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ทีจดทะเบียนกบัสาํนกัพฒันาธุรกิจการคา้ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 74 ราย 2. กลุ่มตวัอยา่ง  จากผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในพนืทีอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา จาํนวน 74 ราย โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากการกาํหนดขนาดตวัอยา่งตามเกณฑ ์Taro Yomane จากสูตร n =   โดยที  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   N = จาํนวนประชากร   กํา ห น ด ใ ห้ค่ า  e = ร ะ ดับ ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื อ น ที ย อ ม รั บ ไ ด้จ า ก ก า ร สุ่ ม ตัว อ ย่ า ง มี ค่ า ร ะ ดับ ความคลาดเคลือน 0.05 ซึงหมายความวา่ การสุ่มตวัอยา่งประชากร 100 ครัง มีโอกาสถูกตอ้ง 95 ครัง 
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การคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะได้ว่า  n = ( ∙( . ))  = 62.45 จึงใช้กลุ่มตวัอย่าง 63 ตวัอย่าง โดยเลือกใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย เครืองมือการวิจยั ผูว้จิยัเลือกประเภทเครืองมือ สร้างเครืองมือ และตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 1. ประเภทเครืองมือ  ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อ มูล และใช้ข้อมูลทุติยภู มิจากการทบทวนวรรณกรรม                           โดยมีองคป์ระกอบของแบบสอบถามดงัต่อไปนี  ส่วนนํา เป็นรายละเอียดของแบบสอบถามเพอืใหผู้ต้อบไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการตอบแบบสอบถาม  ส่วนที 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)  เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนของธุรกิจ  ส่วนท ี2 เป็นขอ้มูลพนืฐานของธุรกิจทีผูป้ระกอบการดาํเนินการอยู ่เช่น รูปแบบกิจการ ลกัษณะของธุรกิจ และทุนในการจดทะเบียน  ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ทีมีผลต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) อาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา มีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ซึงมี 5 ระดบั โดยกาํหนดนาํหนกัแต่ละตวัเลือก ดงันี    มีผลกระทบในระดบัมากทีสุด มีค่าเท่ากบั  คะแนน   มีผลกระทบในระดบัมาก  มีค่าเท่ากบั  คะแนน   มีผลกระทบในระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั  คะแนน   มีผลกระทบในระดบันอ้ย   มีค่าเท่ากบั  คะแนน   มีผลกระทบในระดบันอ้ยทีสุด มีค่าเท่ากบั  คะแนน และผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉลียในการอภิปรายผลโดยคาํนวณ ดงันี               ช่วงความกวา้งของขอ้มูลในแต่ละชนั = คะแนนสูงสุด คะแนนตาํสุดจาํนวนชนั  เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน   คะแนนเฉลียระหวา่ง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีผลกระทบระดบันอ้ยทีสุด   คะแนนเฉลียระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีผลกระทบระดบันอ้ย   คะแนนเฉลียระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีผลกระทบระดบัปานกลาง   คะแนนเฉลียระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีผลกระทบระดบัมาก     คะแนนเฉลียระหวา่ง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีผลกระทบระดบัมากทีสุด 2. สร้างเครืองมือ  เครืองมือในการวิจยัครังนีคือ แบบสอบถาม ซึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนจาก 2 ส่วน คือ เป็นตวัแปรและคาํถามทีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง และส่วนทีสองพฒันาจากลกัษณะเฉพาะของประชากรและพนืทีในการวิจยันี โดยดาํเนินการตามขนัตอน ดงันี 2.1 ศึกษาแนวคิด หลกัทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัผลกระทบของปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใตที้มีต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)  2.2 กาํหนดกรอบแนวคิดเป็นตารางวเิคราะห์เครืองมือวจิยั เพอืใชส้ร้างแบบสอบถามเกียวกบัผลกระทบของปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใตที้มีต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) 
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2.3 สร้างแบบสอบถาม 2.4 นาํร่างแบบสอบถามให้แก่ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความตรงและเหมาะสมของเนือหาโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) แกไ้ขเนือหา ภาษาใหถู้กตอ้งเหมาะสม 2.5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามและจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพอืดาํเนินเก็บขอ้มูลเพอืทาํการศึกษาต่อไป โดยมีขนัตอนการพฒันาการสร้างเครืองมือ ดงันี                  
    
   ขนัตอนการพฒันาการสร้างเครืองมือวจิยั 
การเก็บรวบรวมข้อมูล หลงัจากผูว้ิจยัไดแ้บบสอบทีมีคุณภาพตามขนัตอนขา้งตน้แลว้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย โดยก่อนเก็บขอ้มูล ผูท้าํวิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลสถานทีทีจะจดัเก็บขอ้มูลและออกแบบสอบถาม ตรวจสอบร่างแบบสอบถาม โดยตอ้งผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบสอบถามจากผูเ้ชียวชาญ รวมถึงจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพอืเก็บขอ้มูลและทาํการศึกษาต่อไป   การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารแจงแจกความถี ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เปรียบเทียบสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใตที้มีผลต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดา้นต่างๆ โดยใชค้่าสถิติทดสอบค่า T-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) หากพบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จะทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method)  

ศึกษาแนวคิดทบทวนหลกัทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
กาํหนดกรอบแนวคิด 
ออกร่างแบบสอบถาม 

ปรับปรุงและแกไ้ข การตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบสอบถาม (IOC) จากผูเ้ชียวชาญ 
ออกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพอืเก็บขอ้มูลทาํการศึกษาต่อไป  
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ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย ผลการวิจยั ตอนที 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)  ตารางท ี 1 แสดงค่าความถีและร้อยละขอ้มูลส่วนตวัผูป้ระกอบการ ขอ้มูล ประเภท ความถี ร้อยละ  เพศ ชาย 28 44.4 หญิง 35 55.6 รวม 63 100.0  อาย ุ อายุ - ปี 23 36.5 อายุ - ปี 30 47.6 อายุ - ปี 10 15.9 รวม 63 100.0  ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา 3 4.8 มธัยมศึกษา 18 28.6 อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
16 23 3 

25.4 36.5 4.8 
รวม 63 100.0 รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของธุรกิจ ตาํกวา่ ,  บาท 30 47.6 30,001 - 60,000 บาท 24 38.1 60,001 - 90,000 บาท 9 14.3 รวม 63 100.0 

จากตารางที 1 พบวา่ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55.6 มีช่วงอายมุากกวา่ 40-49 ปี ร้อยละ 47.6 รองลงมาอาย ุ30-39 ปี ร้อยละ 36.5 และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากทีสุด ร้อยละ 36.5 รองลงมา คือ มธัยมศึกษา ร้อยละ 28.6 และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนของธุรกิจ มีรายไดต้าํกวา่ 30,000 บาท ร้อยละ 47.6 รองลงมารายได ้30,001-60,000 บาท ร้อยละ 38.1  
ตอนที 2 ขอ้มูลพนืทีของธุรกิจของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ตารางท ี2 แสดงค่าความถีและร้อยละของขอ้มูลพนืทีของธุรกิจของผูป้ระกอบการ ขอ้มูล ประเภท ความถี ร้อยละ  รูปแบบกิจการ ธุรกิจเจา้ของคนเดียว หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 58 5 92.1 7.9 

รวม 63 100.0  กิจการผลิต 7 11.1 
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ลกัษณะของธุรกิจ กิจการคา้ปลีก 41 65.1 กิจการบริการ 15 23.8 รวม 63 100.0  ทุนการจดทะเบียน    

ตาํกวา่ ,  บาท 7 11.1 500,001 - 1,000,000 บาท 1,000,001 - 1,500,000 บาท 40 11 63.5 17.5 1,500,001 บาทขึนไป 5 7.9 รวม 63 100.0 
จากตารางที  พบวา่ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่มีรูปแบบกิจการธุรกิจเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 92.1 และห้างหุ้นส่วนจาํกดั ร้อยละ 7.9 สาํหรับลกัษณะของธุรกิจส่วนใหญ่เป็นกิจการคา้ปลีก ร้อยละ 65.1 รองลงมาคือ กิจการบริการ ร้อยละ 23.8 และทุนการ จดทะเบียนมากทีสุดคือ 500,001-1,000,000 บาท ร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ 1,000,001-1,500,000 บาท ตอนที 3 ผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใตที้มีผลต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ตารางที 3 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใตที้มีผลต่อผูป้ระกอบการ ผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ทีมีผลต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) 

 x̄  S.D.  ระดบัผลกระทบ 
1. ดา้นตลาด/การแข่งขนั 3.18 0.64 ปานกลาง 2. ดา้นแหล่งเงินทุน 3.48 0.66 มาก 3. ดา้นการบริหารจดัการ 3.92 0.50 มาก โดยรวม 3.53 0.40 มาก 

จากตารางที  พบวา่ ผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใตที้มีผลต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) ในอาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄=3.53) เมือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการบริหารจดัการ (x̄=3.92) รองลงมา คือ ดา้นแหล่งเงินทุน (x̄=3.48) และน้อยทีสุด คือ ดา้นตลาดและการแข่งขนั (x̄=3.18) ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใตที้มีต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 1. ดา้นตลาด/แข่งขนั ผลการเปรียบเทียบผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)ทีมีรูปแบบของกิจการ และลกัษณะของธุรกิจทีแตกต่างกนั ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 2. ดา้นแหล่งเงินทุน ผลการเปรียบเทียบผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)ทีมีลกัษณะของธุรกิจและทุนการจดทะเบียนทีแตกต่างกนั ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 3. ดา้นการบริหารจดัการ ผลการเปรียบเทียบผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ทีมีเพศและลกัษณะของธุรกิจทีแตกต่างกนั ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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วจิารณ์ผลการวจิัย 1. ด้านการบริหารจัดการ มีปัญหาทีได้รับผลกระทบทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ จากสถานการณ์ความไม่สงบ ทาํให้เกิดความไม่มนัคงของธุรกิจ เพราะวา่จากสถานการณ์ความไม่สงบทาํให้ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีขาดความเชือมนัในความปลอดภยัและความมนัคงของธุรกิจ ซึงตรงกบัแนวคิดของชยัเสฏฐ์ (2550) ทีกล่าวไวว้า่โอกาสทีบางสิงบางอยา่งอาจเกิดขึนซึงเป็นผลลพัธ์ของภยัคุกคามทีส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือ แผนการต่าง ๆ ทงันีความเสียงเกิดขึนเนืองมาจากความไม่แน่นอนและตรงกับงานวิจัยของชัยอังคาร (2556) ทีได้ศึกษา  ปัญหาในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาด้านการจัดการ คือ การปรับเปลียนการดาํเนินงานใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทีเปลียนไป  2. ดา้นแหล่งเงินทุน มีปัญหาทีไดรั้บผลกระทบทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ จากสถานการณ์ความไม่สงบทาํให้ธุรกิจขาดแหล่งเงินทุนทีเขา้สนับสนุนภายในธุรกิจ เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบทีเกิดขึนในพืนที ทาํให้การเขา้สนบัสนุนของแหล่งเงินทุนเป็นไปไดย้าก รวมถึงอาจจะไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนและผลประโยชน์ทีจะไดรั้บ ซึงตรงกบัแนวคิดของหทยัชนก จรณะ (2550) ทีกล่าววา่เหตุการณ์ทีไม่แน่นอนหรือเป็นอุปสรรคความยากลาํบาก ความตา้นทาน ซึงจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายซึงขดัขวางไม่ใหผ้ลลพัธ์ประสบผลสาํเร็จและแนวคิดของวิทูร เจียมจิตยต์รง (2553) ทีได้กล่าวถึงปัญหาด้านแหล่งเงินทุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมกัประสบปัญหาการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเนืองจากไม่มีการทาํบญัชีอย่างเป็นระบบและขาดหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินกูท้าํให้ตอ้งพึงพาเงินกูน้อกระบบและตอ้งจ่ายดอกเบียในอตัราทีสูงซึงทาํใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจ(SMEs) ในพืนทีขาดแหล่งเงินทุนทีจะเขา้มาสนบัสนุนธุรกิจของตน 3. ดา้นตลาด/การแข่งขนั ซึงปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใตส่้งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึงปัญหาทีไดรั้บผลกระทบทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ จากสถานการณ์ความไม่สงบส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีการบริโภคสินคา้และบริการลดลง เนืองจากความไม่ปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์นและเศรษฐกิจของประชาชนในพนืที ทาํใหข้าดรายไดส่้งผลใหก้ารบริโภคและบริการสินคา้ลดลง ซึงตรงกบัแนวคิดของสิรภพ ชยัคุณแสง และคณะ (2554) ไดใ้ห้ความเห็นถึงสถานการณ์ความไม่สงบสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้าอยา่งต่อเนือง เป็นระยะเวลานาน นบัวนัยิงเพมิความรุนแรง และขยายพืนทีมากขึน อนันํามาซึงความสูญเสียทงัด้านเศรษฐกิจ และสังคมในพืนทีดงักล่าว และตรงกบังานวิจยัของรักสกุล ชีวะโกเศรษฐ (2551) ทีไดศึ้กษาปัญหาการก่อการร้ายและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการวจิยัพบวา่จาํนวนเหตุการณ์การก่อการร้ายในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้งผลทาํให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตล้ดลง   สรุปผลการวิจัย ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง และมีอายุ -  ปี   มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน , - ,  บาท ซึงส่วนใหญ่มีรูปแบบของกิจการในรูปแบบธุรกิจเจา้ของคนเดียว มีลกัษณะของธุรกิจแบบกิจการคา้ปลีก และมีทุนการจดทะเบียน , - , ,  บาท และผลกระทบของปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใตที้มีต่อผูป้ระกอบการกลุ่มดังกล่าว พบว่า ) ด้านการบริหารจัดการ สถานการณ์ความไม่สงบทาํให้เกิดความไม่มนัคงของธุรกิจ ) ดา้นแหล่งเงินทุน สถานการณ์ความไม่สงบทาํให้ธุรกิจขาดแหล่งเงินทุนทีเขา้สนบัสนุนภายในธุรกิจ และ ) ดา้นตลาด/การแข่งขนั สถานการณ์ความไม่สงบส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีการบริโภคสินคา้และบริการลดลง   
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 ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ การศึกษาครังนีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทงัภาครัฐและภาคเอกชนทีเกียวขอ้ง นาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาหรือสนับสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) อาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา โดยผูศึ้กษาได้นําผลการศึกษาผลกระทบของปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใตที้มี ต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดมาเป็นขอ้เสนอแนะใน การนาํเสนอผลการศึกษาไปใช ้ดงันี  1. ดา้นการบริหารจดัการ ควรปรับเปลียนการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเกิดขึน พร้อม รับมือกบัสถานการณ์ทีเกิดขึน โดยหากไม่สามารถทาํไดค้วรเขา้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  2. ดา้นแหล่งเงินทุน ควรมีการจดัเงินบางส่วนไวช่้วยในยามฉุกเฉิน เพอืใหเ้กิดสภาพคล่องของธุรกิจ   แต่หากเงินทุนไม่เพียงพอ ควรหาแหล่งเงินทุนทีสนบัสนุนส่งเสริมธุรกิจรายยอ่ย ทงัจากภาครัฐและภาคเอกชน  3. ด้านตลาด/แข่งขนั ควรมีการวางแผนทางการตลาดทีชัดเจนและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ที เปลียนแปลงตลอดเวลา เพอืรับมือกบัสถานการณ์ทีเกิดขึนในพนืทีอยา่งเหมาะสม  กิตติกรรมประกาศ                  ในการศึกษาวิจัยครังนี ขอขอบพระคุณ ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อาํเภอ นาทวี จงัหวดัสงขลา ทีไดเ้สียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการทาํแบบสอบถาม จนทาํให้งานวิจยัเล่มนีสาํเร็จลุล่วงไป ดว้ยดี  เอกสารอ้างองิ กนิษฐา ปวะบุตร. 2550. ผลกระทบของศักยภาพการบริหารการเงินทมีีต่อความสําเร็จองค์กรของธุรกิจ SMEs ใน                   เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วทิยานิพนธ์บญัชีมหาบณัฑิต สาขาวิชาบญัชี. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  ชัยอังคาร มะโนจิต. 2556. ปัญหาในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทวัไป, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. ชัย เ สฏฐ์  พรห มศรี .  2550. การ บริ หารค ว าม เ สีย ง . แห ล่งที มา: http://library.nhrc.or .th/ulib/dublin.php?ID=342,  25 เมษายน 2559. รักสกุล  ชีวะโกเศรษฐ. 2551. ปัญหาการก่อการร้ายและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. รั ช ด า ม า ศ ก์   สุ ด ชิ ต . 2555. ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง วิ ส า ห กิ จ ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม  (SMEs).  แ ห ล่ ง ที ม า : https://www.sites.google.com/site/ratchadamat/khwam-hmay-khxng-thurkic-sme, 24 เมษายน 2559. รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิธร และสุรชยั อุตมอ่าง. 2554. ศึกษาความได้เปรียบทางการแข่งขันเพือความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจSMEs. วทิยานิพนธ์. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. วิทูร เจียมจิตยต์รง. 2553. ปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย. แหล่งทีมา: http://www.sara-dd.com, 25 เมษายน 2559. สิรภพ ชัยคุณแสง และคณะ. 2554. ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้. แหล่งทีมา: http://www.123.exteen.com, 26 เมษายน 2559. หทัยชนก จรณะ. 2550. แนวคิดเกียวกับปัญหาและความเสียงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. แหล่งทีมา: www.rpu.ac.th, 24 เมษายน 2559.  
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พฤติกรรมการบริโภคข้าวเกษตรอนิทรีย์จังหวดัสุรินทร์ The Consumers Behavior  of Organic Rice in Sur in  อารยา อึงไพบูลยกิ์จ1* อรุณี นามวงศ2์ และ ทาริกา รัตนโสภา  Araya Uengpaiboonkit1*, Arunee Namwong2 and Tarika Rattasopa1 
 บทคัดย่อ   การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ ประชากรทีใชใ้นการศึกษาในครังนี คือผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์มีขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบวา่ 1) ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง -  ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกว่า ,  บาท มีรายไดเ้ฉลียรวมทงัครอบครัวเดือนละตาํกวา่ ,  บาท ผูบ้ริโภคมีรายจ่ายเฉลียต่อเดือน ตาํกว่า ,  บาท และมีรายจ่ายเฉลียรวมทงัครอบครัวเดือนละตาํกว่า ,  บาท ส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวทีอาศยัอยูร่่วมกนั  คน ส่วนใหญ่รับประทานอาหารแบบทาํอาหารรับประทานเองทีบา้น 2) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่บริโภคขา้วหอมมะลิอินทรีย ์พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ  มากทีสุด บริโภคขา้วเกษตรอินทรียทุ์กวนั วนัละ  มือ มือละ . - .  กิโลกรัมต่อครอบครัว ส่วนใหญ่ซือขา้วเกษตรอินทรียค์รังละ มากกวา่  กิโลกรัม มีค่าใชจ่้ายเฉลียในการซือต่อครัง .  บาท โดยซือขา้วมาจากร้านขายขา้วสารปลีกมากทีสุด เหตุผลทีผูบ้ริโภคเลือกบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์เนืองจากตอ้งการรักษาสุขภาพ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลหรือไดรั้บคาํแนะนาํผลิตภณัฑข์า้วเกษตรอินทรียด์ว้ยวธีิการบอกต่อ   คาํสําคญั : พฤติกรรมผูบ้ริโภค,  การตดัสินใจ, ขา้วเกษตรอินทรีย ์           
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ABSTRACT  
 This research was arm to Organic rice consumer behavior in Surin Province.  The population of this research is 400 people. Analyzing tools for this research is Frequency and Percentage. The result has been found; 1) The consumers in Surin Province are mostly female with age 21-30 years old, graduated degree, married and they are farmer who have gain income below 10,000 Baht per month.  They average family’ s income is below 20,000 Baht per month.  Their personal average monthly payment is lower than 10,000 Baht and average monthly family’ s payment is lower than 20,000 Baht. Most of them have 4 family members.  And they cook their own food.  And 2)  Most of the consumers acknowledge the organic rice.  Them have the Organic jasmine’ s rice, type of Jasmine’ s rice 105 and have this rice 3 meals a day, around 0.50 – 1.00 Kilogram each meal. Most of them buys more than 5 kilograms per time. Average cost is 758.71 baht each time. They normally buy at rice grocery store. The main reason of having organic rice of these consumers is for healthy. Most of them have been acknowledge how to have the organic rice by word of mouth.  
 
Keywords: Customer Behavior, Decisions, Organic Rice 
 
 
 
 
 
  1สาขาการจดัการ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตาํบลนอกเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดั   สุรินทร์  1 Department of Management, Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus, Nok Mueang,  Mueang, Surin Province,  32000, Thailand 2 ฝ่ายแผนและประกนัคุณภาพ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตาํบลนอกเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์  2 Department of Plan and Quality Assurance, Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus, Nok Mueang, Mueang, Surin Province,  32000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : araya_eung@hotmail.com 
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บทนํา ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจทีสาํคญัของประเทศไทย ในประเทศไทยมีการปลูกขา้วกนัมากในทวัทุกภาคของประเทศไทย มีขา้วหอมปทุมธานี ขา้วหอมมะลิ ขา้วเจา้ขาว  % ขา้วเจา้ขาว % และขา้วเจา้อืนๆ เป็นขา้วส่งออกของประเทศไทย โดยพืนทีในการเพาะปลูกขา้วทีมากทีสุดในประเทศไทย คือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ  รองลงมาคือภาคเหนือ ร้อยละ  ภาคกลาง ร้อยละ  และภาคใต ้ร้อยละ  (ชาญพิทยา , ) ซึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจงัหวดัทีทาํการเพาะปลูกขา้วในทุกจงัหวดั จงัหวดัสุรินทร์ก็เป็นจงัหวดัหนึงทีทาํการเพาะปลูกขา้ว และจงัหวดัสุรินทร์เป็นจงัหวดัทีมีพนืทีการเพาะปลูกขา้วหอมมะลิ เป็นอนัดับ  รองลงมาจากจังหวดับุรีรัมย ์จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดันครราชสีมา จังหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัร้อยเอ็ด และจงัหวดัอืนๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , ) โดยจังหวดัสุรินทร์เป็นจงัหวดัทีมีผลผลิตสูงทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือจงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัร้อยเอด็ และจงัหวดัอืนๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามลาํดบั  ตามวิถีดงัเดิม จังหวดัสุรินทร์เป็นแหล่งปลูกขา้วพืนเมืองกว่า  สายพนัธุ์ และแต่ละสายพนัธุ์นันก็สามารถปรับตวัเขา้กบัระบบนิเวศเฉพาะทีไดอ้ย่างดี ขา้วสายพนัธุ์พืนเมืองเหล่านีไดรั้บการเพาะปลูกอยา่งทะนุถนอมจากรุ่นสู่รุ่น พนัธ์ุขา้วทีปลูกในจงัหวดัสุรินทร์มากกวา่ร้อยละ  ปลูกขา้วหอมมะลิ  โดยเฉพาะจงัหวดัสุรินทร์ถือไดว้า่เป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิ  ทีมีคุณภาพดีทีสุด และมีปริมาณมากทีสุดของประเทศไทย การส่งเสริมการปลูกขา้วโดยสาํนักงานเกษตรจงัหวดัและกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบาย ให้เกษตรส่งเสริมและผลิตภณัฑข์า้วชุมชน ตงัแต่ ปี  ทาํต่อเนืองมาถึงปัจจุบนั และมีแนวคิดทีสูงขึน และในโครงการนีมีโครงการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนเกษตรขา้วใหม่ ไดรั้บทราบวธีิการผลิตขา้วแนวใหม่ คือใหป้ลอดภยัจากสารพษิ ขา้วทุกชนิดสามารถทาํเป็นขา้วเกษตรอินทรียต์ามศกัยภาพของแต่ละพนืทีและตามความเหมาะสมของพนืที เกษตรกรทีทาํการเพาะปลูกขา้วเกษตรอินทรียแ์ลว้ จะมีความชาํนาญในพนืทีไม่วา่จะเป็นในเรืองของดิน ในเรืองของนาํ และความเชียวชาญของเกษตรกรทีเขาผลิตอยูเ่ดิมแลว้ไม่ไดเ้ขา้ไปเปลียนแนวทาง และอีกแนวทางหนึงทีตอ้งคาํนึงถึงมากทีสุด ในการผลิตการเกษตรทุกวนันี คือความตอ้งการตลาด เรืองของตลาดรองรับผลผลิตมีสมาคมอนุรักษแ์ละพฒันาไก่พืนบา้นเมืองไทยมีความประสงคที์จะจดัซือขา้วเปลือกจากชาวนาโดยตรง การปลูกขา้วให้ปลอดภยันันมีวิธีการทีแตกต่างกบัการปลูกขา้วโดยทวัไป เพราะการทีเกษตรกรจะปลูกขา้วให้ปลอดภยัจากสารพิษตอ้งคาํนึงถึงเรืองปัจจยัการผลิต ดิน นาํ เมล็ดพนัธุ์ เครืองมือทางการเกษตร ทุกขนัตอนตอ้งปลอดจากสารพิษและจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายไม่สูงกวา่การผลิตขา้วแบบทวัไป เกษตรกรสามารถแปรรูปขา้วสารจาํหน่ายเองเพอืสร้างความเชือมนัให้กบัผูผ้ลิตวา่ถา้ผลิตขา้วเกษตรอินทรียแ์ลว้และสามารถแปรรูปขา้วขายเองในทอ้งถิน และไดร้าคาทีสูงกวา่ทอ้งตลาดทวัไป (ปรีชา , 2548) จงัหวดัสุรินทร์ไดรั้บการประกาศอยา่งเป็นทางการและรู้จกักนัในนาม “จงัหวดัอินทรีย”์ เมือ พ.ศ.  แต่ก็ยงัมีเกษตรกรเพียงร้อยละ  เท่านนัทีเปลียนไปทาํเกษตรอินทรียอ์ยา่งสมบูรณ์ (สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์, ) ซึงปัญหาและอุปสรรคสําคญัอย่างหนึงของการปลูกขา้วอินทรีย์คือ ปัญหาด้านการตลาดทียงัแคบและราคาขายทียงัไม่แน่นอน เกษตรกรขาดอาํนาจในการต่อรองราคา จึงไม่เป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรหันมาทาํเกษตรอินทร์อยา่งจริงจงั ซึงวิธีการแกไ้ขปัญหาดา้นการตลาดคือ การขยายตลาดขา้วอินทรียใ์ห้กวา้งขึน (พิสิฐ , ) ดงันนัจากสถานการณ์และปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ เพือเป็นการหาแนวทางการขยายตลาดและส่งเสริมทางดา้นการตลาดใหข้า้วเกษตรอินทรียส์ามารถจาํหน่ายไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค     
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วธิีดําเนินการวิจัย 1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร คือ กลุ่มผูบ้ริโภคขา้วเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัสุรินทร์  กลุ่มตวัอยา่ง ทีใชใ้นการวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มประชากรเป้าหมายดว้ยระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็น ยอมให้ค่าความแตกต่างทีไดจ้ากตวัอยา่งเกิดความคลาดเคลือนไดใ้นระดบั 5 เปอร์เซ็น ตามการคาํนวณดว้ยตารางสําเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ จากประชากรในจงัหวดัสุรินทร์ ไดข้นาดตวัอย่างเท่ากบั  คน สุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ดว้ยวิธีสุ่มแบบบงัเอิญ (Herbert A. and Raymond R.C., 1963 อา้งถึงใน นราศรี และชูศกัดิ , 2548) .  เครืองมือทใีช้ในการวิจยั เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาครังนี จะใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามสาํหรับผูบ้ริโภคมี  ส่วน ดงันี  ส่วนที  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต้่อเดือน ระดบัการศึกษา มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบ  ส่วนที  ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์ไดแ้ก่ เคยบริโภคขา้วเกษตรอินทรียห์รือไม่ ความถีในการบริโภค ประเภทของผลิตภณัฑที์บริโภค วตัถุประสงคข์องการบริโภค การรับรู้ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์เหตุผลทีเลือกบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์ปริมาณทีบริโภคต่อครัง มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบ และความคิดเห็นทีมีต่อขา้วเกษตรอินทรีย ์การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวิจยั เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนจากแนวคิดและทฤษฎีของบุคคลต่างๆ โดยมีขนัตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดงันี 1. ศึกษาขอบเขตของเนือหาจากเอกสาร ตาํรา วารสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  . กาํหนดขอบข่ายการสร้างเครืองมือ เพือใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัในครังนี  . สังเคราะห์ทฤษฎีและหลกัการต่างๆ ทีเกียวขอ้งแลว้ร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมพร้อมกบักาํหนดระดบัคะแนนต่างๆ  . นาํแบบสอบถามเสนอทีปรึกษาโครงการและผูเ้ชียวชาญ เพือตรวจสอบความเทียงตรง  โดยใชก้ารหาความตรงเชิงเนือหา (Content Validity) การใชภ้าษาและดา้นอืนๆ ตามทีทีปรึกษาและผูเ้ชียวชาญเห็นสมควร 5. หาค่าความเทียงตรง โดยหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับวตัถุประสงค์ (Index Objective Congruence : IOC) มากกวา่หรือเท่ากบั .  ไวเ้ป็นขอ้คาํถาม (สมนึก ,2546) ไดค้่า IOC เท่ากบั .  . นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บับุคคลทีมีคุณสมบตัิตรงกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน เพือวิเคราะห์หาความเทียง (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ดว้ยวธีิการอลัฟาของครอนบาค (บุญชม , ) ไดค้่าความเทียงเท่ากบั .  . นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครังหนึงก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ ทาํการเก็บรวบรวมทงัในลกัษณะเชิงปริมาณเพือใชใ้นการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ และเชิงคุณภาพเพือนําขอ้มูลทีได้มาวิเคราะห์สรุปผล โดยขอ้มูลดา้นต่างๆ ดงักล่าวจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัแบบปฐมภมิู (Primary data) และแบบทุติยภมิู (Secondary data) ดงันี  
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1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสาํรวจสภาพพืนทีโดยการออกแบบสอบถามสาํหรับผูบ้ริโภคจากประชากรกลุ่มเป้าหมายคือผูบ้ริโภคขา้วเกษตรอินทรียใ์นปัจจุบนั ทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  ตวัอย่าง โดยมีวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ดว้ยวธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ  2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลทีเป็นเอกสารและสถิติตวัเลขจากหน่วยงานของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรจงัหวดั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม องค์การบริหารส่วนทอ้งถินภายในจงัหวดัทีมีส่วนเกียวขอ้ง   การวเิคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาจะนําขอ้มูลจากแบบสอบถามมาทาํการรวบรวมตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และนาํมาประมวลผล ใชว้ธีิวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงผลการวเิคราะห์ในรูปตารางประกอบคาํอธิบายเชิงเหตุผล ค่าสถิติทีใช ้คือ ค่าร้อยละ (Percent) วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์  ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตารางท ี1 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์  ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ เพศ 400 100.00 ชาย 156 39.00 หญิง 244 61.00 อาย ุ 400 100.00 อายตุาํกวา่  ปี 23 5.75 อายรุะหวา่ง  – 30 ปี 151 37.75 อายรุะหวา่ง  – 40 ปี 90 22.50 อายรุะหวา่ง  – 50 ปี 79 19.75 อายรุะหวา่ง  – 60 ปี 49 12.25 อายมุากกวา่  ปี 8 2.00 ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ ระดบัการศึกษา 400 100.00 ประถมศึกษา 62 15.50 มธัยมศึกษาตอนตน้ 35 8.75 มธัยมศึกษาตอนปลาย 56 14.00 ปวช. 11 2.75 ปวส. 72 18.00 ปริญญาตรี 143 35.75 ปริญญาโท 19 4.75 
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ปริญญาเอก 2 0.50 สถานภาพ 400 100.00 โสด 165 41.25 สมรส 219 54.75 หมา้ย/หยา่ร้าง 16 4.00 อาชีพ 400 100.00 พนกังานหน่วยงานราชการ 25 6.25 พนกังานหน่วยงานเอกชน 24 6.00 นกัเรียน/นกัศึกษา 103 25.75 ขา้ราชการ 45 11.25 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 9 2.25 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 44 11.00 รับจา้งทวัไป 47 11.75 เกษตรกร 99 24.75 อืนๆ 4 1.00    จากตารางที 1 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ .    ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  อายรุะหวา่ง -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  อายรุะหวา่ง -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  อายตุาํกวา่  ปี คิดเป็นร้อยละ .  และอายมุากกวา่  ปี คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือระดบั ปวส. คิดเป็นร้อยละ .  ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  มธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ .  มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ .  ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ .  ปวช. คิดเป็นร้อยละ .  และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือโสด คิดเป็น ร้อยละ .  และหมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั   ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ .  รับจา้งทวัไป คิดเป็นร้อยละ .  ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ .  ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ .  พนักงานหน่วยงานราชการ คิดเป็นร้อยละ .  พนักงานหน่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ .  พนักงานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ .  และอาชีพอืนๆ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางท ี  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน รายไดเ้ฉลียต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ ตาํกวา่ ,  บาท 192 48.00 10,001 – 15,000 บาท 122 30.50 15,001 – 20,000 บาท 44 11.00 
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20,001 – 25,000 บาท 17 4.25 25,001 – 30,000 บาท 10 2.50 30,001 – 35,000 บาท 6 1.50 35,001 – 40,000 บาท 3 0.75 มากกวา่ ,  บาท 6 1.50 รวม 400 100.00     จากตารางที  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกว่า ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ,  – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  มากกว่า ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  และ ,  – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางท ี  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียรวมทงัครอบครัวต่อเดือน รายไดเ้ฉลียรวมทงัครอบครัวต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ ตาํกวา่ ,  บาท 155 38.75 20,001 – 30,000 บาท 143 35.75 30,001 – 40,000 บาท 46 11.50 40,001 – 50,000 บาท 29 7.25 50,001 – 60,000 บาท 13 3.25 60,001 – 70,000 บาท 7 1.75 มากกวา่ ,  บาท 7 1.75 รวม 400 100.00    จากตารางที  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียรวมทงัครอบครัวต่อเดือนตาํกวา่ ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ,  – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  และมากกวา่ ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  ตารางท ี  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามรายจ่ายเฉลียต่อเดือน รายจ่ายเฉลียต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ ตาํกวา่ ,  บาท 227 56.75 10,001 – 20,000 บาท 136 34.00 20,001 – 30,000 บาท 21 5.25 30,001 – 40,000 บาท 6 1.50 40,001 – 50,000 บาท 7 1.75 50,001 – 60,000 บาท 1 0.25 60,001 – 70,000 บาท 2 0.50 
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รวม 400 100.00     จากตารางที  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลียต่อเดือนตาํกว่า ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ,  – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  และ ,  – ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางท ี  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามรายจ่ายเฉลียรวมทงัครอบครัวต่อเดือน   รายจ่ายเฉลียรวมทงัครอบครัวต่อเดือน  จาํนวน ร้อยละ ตาํกวา่ ,  บาท 203 50.75 20,001 – 30,000 บาท 126 31.50 30,001 – 40,000 บาท 39 9.75 40,001 – 50,000 บาท 18 4.50 50,001 – 60,000 บาท 4 1.00 60,001 – 70,000 บาท 4 1.00 70,001 – 80,000 บาท 3 0.75 มากกวา่ ,  บาท 3 0.75 รวม 400 100.00     จากตารางที  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลียรวมทงัครอบครัวต่อเดือนตาํกวา่ ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ,  – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 40,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ .  40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  ,  – 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 70,001 – 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ .  และมากกวา่ ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางที  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัวทีอาศยัอยูร่่วมกนัในปัจจุบนั (รวมตวัท่านเองดว้ย) จาํนวนสมาชิกในครอบครัว จาํนวน 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  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวทีอาศยัอยู่ร่วมกนัในปัจจุบนั (รวมตวัท่านเองดว้ย) จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ  คน คิดเป็นร้อยละ .   คน คิดเป็นร้อยละ .   คน คิดเป็นร้อยละ .   คน คิดเป็นร้อยละ .  คนเดียว คิดเป็นร้อยละ .   คน คิดเป็นร้อยละ .   คน คิดเป็นร้อยละ .  และ  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางท ี  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามการรับประทานอาหารตามปกติ การรับประทานอาหาร จาํนวน ร้อยละ ซืออาหารจานเดียวมารับประทาน 58 14.50 ทาํอาหารรับประทานเองทีบา้น 290 72.50 รับประทานอาหารในร้านอาหาร 14 3.50 ซือเฉพาะกบัขา้วปรุงสาํเร็จมาทานทีบา้น 38 9.50 รวม 400 100.00     จากตารางที  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่รับประทานอาหารตามปกติแบบทาํอาหารรับประทานเองทีบา้น คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ซืออาหารจานเดียวมารับประทาน คิดเป็นร้อยละ .  ซือเฉพาะกบัขา้วปรุงสาํเร็จมาทานทีบา้น คิดเป็นร้อยละ .  และรับประทานอาหารในร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  พฤตกิรรมการบริโภคข้าวเกษตรอนิทรีย์ของผู้บริโภคในจงัหวดัสุรินทร์     ตารางท ี  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามการรู้จกัขา้วเกษตรอินทรีย ์การรู้จกัขา้วเกษตรอินทรีย ์ เคยบริโภค  จาํนวน ร้อยละ รู้จกั 395 98.75 ไม่รู้จกั 5 1.25 รวม 400 100.00     จากตารางที  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่รู้จกัขา้วเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ .  และไม่รู้จกัขา้วเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางท ี  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามการบริโภคอยูห่รือไม่ การบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์ จาํนวน ร้อยละ บริโภคอยู ่ 350 87.50 ไม่บริโภคแลว้ 50 12.50 รวม 400 100.00     จากตารางที  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่ยงัคงบริโภคอยู ่คิดเป็นร้อยละ .  และไม่บริโภคแลว้ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางท ี1  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามชนิดของขา้วเกษตรอินทรียที์บริโภค ชนิดของขา้วเกษตรอินทรีย ์ จาํนวน ร้อยละ 
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ขา้วหอมมะลิอินทรีย ์ 311 77.75 ขา้วกลอ้งหอมมะลิอินทรีย ์ 28 7.00 ขา้วแดงหอมมะลิอินทรีย ์ 35 8.75 ขา้วนิลหอมมะลิอินทรีย ์ 8 2.00 ขา้วผสมหอมมะลิอินทรีย ์ 16 4.00 ขา้วอินทรียอื์นๆ 2 0.5 รวม 400 100.00     จากตารางที 1  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่บริโภคขา้วเกษตรอินทรียช์นิดขา้วหอมมะลิอินทรียม์ากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ขา้วแดงหอมมะลิอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ .  ขา้วกลอ้งหอมมะลิอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ .  ขา้วผสมหอมมะลิอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ .  ขา้วนิลหอมมะลิอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ .  และขา้วอินทรียอื์นๆ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  ตารางท ี  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามพนัธุ์ขา้วทีบริโภค พนัธุ์ขา้ว จาํนวน ร้อยละ หอมมะลิ  299 74.75 กข  33 8.25 กข  63 15.75 อืนๆ 5 1.25 รวม 400 100.00     จากตารางที  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่บริโภคขา้วเกษตรอินทรียพ์นัธุ์หอมมะลิ  มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ พนัธุ์ กข  คิดเป็นร้อยละ .  พนัธ์ุ กข  คิดเป็นร้อยละ .  และพนัธ์ุอืนๆ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางท ี1  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามมือในการบริโภค มือในการบริโภค จาํนวน ร้อยละ วนัละ  มือ 39 9.75 วนัละ  มือ 115 28.75 วนัละ  มือ 246 61.50 รวม 400 100.00     จากตารางที 1  พบว่า ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่บริโภคขา้วเกษตรอินทรียว์นัละ  มือ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ วนัละ  มือ คิดเป็นร้อยละ .  และวนัละ  มือ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางท ี1  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามวนัในการบริโภคต่อสปัดาห์ วนัในการบริโภคตอ่สปัดาห์ จาํนวน ร้อยละ ทุกวนั 260 65.00 
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 วนั 28 7.00  วนั 33 8.25  วนั 13 3.25  วนั 30 7.50  วนั 21 5.25  วนั 15 3.75 รวม 400 100.00   จากตารางที 13 พบว่า ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่ในหนึงสัปดาห์ผูบ้ริโภคบริโภคขา้วเกษตรอินทรียทุ์กวนั มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ  วนั คิดเป็นร้อยละ .   วนั คิดเป็นร้อยละ .   วนั คิดเป็นร้อยละ .   วนั คิดเป็นร้อยละ .   วนั คิดเป็นร้อยละ .  และ  วนั คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  ตารางท ี14 จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามปริมาณทีบริโภคต่อมือ ปริมาณการบริโภคต่อมือ จาํนวน ร้อยละ นอ้ยกวา่ครึงกิโลกรัม 152 38.00 0.50 – 1.00 กิโลกรัม 161 40.25 1.01 – 1.50 กิโลกรัม 64 16.00 1.51 – 2.00 กิโลกรัม 12 3.00 มากกวา่ .  กิโลกรัม 11 2.75 รวม 400 100.00     จากตารางที 14 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่บริโภคต่อมือในปริมาณ .  – 1.00 กิโลกรัม มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ครึงกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ .  .  – 1.50 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ  .  – .  กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ .  และ มากกวา่ .  กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางท ี15 จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามปริมาณทีซือต่อครัง ปริมาณการซือต่อครัง จาํนวน ร้อยละ  กิโลกรัม 50 12.50  กิโลกรัม 82 20.50  กิโลกรัม 34 8.50  กิโลกรัม 18 4.50  กิโลกรัม 58 14.50 มากกวา่  กิโลกรัม 158 39.50 รวม 400 100.00     จากตารางที  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่ซือขา้วเกษตรอินทรียค์รังละมากกวา่  กิโลกรัม มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ  กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ .   กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ .   กิโลกรัม คิดเป็น     ร้อยละ .   กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ .  และ  กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
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ตารางท ี  จาํนวนค่าใชจ่้ายเฉลียในการซือขา้วเกษตรอินทรียต์่อครังของผูบ้ริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์ค่าใชจ่้ายในการซือขา้ว จาํนวน (คน) ค่าเฉลีย (บาท) ปริมาณการซือ 400 758.71      จากตารางที  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ มีค่าใชจ่้ายในการซือขา้วเฉลีย .  บาท  ตารางท ี17 จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามความถีในการซือขา้วเกษตรอินทรีย ์   ความถีในการซือขา้วเกษตรอินทรีย ์  จาํนวน ร้อยละ ทุกวนั 63 15.75 สัปดาห์ละ  ครัง 82 20.50 สัปดาห์ละครัง 57 14.25  สปัดาห์ต่อครัง 39 9.75 เดือนละครัง 98 24.50  เดือนต่อครัง 61 15.25 รวม 400 100.00     จากตารางที  พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีความถีในการซือขา้วเกษตรอินทรียเ์ดือนละครังมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ สปัดาห์ละ  ครัง คิดเป็นร้อยละ .  ทุกวนั คิดเป็นร้อยละ .   เดือนต่อครัง คิดเป็นร้อยละ .  สปัดาห์ละครัง คิดเป็นร้อยละ .  และ  สปัดาห์ต่อครัง คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางท ี  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามแหล่งทีซือขา้วเกษตรอินทรีย ์แหล่งทีซือขา้วเกษตรอินทรีย ์ จาํนวน ร้อยละ หา้งสรรพสินคา้ 46 11.50 ร้านขายขา้วสารปลีก 121 30.25 โรงสีขา้วโดยตรง 62 15.50 ร้านคา้ชุมชน/ร้านคา้ OTOP 62 15.50 ร้านขายของชาํทวัไป 43 10.75 ตวัแทนของโรงสีขา้ว 32 8.00 ร้านขายของฝาก 0 0.00 ตลาดสด 20 5.00 งานแสดงสินคา้ต่างๆ 14 3.50 รวม 400 100.00     จากตารางที  พบว่า ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่ซือขา้วเกษตรอินทรียจ์ากร้านขายขา้วสารปลีกมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ โรงสีขา้วโดยตรงและร้านคา้ชุมชน/ร้านคา้ OTOP คิดเป็นร้อยละ .  หา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ .  ร้านขายของชาํทวัไป คิดเป็นร้อยละ .  ตวัแทนของโรงสีขา้ว คิดเป็นร้อยละ .  ตลาดสด คิดเป็นร้อยละ .  และ งานแสดงสินคา้ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
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 ตารางท ี  จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามเหตุผลในการเลือกบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์เหตผุลในการเลือกบริโภค จาํนวน ร้อยละ ตอ้งการรักษาสุขภาพ 235 58.75 ตอ้งการรักษาโรค 22 5.50 ตอ้งการรักษาสิงแวดลอ้ม 21 5.25 ตอ้งการส่งเสริมขา้วเกษตรอินทรีย ์ 111 27.75 อืนๆ 11 2.75 รวม 400 100.00     จากตารางที  พบว่า ผูบ้ริโภคในจังหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์เพือตอ้งการรักษาสุขภาพมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ตอ้งการส่งเสริมขา้วเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ .  ตอ้งการรักษาโรค คิดเป็นร้อยละ .  ตอ้งการรักษาสิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ .  และอืนๆ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ตารางที 2  จํานวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจังหวดัสุรินทร์ จ ําแนกตามแหล่งการรับรู้ขอ้มูลหรือได้รับคาํแนะนําผลิตภณัฑข์า้วเกษตรอินทรีย ์แหล่งการรับรู้ขอ้มูลหรือไดรั้บคาํแนะนาํ จาํนวน ร้อยละ การบอกต่อ 140 35.00 วทิย ุ 25 6.25 โทรทศัน์ 42 10.50 ป้ายประชาสมัพนัธ์ 36 9.00 ครอบครัว 94 23.50 หนงัสือพมิพ ์ 3 0.75 นกัวิชาการ 38 9.50 เพือนร่วมงาน 14 3.50 วารสาร/นิตยสารต่างๆ 4 1.00 อืนๆ 4 1.00 รวม 400 100.00    จากตารางที  พบว่า ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลหรือไดรั้บคาํแนะนาํผลิตภณัฑข์า้วเกษตรอินทรียจ์ากการบอกต่อมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ .  โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ .  นกัวิชาการ คิดเป็นร้อยละ .  ป้ายประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ .  วิทย ุคิดเป็นร้อยละ .  เพือนร่วมงาน  คิดเป็นร้อยละ .  วารสาร/นิตยสารต่างๆ คิดเป็นร้อยละ .  แหล่งอืนๆ คิดเป็นร้อยละ .  และหนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั    
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สรุปผลการวจิัย ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูบ้ริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .                 มีอายรุะหวา่ง -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ .  ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกว่า ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  มีรายไดเ้ฉลียรวมทงัครอบครัวเดือนละตาํกว่า ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  ผูบ้ริโภคมีรายจ่ายเฉลียต่อเดือน ตาํกว่า ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  และมีรายจ่ายเฉลียรวมทงัครอบครัวเดือนละตาํกวา่ ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวทีอาศยัอยูร่่วมกนัในปัจจุบนั (รวมตวัท่านเองดว้ย)  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่รับประทานอาหารแบบทาํอาหารรับประทานเองทีบา้น คิดเป็นร้อยละ .   พฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียข์องผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่รู้จักขา้วเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ .                 ผูที้เคยบริโภคขา้วเกษตรอินทรียส่์วนใหญ่ยงัคงบริโภคขา้วเกษตรอินทรียอ์ยู ่คิดเป็นร้อยละ .  บริโภคขา้วชนิดขา้วหอมมะลิอินทรียม์ากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ  คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่บริโภคขา้วเกษตรอินทรีย์วนัละ  มือ คิดเป็นร้อยละ .  โดยบริโภคทุกวนั คิดเป็นร้อยละ .  ปริมาณทีบริโภคต่อมือของครอบครัวอยู่ระหวา่ง . - .  กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ .  โดยซือขา้วเกษตรอินทรียค์รังละ มากกว่า  กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ .  มีค่าใชจ่้ายเฉลียในการซือต่อครัง .  บาท ผูบ้ริโภคจะซือขา้วเดือนละครังเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ .  โดยซือขา้วมาจากร้านขายขา้วสารปลีกมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  เหตุผลทีผูบ้ริโภคเลือกบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์เนืองจากตอ้งการรักษาสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ .  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลหรือไดรั้บคาํแนะนาํผลิตภณัฑข์า้วเกษตรอินทรีย์ดว้ยวธีิการบอกต่อ คิดเป็นร้อยละ  ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูผ้ลิตขา้วเกษตรอินทรีย ์ ) ผูผ้ลิตควรเนน้การผลิตทีคาํนึงถึงคุณภาพของขา้วเป็นหลกัโดยไม่ใช้สารเคมีเจอปนทังทางตรงและทางอ้อม ) ควรมีแหล่งจาํหน่ายสินค้าทีสะดวก สามารถหาซือได้ง่าย 3) ควรมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทวัถึง ) ควรมีราคาไม่สูงจนเกินไป เพือให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจซือไดง่้ายขึน ) เวลาหุงมีกลินหอม 6) ให้ข่าวสารเกียวกบัประโยชน์ของขา้วเกษตรอินทรียที์มีต่อสุขภาพ เพือเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจบริโภคของผู ้รักสุขภาพ ) ผูผ้ลิตควรสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการบริโภคใหก้บัผูบ้ริโภค กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ทีใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยัในครังนี เอกสารอ้างองิ ชาญพิทยา ฉิมพาลี. . สถิตแิละแนวโน้มพืนทปีลูกข้าวของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กรมการขา้ว. นราศรี ไววนิชกลุ และ ชูศกัดิ อุดมศรี. 2548. ระเบียบวธิีวจิยัธุรกิจ. โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ บุญชม ศรีสะอาด. 2543. วธิีการทางสถิติสําหรับการวจิยั. ครังที 6. สุรีริยาสาสน์การพิมพ,์ กรุงเทพฯ ปรีชา คงเกลียง. . ข้าวอนิทรีย์ปลอดสารพษิ. ชลบุรี : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัชลบุรี. พิสิฐ เรืองผลวิวฒัน์. . การปลูกข้าวอินทรีย์พนัธ์ุขาวดอกมะลิ  และผลต่อสถานะทางเศรษกิจ-สังคมของเกษตรกรและสภาพสิงแวดล้อม กรณีศึกษา: จงัหวดัสุรินทร์. วทิยานิพนธ์บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. สมนึก ภทัทิยธนี. 2546. การวัดผลการศึกษา. ประสานการพิมพ,์ กรุงเทพฯ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์. ( ). เสียงจากคนชายขอบ เกษตรอนิทรีย์ จงัหวดัสุรินทร์. โครงการขบัเคลือนสิทธิดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์. สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. . พืนทีเพาะปลูกข้าวหอมมะลขิองไทย ปี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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ศึกษาการพฒันายุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ .  กรณศีึกษา กลุ่มผู้ประกอบการ Star t up กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ Development Study Str ategic Polity Studies in Thailand 4.0 Case Study Star t up of the New Entrepreneurs of the South   เมธี  จนัทโร * พิมพจ์รัส บุญเลิศ  และ วไิลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์    Maytee Juntaro1*  Pimjaras Boonlaet1 Wilaiphon   Fungkiatpaiboon1   บทคัดย่อ     การวิจยัเรือง ศึกษาการพฒันายุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ .  กรณีศึกษา กลุ่มผูป้ระกอบการ  Start up กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้วตัถุประสงคเ์พอื1)เพือศึกษาแผนยทุธศาสตร์ ไทยแลนด ์ .  กรณีศึกษา ผูป้ระกอบการใหม่ Start up กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ครืองมือทีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูป้ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม จงัหวดัชายแดนภาคใตที้เขา้ร่วมโครงการ รวมจาํนวน 180 คน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ร้อยละ, ค่าเฉลีย, ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation  ผลการวิจยัพบวา่ค่าเฉลียความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี  โดยมีค่าเฉลีย มากทีสุด พบวา่ส่วนมากผูป้ระกอบการเขา้ใจและไดรั้บทราบถึงนโยบายของทางรัฐบาล โดยแยกเป็นรายละเอียด ดงัต่อไปนี  ) ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการทีมีต่อดา้นความชดัเจนของนโยบายและแผนระดบัชาติ กลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.09  ) ความพึงพอใจดา้นนโยบายยุทธศาสตร์โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี  ดา้นเป้าหมาย วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมายเพอืตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยรวมอยูร่ะดบั “มาก” มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.20  ) ความพึงพอใจความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี  ดา้นธรรมมาภิบาลของการดาํเนินนโยบาย โดยรวมอยูร่ะดบั “มาก” มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.48  ) ความพึงพอใจความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี  ดา้นผลสาํเร็จทีเกิดขึนจากการดาํเนินกิจกรรมหรือการกระทาํของรัฐบาล โดยรวมอยูร่ะดบั “มาก” มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.49 คาํสําคญั : ไทยแลนด์ . , Start up,ยทุธศาสตร์         
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ABSTRACT   Research Study on the development of the Thailand Strategy 4 . 0  Case study of the Start up group of the Southern Border Provinces aims to: 1) Study the Strategic Plan for Thailand 4.0 Case Study of New Entrepreneurs Start up The Southern Border Provinces Toolbox research Is a questionnaire Start up of 180 participants in the five southern border provinces participating in the program. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, standard deviation.         Research results showed the following:Average Strategic Policy Satisfaction The most up-to-date entrepreneur program (Start Up) in 2016 found that most entrepreneurs understand and are aware of government policies. This is detailed as follows.    1. Entrepreneur Satisfaction with the Clarity of National Policy and Plan The samples were satisfied at the high level, mean was 3.09   2.Satisfaction of Strategic Plan for New Entrepreneurship Project (Start Up) in 2016. Objectives Objectives The aim is to meet the needs of the people. Overall, the "very" level has an average of 3.20   3 . Satisfaction of the strategic policy of the new entrepreneurs (Start Up) program in 2 0 1 6  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               คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  1 Department of ….., Faculty of ….., Rajamangala University of Technology Srivijaya, Boyang, Mueng, Songkhla 90000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : teetee3621@gmail.com 
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บทนํา 
 ประเทศไทยมีการพฒันาตามหลกั 3 ยคุแลว้ สงัคมเริมแรก Thailand 1.0 สมยัอดีต หลายสิบปีมาแลว้สงัคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม บา้นเมืองเป็นเกษตรกรรม มีการใชแ้รงงานอยา่งเดียว โดยเป็นใชเ้กษตรกรออกแรง ทาํไร่ ทาํนา ต่อมาในยคุของ Thailand 2.0 เริมมีภาคอุตสาหกรรมเขา้มา โดยจะเป็นอุตสาหกรรมเบา ซึงก็เอาเครืองจกัรมาช่วยในการทาํงาน มาช่วยในงานเกษตรกรหรือแรงงาน ต่อมาในยุคของ Thailand 3.0 เริมไปสู่การมีอุตสาหกรรมหนักเขา้มา มีการลงทุนจากต่างประเทศ การเจริญเติบโต การพฒันาเศรษฐกิจ ประเทศไทยอยู่ระยะนีมานาน โดยประมาณ 20 ปี ซึงทีผ่านไม่ไดป้รับ เปลียนการเตรียมมาตรการลดความเสียงจากภายนอก ทีมีเศรษฐกิจโลกตกตาํ ประเทศไทยยงัขาดเขม้แขง็ เพราะยงัติดอยู ่3.0 ซึงไปเน้นการพฒันามิติเศรษฐกิจ มิติสังคมหายไป เสียสมดุลเสียเรืองทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม ป่าถูกบุกรุก ในยคุ Thailand 4.0 คือ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตก้ารนาํของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทีเขา้มาบริหารประเทศ บนวิสัยทศัน์ที วา่ “มนัคง มงัคงั และยงัยืน” ทีมีภารกิจสาํคญัในการขบัเคลือนปฏิรูปประเทศดา้นต่างๆ เพือปรับแก ้จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพฒันาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกบัโอกาสและภยัคุกคามแบบใหม่ ๆทีเปลียนแปลงอยา่งเร็ว รุนแรงในศตวรรษที 21 ได ้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยใหม่ทีเรียกวา่ New Economy Model เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ คือตอ้งใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว คือทาํ ตอ้งมีเหตุมีผล มีพอประมาณแลว้มีภูมิคุม้กนัทีดีภายใตเ้งือนไข ความรู้ และคุณธรรม เขา้ใจ ตอ้งระมดัระวงั ในการลงทุน ในการใชจ่้ายเงิน ใชห้ลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมานาํในการทาํงานในวนันีเพราะฉะนันกระบวนการพฒันาประเทศไทยภายใต”้ประเทศไทย 4.0″จะต้องสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความสําคัญของยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนการขบัเคลือนและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การพฒันาประเทศภายใตโ้มเดล ประเทศไทย 4.0 จะสําเร็จ ใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ เป็นตวัการขบัเคลือน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยัต่างๆ ร่วมกนัระดมความคิด ผนึกกาํลงักนัขบัเคลือน ผา่นโครงการ  บนัทึกความร่วมมือ กิจกรรมหรืองานวจิยัต่าง ๆ โดยการดาํเนินงานของ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อนัไดแ้ก่  กลุ่มที 1 การยกระดบันวตักรรมและผลิตภณัฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พฒันา คลสัเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน กลุ่มที 2 การพฒันาการเกษตรสมยัใหม่และการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที 3 การส่งเสริมการท่องเทียวและไมล์ การสร้างรายได ้และการกระตุน้การใชจ้่ายภาครัฐ กลุ่มที 4การศึกษาพืนฐานและพฒันาผูน้าํ (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทงัการยกระดบัคุณภาพวิชาชีพ กลุ่มที 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทงัการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผูป้ระกอบการใหม่ (Start Up) สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เดินหน้าสร้างผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่ม Start – up โดยร่วมมือกบั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทงั 9 แห่ง ธนาคาร SME  และสมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทย   เป้าหมายสร้างเอสเอ็มอีทีมีนวตักรรมจาํนวน 10,000 ราย ภายในระยะเวลา 3 ปี (2559- 2561) เน้นกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ทีพึงจบการศึกษา และ SME ทีเริมทาํกิจการไดไ้ม่เกิน 3 ปี โดยใชก้ระบวนการบ่มเพาะทงัภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ พร้อมทังสนบัสนุนทางดา้นการเงินแบบครบวงจร 
 การศึกษาครังนีผูว้ิจยัศึกษาผู้ เข้าร่วมโครงการผูป้ระกอบการใหม่ (Start Up) ปี   ร่วมทงัปัญหาและอุปสรรคในการนาํ นโยบายยทุธศาสตร์ ไทยแลนด ์ .  กรณีศึกษา ผูป้ระกอบการใหม่ Start up กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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วธิีดําเนินการวิจัย การสํารวจในครังนีเพือศึกษานโยบายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ .  กรณีศึกษา ผูป้ระกอบการใหม่ Start up กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเพอืศึกษาระดบัความพึงพอใจนโยบายยทุธศาสตร์ ไทยแลนด ์ .  กรณีศึกษา ผูป้ระกอบการใหม่ Start up กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ข้อมูลทใีช้ในการศึกษา ขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษาครังนีคือขอ้มูลทีเกบ็รวบรวมจากกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผูป้ระกอบการใหม่ Start up ตามนโยบายรัฐบาล  ประชากร  ประชากรคือผูป้ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม 5จงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ย      ) จงัหวดัสงขลา  2) จงัหวดัสตูล            3) จงัหวดันราธิวาส          4) จงัหวดัปัตตานี            ) จงัหวดัยะลา  เครืองมือทใีช้เกบ็รวบรวมข้อมูล  เครืองมือทใีช้ในการศึกษา 1. การสร้างเครืองมือเครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมครังนี คณะผูส้าํรวจ ใชแ้บบสอบถาม โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวจิยั ทีเกียวขอ้ง นาํมาสร้างเป็นแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัวตัถุประสงค ์โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ             ส่วนที 1 ขอ้คาํถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ) เพศ ) อาย ุ ) ระดบัการศึกษา ) ลกัษณะ/ประเภทสถานประกอบการ 5) ระยะเวลาดาํเนินกิจการ  ส่วนที 2  ข้อคําถามเกียวกับ ตัวชีวดั . ด้านความชัดเจนของนโยบายและแผนระดับชาติ 2. ด้านเป้าหมายวตัถุประสงคจุ์ดมุ่งหมายเพอืตอบสนองความตอ้งการของประชาชน . ด้านธรรมาภิบาลของการดาํเนินนโยบาย   .ดา้นผลสาํเร็จทีเกิดขึนจากการดาํเนินกิจกรรมหรือการกระทาํของรัฐบาล ใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ให้ค่านาํหนกัโดยถือเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 5 คะแนน ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 4 คะแนน ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 3 คะแนน ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 2 คะแนน ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 1 คะแนน การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีไดจ้าก การออกแบบสอบถามโดยการใชว้ิธีการตามแบบสอบถามทีไดส้ร้างขึน จาํนวน ทงัสิน 180 ฉบบั 2. ขอ้มูลทุติยภมิู (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากเอกสาร   
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การวเิคราะห์ข้อมูล การวเิคราะห์ขอ้มูล เมือเก็บขอ้มูลเสร็จสินตามจาํนวนแลว้ นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติ โดยใชส้าํเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์ (Statistic package of the social science) SPSS for Windows ดงันี  การวเิคราะห์ขอ้มูล เมือเก็บขอ้มูลเสร็จสินตามจาํนวนแลว้ นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติ  สถิติทีใช ้สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation การประเมนิผล สําหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ทาํการหาค่าเฉลียคะแนนความพึงพอใจ เป็นรายกลุ่ม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเกียวกบัระดบัค่าเฉลีย ดงันี ระดบัค่าเฉลีย 4.51 – 5.00  ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์มากทีสุด ระดบัค่าเฉลีย 3.51 – 4.50  ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์มาก ระดบัค่าเฉลีย  2.51 – 3.50    ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ปานกลาง ระดบัค่าเฉลีย 1.51 – 2.50  ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์นอ้ย ระดบัค่าเฉลีย  1.00 – 1.50  ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ควรปรับปรุง  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย ผลการสํารวจกลุ่มตวัอย่าง 5 จงัหวดัชายแดนใต ้จาํนวน 180 คน ทีตอบแบบ สอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 เป็นเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 มีช่วงอาย ุส่วนใหญ่เป็นอยูใ่นช่วงอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 รองลงมาคือช่วงอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัการศึกษาเป็นอยูใ่น ระดบัปริญญาตรีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  รองลงมา คือ ระดบัอนุปริญญา/ปวส. จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระยะเวลาการประกอบกิจการอยู่ในระหว่าง -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมา คือ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ระยะเวลา  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระยะเวลา  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  กลุ่มธุรกิจของผูป้ระกอบการ อยูใ่นภาคการผลิต จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 66.66  รองลงมา คือ ภาคการบริการ  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ภาคการเกษตร  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และภูมิลาํเนาของผูป้ระกอบการ ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัสงขลา และจงัหวดัยะลา  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  รองลงมา คือ จงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และจงัหวดัสตูล  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .          
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นโยบายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ .  กรณีศึกษา ผู้ประกอบการใหม่  Star t up กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ตารางท ี1. แสดงค่าเฉลียของระดบัความพงึพอใจของผูป้ระกอบการกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน  จงัหวดั ดา้นความชดัเจน  ของนโยบายและแผนระดบัชาติ แยกเป็นรายละเอียด ดงันี ความพงึพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี  X  การแปลความ 
. มีความชอบธรรม ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัค่านิยมของสังคม และเป็นทียอมรับความชดัเจนของนโยบาย 3.01 มาก 

2. อยูบ่นพนืฐานความเหมาะสมของการกาํหนดนโยบาย  2.79 มาก .วตัถุประสงคใ์นผลลพัธ์ทีผูก้าํหนดนโยบายตอ้งการใหเ้กิดขึนเพอืการแกไ้ขปัญหาทีปรากฏอยูใ่หบ้รรลผุล 3.01 มาก 
. มีหน่วยงานรับผิดชอบในการนาโยบายไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 3.43 มาก . เป้าประสงคน์โยบายมีความชดัเจน ความเทียงตรงในการแกไ้ขปัญหาและความเป็นไปไดท้งัทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง 3.22 มาก 

รวม 3.09 มาก  ตารางที 2.  แสดงค่าเฉลียของระดบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน  จงัหวดั ดา้นเป้าหมาย    วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมายเพอืตอบสนองความตอ้งการของประชาชน แยกเป็นรายละเอียด ดงันี ความพงึพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี  X  การแปลความ 
. นโยบายโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีการปฏิบตัิตามนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ 3.21 มาก 
. เป้าหมาย วตัถุประสงคข์อง นโยบาย โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) เพือประชาชน 3.29 มาก 
. ใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสารนโยบาย โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) แก่ประชาชนอยา่งถูกตอ้งชดัเจนรวดเร็ว 3.13 มาก 
. ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ เกียวกบั นโยบาย โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) และเขา้ร่วมโครงการปฏิบติัไดจ้ริง 2.93 มาก 
. ประชาชนเกิดผลกระทบในทางทีดีจากการเขา้ร่วมโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 3.44 มาก 

รวม 3.20 มาก  
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ตารางที 3. แสดงค่าเฉลียของระดบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน  จงัหวดั ดา้นธรรมมาภิ  บาลของการดาํเนินนโยบาย แยกเป็นรายละเอียด ดงันี ความพงึพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี  X  การแปลความ 
. นโยบายโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีการปฏิบตัิตามกฎ กติกา ระเบียบ แบบแผนและกฎหมายต่าง ๆ โดยไม่ละเมิดอยา่งตงัใจ หรือจงใจหลีกเลียง 

3.44 มาก 
. การดาํเนินนโยบายโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีการยดึถือและเชือมนัในความถูกตอ้งของผูป้ฏิบติังานเช่น ความซือสัตยสุ์จริต ความเสียสละ ความอดทนขยนัหมนัเพยีร ความมีระเบียบวนิยั 

3.43 มาก 
.มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน ์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาทีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้สะดวก มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้งรวดเร็วไม่บิดเบือน  

3.37 มาก 
.การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึงประชาชน หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะ และเขา้ร่วมโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 

3.57 มาก 
.การตระหนกัในสิทธิและหนา้ที การใส่ใจปัญหาการบริหารจดัการ การกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา และเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่างของผูเ้ขา้ร่วมโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 

3.50 มาก 
รวม 3.48 มาก ตารางที 4. แสดงค่าเฉลียของระดบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน  จงัหวดั ดา้นผลสาํเร็จที  เกิดขึนจากการดาํเนินกิจกรรมหรือการกระทาํของรัฐบาล แยกเป็นรายละเอียด ดงันี ความพงึพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี  X  การแปลความ 

.ลกัษณะ/วตัถุประสงคข์องนโยบาย สามารถตอบสนองความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 3.01 มาก 

.การคาํนึงถึงวฒันธรรมอตัลกัษณ์ ของพนืที ในแต่ละลกัษณะของผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 3.29 มาก 

.ดา้นการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา เพือพฒันาผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 3.22 มาก 

.ผลสาํเร็จของงานมากวา่ทีตงัเป้าหมายผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 3.35 มาก .มีการกาํกบัดูแลติดตามประเมินผลนโยบายผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 3.49 มาก รวม 3.28 มาก 
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สรุปผลการวจิัย  ค่าเฉลียความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี  โดยมีค่าเฉลีย มากทีสุด พบวา่ส่วนมากผูป้ระกอบการเขา้ใจและไดรั้บทราบถึงนโยบายของทางรัฐบาล โดยแยกเป็นรายละเอียด ดงัต่อไปนี  . ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Star t Up) ปี  ด้านความชัดเจนของนโยบายและแผนระดบัชาต ิ ค่าเฉลียของระดบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการทีมีต่อดา้นความชดัเจนของนโยบายและแผนระดบัชาติ กลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.09 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เรือง วตัถุประสงคใ์นผลลพัธ์ทีผูก้าํหนดนโยบายตอ้งการใหเ้กิดขึนเพอืการแกไ้ขปัญหาทีปรากฏอยูใ่หบ้รรลุผล มีค่าเฉลียสูงสุดเท่ากบั .  รองลงมา คือ มีหน่วยงานรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลียเท่ากบั .  กลา้ ทองขาว (2548 อา้งถึงในบพิธ รัตนบุรี ) ทีไดศึ้กษากระบวนการนาํนโยบายและแผนไปปฏิบตัิมีตวัแปรหลากหลายทีส่งผลให้นโยบายทีนาํไปปฏิบติัประสบความสําเร็จหรือลม้เหลว พบว่า ตวัแปรดา้นความชดัเจนในเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องนโยบายเป็นตวัแปรทีส่งผลทงัทางตรงและทางออ้มต่อผลของการนาํนโยบายไปปฏิบติั  . ความพงึพอใจความพงึพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Star t Up) ปี          ด้านเป้าหมาย วตัถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพือตอบสนองความต้องการของประชาชน ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี  ด้านเป้าหมาย วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมายเพือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยรวมอยู่ระดบั “มาก” มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.20 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เรือง ประชาชนเกิดผลกระทบในทางทีดีจากการเขา้ร่วมโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีค่าเฉลียสูงสุดเท่ากบั .  รองลงมา คือ เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องนโยบาย โครงการพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ (Start up) เพอืประชาชน มีค่าเฉลียเท่ากบั .   . ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Star t Up)  ปี             ด้านด้านธรรมมาภิบาลของการดําเนินนโยบาย ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์โครงการผู ้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี               ดา้นธรรมมาภิบาลของการดาํเนินนโยบาย โดยรวมอยู่ระดบั “มาก” มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.48 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เรือง มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาทีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้สะดวก มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้งรวดเร็วไม่บิดเบือน และนโยบาย โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up)             มีการเขา้ถึงประชาชน และตอ้งรับผิดชอบต่อการทาํงานและผลงานอย่างจิงจงั มีค่าเฉลียสูงสุดเท่ากนั คือ  .   รองลงมา การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึงประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะ และเขา้ร่วมโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.50 ซึงสอดคลอ้งกบันาสิทธิ ( ) การศึกษาระดบัระดบัภาวะผูน้าํในการพฒันาทอ้งถินของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  . ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Star t Up) ปี                ด้านผลสําเร็จทเีกดิขึนจากการดาํเนินกจิกรรมหรือการกระทําของรัฐบาล  ความพึงพอใจความพึงพอใจดา้นนโยบายยุทธศาสตร์โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี  ดา้นผลสําเร็จทีเกิดขึนจากการดาํเนินกิจกรรมหรือการกระทาํของรัฐบาล โดยรวมอยู่ระดบั “มาก” มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.49 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เรือง มีการกาํกบัดูแลติดตามประเมินผลนโยบายผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีค่าเฉลียสูงสุดเท่ากับ .  รองลงมา คือ ผลสําเร็จของงานมากว่าทีตงัเป้าหมายผู ้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) โครงการ
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ผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.35 อุดร ยอดเพชร ( ) ศึกษาเรือง การนํานโยบายการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเองไปสู่การปฏิบัติ ในอาํเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว ผลจากการศึกษา ขา้ราชการทีเขา้ร่วมโครงการฯ มีความเขา้ใจในหลกัการ เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องโครงการฯ และสามารถนาํไปปฏิบตัิไดเ้ป็นอยา่งดี  . ข้อเสนอแนะ               . ข้อเสนอแนะเพมิเตมิของกลุ่มตวัอย่าง          อยากใหมี้โครงการในลกัษณะแบบนีไปเรือย ๆเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ  . ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป         ศึกษาการมีสวนร่วมทีเกียวกบักระบวนการ ของผูป้ระกอบการ Start Up  เชิงลึก  กิตติกรรมประกาศ ขอ้ความทีกล่าวขอบคุณผูที้ใหค้วามช่วยเหลือในการทาํงานวจิยั หรือการเขียนบทความ รวมถึงแหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยั  เอกสารอ้างองิ กุลชญา แวน่แกว้ และสุภทัรษร ทวจีนัทร์,“เรืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษากรณีศึกษา : หน่วยงานส่วนภมูิภาคจงัหวดัศรีสะเกษ.,”มหาวทิยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ, 2550. กิตติ อินทรกุล, “ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการนานโยบายและแผน การป้องกนั ปราบปราม และแกไ้ขปัญหาการคา้เด็กและหญิง ไปสู่การปฏิบตัิ,”ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันา, มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต, 2553. กลา้ ทองขาว, การนาํนโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบติั: แนวคิดทฤษฎีและแนวทางการดาํเนินงาน กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.2548. บพิธ  รัตนบุรี, “ปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จของการนาํนโยบายการใหบ้ริการแบบศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไปปฏิบัติศึกษากรณี สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร,”วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พฒันาสงัคม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2552. วรเดช จนัทรศร, ทฤษฏีการนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติั.,กรุงเทพฯ: ห้างหุ่นส่วนจาํกดัสหายบล็อกและการพิมพจ์าํกดั,2548. สิทธิ แกว้คาํ, “ภาวะผูน้าํในการพฒันาทอ้งถินของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรณีศึกษา อาํเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ,”วทิยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ, 2554. ห ลักธรรมมาภิบาลสํานักงานค ณะกรรมการพัฒนาระบบราชก าร ,[Online]. Available: http://www.nhso.  go.th/files/userfiles. [Accessed:  มิถุนายน ]. อุดร ยอดเพชร, “การนาํนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเองไปสู่การปฏิบตัิ ในอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้,”บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต, 2546. Stecklein, John E, Policy Research: Nature and Approach. Bangkok, The Association of Research, 1989.  
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 คู่มือการจดัระดบัการกาํกบัดูแลองค การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ ้านเมืองทีดี   (Good Governance Rating) (2553),[Online]. https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=1606. [Accessed: 20 มิถุนายน ].  ประเทศไทย . ,[Online]. http://www.dla.go.th/upload/document/type. [Accessed:  มิถุนายน ].  ประเทศไทย 4.0 โมเดลพฒันาเศรษฐกิจใหม่ ,[Online]. http://www.sudpatapee.com/index.php/2014-08-15-15-18-27/item/176-4-0. [Accessed:  มิถุนายน ].  
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การศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตกาแฟอาราบิก้า ในจังหวดัน่าน Education Strengthening for  Producers Group Arabica Coffee in Nan  นงนุช  พรหมวรีะไชย * และคณะ  Nongnuch  Promveerachai1* , et.al.1  บทคัดย่อ           งานวิจยัเรือง การศึกษาการสร้างความเข็มแขง็ให้กลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้ในจงัหวดัน่าน มีจุดประสงคเ์พอืศึกษาสภาพทวัไป ปัญหาการผลิตและการจาํหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอาราบิกา้ ในพืนทีบา้นสันเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เพือนาํไปสู่แนวทางการพฒันาเพือสร้างความเขม็แข็งใหแ้ก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอาราบิกา้ โดยใชว้ิธีการสํารวจและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกไปยงักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 70 ราย ซึงครอบคลุมผูบ้ริหารกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่ม มีขอบเขตครอบคลุมประเด็น ในดา้นการผลิต การบริหารจดัการดา้นการเงิน ดา้นการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่ายทีใชใ้นปัจจุบนั ผลจากการศึกษาพบว่าแนวทางในการสร้างความเข็มแขง็กลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้บา้นสนัเจริญ ควรประกอบดว้ย การเพิมประสิทธิภาพการผลิตเพือลดตน้ทุนการผลิตกาแฟ และทาํการปรับโครงสร้างกาแฟแบบครบวงจร ตลอดจนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นคุณภาพกาแฟอาราบิกา้ เพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และควรให้ความสาํคญัในการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัของเมล็ดกาแฟ  คาํสําคญั : การสร้างความเขม้แขง็, กลุ่มผูผ้ลิต, กาแฟอาราบิกา้            1 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน   เลขที 59 หมู ่13 ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภเูพียง จงัหวดัน่าน 55000 1 Computer Information System  Faculty of Business Administration and liberal Arts, Rajamangala University of   Technology Lanna, Nan, 59 Moo 13, Fai Kaeo, Meuang, Nan 55000, Thailand. * ผูนิ้พนธ์ประสานงาน ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): nn-2500@hotmail.com Tel: 08 2185 9680 
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ABSTRACT  The study of the strength building for Arabica coffee producers in Nan province was emphasis on investigating the general information and problem of the production and distribution of the community enterprise of the group of Arabica producers in San Charoen village, Phatong sub-district, Tawangpha district, Nan province in order to set up the developmental plan for building the strength for the community enterprise of the group of Arabica. The study employed survey and in-depth interview methods to investigate 70 samples including the managers and members of the group of Arabica producers regarding the topics of manufacturing, finance, processes, marketing, and recent distribution methods. The results of this study provided the guidelines of the strength building for Arabica coffee producers in San Charoen village that the Arabica producers should increase their performance on production of coffee in order to reduce the costs. Moreover, they should restructure, develop quality in competitive markets, especially in ASEAN community, and put emphasis on the quality development and safety of coffee beans.  Keyword : Strengthening, Producers Group, Arabica Coffee                      
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บทนํา    กาแฟเป็นเครืองดืมชนิดหนึงทีได้รับความนิยมสูง ทํามาจากเมล็ดซึงได้จากต้นกาแฟ  หรือเมล็ดกาแฟคัว                 โดยมีกาแฟเขียวเป็นหนึงในสินคา้การเกษตรซึงมีการซือขายกนัมากทีสุดในโลก ส่วนใหญ่จะใชป้ระโยชน์เป็นเครืองดืมเพอืกระตุน้ร่างกาย มีส่วนประกอบของคาเฟอีนทาํให้มีความกระปรีกระเปร่าสดชืนเบิกบาน แหล่งเพาะปลูกกาแฟรายใหญ่            10 อนัดบัของโลก ไดแ้ก่ บราซิล เวียดนาม โคลมัเบีย อินโดนีเซีย เอธิโอเปีย เม็กซิโก กวัเตมาลา เปรู และฮอนดูรัส ส่วนในประเทศไทยมีการปลูกกาแฟเป็นอนัดบัที 18 ของโลกโดยผลิตใชใ้นประเทศร้อยละ 76 และส่งออกในรูปเมล็ดกาแฟ ร้อยละ 24 มีการผลิตกาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ ร้อยละ 10 ทางภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย ลาํปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ อุตรดิตถ ์และน่าน ส่วนกาแฟพนัธุ์โรบสัตา้ร้อยละ 90 จะปลูกทางภาคใตไ้ดแ้ก่ ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร ระนอง  สุราษฎ์ธานี พงังา กระบี และนครศรีธรรมราช เป็นตน้ (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554, หนา้ 31)  จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัหนึงทีมีพืนทีเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟพนัธุ์อาราบิกา้ (Arabica) โดยพืนที    ส่วนใหญ่ของจงัหวดัน่านเป็นภเูขาร้อยละ 70 ทีเหลือร้อยละ 30 เป็นพนืทีราบ มีระดบัความสูงที 400 ถึง 1,980 เมตร จากระดบันาํทะเล ในปี พ.ศ.2558 จงัหวดัน่านมีพืนทีปลูกกาแฟทงัหมด 8,809 ไร่ แบ่งเป็น พืนทีปลูกใหม่ 6,511 ไร่ พืนทีให้เก็บเกียวผลผลิต 2,298 ไร่ ให้ผลผลิตทงัหมด 634,915 กิโลกรัม โดยพืนทีในอาํเภอท่าวงัผาเป็นพืนทีทีปลูกมากทีสุดถึง 5,904 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของพนืทีปลูกทงัหมด มีพนืทีใหเ้ก็บเกียวผลผลิต 1,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.8 ของพนืทีใหเ้ก็บเกียวผลผลิตทงัหมด ใหผ้ลผลิต 495,000 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 78 ของผลผลิตทงัหมด(สาํนกังานเกษตรจงัหวดัน่าน, 2557)  ปัจจุบนับา้นสนัเจริญ หมู่ 6 ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล    ผาทอง มีสมาชิก 135 หลงัคาเรือน ไดจ้ดัตงัเป็นกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวงซึงมีสมาชิก 78 คน และมีกลุ่มยอ่ยอีกประมาณ 6 กลุ่ม ซึงมีกระบวนการผลิตกาแฟ การรักษาและพฒันาคุณภาพของกาแฟจะเริมตงัแต่กระบวนการปลูกไดแ้ก่ การคดัสรรพนัธุ์ การดูแลบาํรุงรักษา การเก็บผลผลิต ส่วนกระบวนการแปรรูปกาแฟไดแ้ก่ ขนัตอนการลา้ง    การหมกั การกะเทาะเปลือก การสีสารกาแฟ การควั การบด การชง จนถึงกระบวนการบริหารจดัการดา้นการตลาด การจาํหน่ายผลผลิตกาแฟในรูปแบบต่างๆ ทงัผลกาแฟเชอรี (ผลกาแฟสดจากตน้) กาแฟกะลา (มีเปลือกหุม้เมลด็) กาแฟสาร (กะเทาะเปลือกหุม้เมล็ดแลว้) กาแฟควับด (สําหรับการชงดว้ยเครืองแรงดนัสูง) เป็นเครืองดืมกาแฟ      การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพือแปรรูปกาแฟนัน  มีปัญหาอุปสรรคในดา้นการพฒันาศกัยภาพการผลิตและคุณภาพดา้นการแปรรูป การรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์กาแฟให้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของตลาด เช่น การคดัเกรดเมลด็กาแฟตามเกณฑส์ากล มาตรฐานความชืนของเมล็ด การแปรรูปผลผลิตตามหลกัสุขอนามยั การเก็บรักษาผลิตภณัฑที์เหมาะสม และอุปสรรคดา้นการบริหารจดัการ (ปิยะนุช  สินนัตา และคณะ, 2553, หนา้ 54) กลุ่มแปรรูปกาแฟ  สวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ในปี พ.ศ.2557 มีวตัถุดิบเป็นผลกาแฟเชอรีจาํนวน 495,000 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นกาแฟสารไดจ้าํนวน 94,778 กิโลกรัม และจากงบกาํไรขาดทุนของการดาํเนินงานในปี พ.ศ.2557 กลุ่มมีกําไรสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 2,815,257.10 บาท (กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง, 2558)  กิจกรรมในการผลิตประกอบดว้ยทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง โดยเริมตงัแต่ผูป้ลูกกาแฟอาราบิกา้ทีจะตอ้งคดัสรรพนัธุ์มาเพาะปลูกก่อนทีจะเตรียมพืนทีปลูกจริง ตลอดจนการดูแลบาํรุงรักษาตน้กาแฟใหเ้จริญเติบโตสมบูรณ์เพือให้ไดผ้ลผลิตทีมีคุณภาพ การเก็บผลผลิตเพือนาํมาเขา้กระบวนการแปรรูปในโรงงานหลายขนัตอนจนไดเ้ป็นกาแฟสาร เพือส่งขายให้กบัพอ่คา้ทีมารับซือ และนาํไปผลิตเป็นเครืองดืมกาแฟสดตอ่ไป ซึงเป็นการเชือมต่อกนัหลายๆ ฝ่าย จึงอาจจะทาํใหเ้กิดวกิฤตในการประสานงานและการติดต่อสือสารขึนได ้ ดงันนัจึงตอ้งใชก้ลยทุธ์การบริหารจดัการต่างๆ เช่น การสร้างความเขม้แข็ง (Strengthening) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม (Participation) เป็นตน้ ทีจะเป็นภูมิคุม้กนัต่อปัญหาทีเป็นผลกระทบของ
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ชุมชนผูผ้ลิตกาแฟ และเป็นการเชือมโยงธุรกิจเขา้ดว้ยกนั โดยจะครอบคลุมตงัแต่ผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ ผูผ้ลิต จนกระทงัถึงผูบ้ริโภครายสุดทา้ย ทีจะสามารถ    ลดตน้ทุนการดาํเนินงาน เพิมขีดความสามารถการปฏิบตัิงาน รวมทงักาํหนดแนวทางในการผลิตของผูป้ลูกกาแฟ   อาราบิกา้ในจงัหวดัน่าน ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    จากปัญหาทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาสภาพทัวไป ปัญหาการผลิตและการจาํหน่าย ตลอดจนการสร้างความเขม้แข็งให้กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ซึงจะไดข้อ้มูลพนืฐานในการเพมิประสิทธิผลการผลิต และส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิกา้ในมิติของการอนุรักษท์รัพยากรและสิงแวดลอ้มใหเ้ป็นอาชีพสาํหรับเกษตรกรอยา่งยงัยนืต่อไป วตัถุประสงค์ของการวจิัย       1. เพือศึกษาสภาพทัวไป ปัญหาการผลิตและการจําหน่ายของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ              ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  2. เพือศึกษาและพฒันาการสร้างความเขม้แข็งให้แก่กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  ขอบเขตของโครงการวิจยั  1. ขอบเขตดา้นเนือหา: เป็นการศึกษาและพฒันาการสร้างความเขม้แข็ง และศึกษาแนวทางในการสร้างเครือข่ายเชือมโยงใหแ้ก่กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน        2. ขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง:    - ประชากรในการวิจัย คือ กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าว ังผา                  จงัหวดัน่าน จาํนวน 78 ราย  - กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารกลุ่ม และกลุ่มตวัอยา่งของสมาชิกกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน จาํนวน 70 ราย  3. ขอบเขตดา้นพนืทีการวจิยั: กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน (กลุ่มผูป้ลูก ผูผ้ลิต หรือผูแ้ปรรูปกาแฟอาราบิกา้)     4. รูปแบบของการวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation) โดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ (Interview) ผูบ้ริหารกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  วธิีดําเนินการวิจัย   การวิจยัครังนี  เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ประชากรในการวิจยั คือ กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน จาํนวน 78 ราย กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการเลือกสุ่มแบบเจาะจง(Purposive sampling) จาํนวน 70 ราย โดยใชแ้บบสอบถามซึงเป็นลกัษณะปลายเปิด แบ่งออกเป็น2 ส่วน ส่วนที 1 เป็นขอ้มูลทวัไปลกัษณะส่วนบุคคลของผูก้รอกแบบสอบถาม ส่วนที 2 เป็นขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่ม โดยมีขนัตอนดงันี  1. ลงพืนทีโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการอภิปรายกลุ่ม (Focus group) ในกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  
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 2. จดัเวทีประชุมเสวนากลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน โดยเชิญผูน้าํหรือตวัแทนสมาชิกของกลุ่ม   3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารธุรกิจด้านการตลาด การบัญชี และระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์            เพือสร้างความเขม้แข็งและการมีส่วนร่วมในกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟ   ผลการวจิัย  วัตถุประสงค์ข้อที 1 เพือศึกษาสภาพทวัไป ปัญหาการผลิตและการจําหน่ายของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  ผูวิ้จยัไดท้าํการวเิคราะห์และสรุปผลการวจิยัออกเป็น 2 ส่วน ดงันี   ส่วนที 1 สภาพทวัไปของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  ส่วนที 2 ปัญหาการผลิตและการจาํหน่ายของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  จากวตัถุประสงคข์อ้ที 1 สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี  ส่วนที 1 สภาพทวัไปของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา  จงัหวดัน่าน  ความเป็นมาและสภาพทวัไป           สวนยาหลวง เป็นดอยสูงสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เหมาะกบัการปลูกฝิน ชาวบา้นในอดีตจึงรวมตวักนัปลูกฝิน ทาํให้ฝินกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้าน และถือเป็นพืนทีทีปลูกฝินกวา้งใหญ่มากทีสุดในประเทศไทย ประมาณ               20,000 ไร่  ในปี พ.ศ.2532 ศูนยพ์ฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาจงัหวดัน่าน เริมมีการส่งเสริมการปลูกกาแฟทดแทนฝิน ในพืนทีทีเรียกว่า "สวนยาหลวง" และไดท้าํการพิจารณาคดัเลือกเกษตรกรชาวเขาทีมีความสนใจเดินทางไปศึกษา   ดูงานทีหน่วยพฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาบา้นหว้ยแกว้ จงัหวดัเชียงราย โดยมีเกษตรกรชาวเขาบา้นสันเจริญ หมู่ที 6 ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จาํนวน 22 ครอบครัว ซึงชาวบา้นดงักล่าวมีความสนใจและตอ้งการปลูกกาแฟ ไดมี้การรวบรวมเงินซือเมล็ดพนัธุ์กาแฟมาทาํการเพาะปลูก และจัดทาํแผนงานโครงการส่งเสริมปลูกกาแฟ โดยจัดให้เจา้หน้าทีของศูนยพ์ฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาจงัหวดัน่าน เป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํวิธีการเพาะปลูก และสมาชิกโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนสามารถเปลียนพนืทีปลูกฝิน และพนืทีรกร้างวา่งเปล่าเป็นพนืทีปลูกกาแฟบนภูเขาอนักวา้งใหญ่ไพศาล นบัพนัไร่ในปัจจุบนั  ในอดีตทีผ่านมาสมาชิกผู ้ปลูกกาแฟบ้านสันเจริญขายกาแฟได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 12-14 บาท                    อยา่งนอ้ยสุดก็อยูที่กิโลกรัมละ 8-9 บาท มาปี พ.ศ.2546 และปี พ.ศ.2547 สมาชิกผูป้ลูกกาแฟบา้นสันเจริญขายกาแฟผลสดไดใ้นราคาไม่เกิน 6-8 บาท ทาํใหส้มาชิกผูป้ลูกกาแฟบา้นสนัเจริญเดือดร้อนเป็นอยา่งมาก สมาชิกบางส่วนจึงเริมตืนตวัและเริมทีจะหาทางออก จึงไดพ้ยายามรวมตวักนัอีกครังโดยนายเจริญศกัดิ เลิศวรายทุธ์ ไดติ้ดต่อประสานงานกบัหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน เพอืเขา้มาช่วยเหลือสมาชิกไดข้ายกาแฟในราคาทีดีขึน เช่น ศูนยพ์ฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาจงัหวดัน่าน เนืองจากเป็นหน่วยงานของรัฐ มีความจาํกดัในเรืองงบประมาณในการสนับสนุนเบืองตน้ และขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิแห่งประเทศไทย สาขาท่าวงัผา (โครงการ A.D.P. นาํพุ) เขา้มาสนบัสนุนอุปกรณ์และเครืองมือ ในการแปรรูปกาแฟและมีการรวมกลุ่ม ระดมหุ้น ระดมทุนและจดทะเบียนเป็นกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง ซึงได้รับการสนับสนุนกระบวนการบริหารงานกลุ่ม จากสาํนกังานเกษตรอาํเภอท่าวงัผา 
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 กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง มีสมาชิกทีรวมกลุ่มครังแรก เมือ 1 มกราคม 2548 มีสมาชิก จาํนวน 44 ราย          ณ ปัจจุบนัมีสมาชิกทงัหมด 78 ราย  “กาแฟสวนยาหลวง”  แห่งบา้นสันเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ถือเป็นสินคา้ขึนชืออนัดบัตน้ๆ ของจงัหวดัน่าน ดว้ยความหอมอนัโดดเด่นทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของกลินกาแฟพนัธุ์อาราบิกา้ ซึงปลูกอยู่บนดอยสวนยาหลวงทีความสูง 1,000–1,300 เมตรขึนไป จากระดบันาํทะเลปานกลาง มีสภาพอากาศหนาวเยน็ตลอดทงัปี ทาํให้ตน้กาแฟเจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์และสวยงาม ส่งผลให้กาแฟสวนยาหลวงมีกลินหอมและรสชาติดีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี ทีสาํคญัยงัสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรในพืนทีไดเ้ป็นกอบเป็นกาํ และช่วยพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรใหดี้ขึนดว้ย  ทางดา้นนายเสงกี แซ่ผ่าน ประธานกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ หมู่ 6 ตาํบลผาทอง กล่าวว่า กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ก่อตงัขึนเมือปี พ.ศ.2548 ปัจจุบนัมีสมาชิก จาํนวน 78 ราย มีพืนทีปลูกกาแฟพนัธุ์อาราบิกา้รวมกวา่ 4,000 ไร่ ไดผ้ลผลิตกาแฟผลสดปีละกวา่ 470,000 กิโลกรัม นอกจากวิสาหกิจชุมชนฯ จะส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกผลิตกาแฟอาราบิกา้คุณภาพดี โดยมีการรับซือผลผลิตกาแฟของสมาชิกแบบประกนัราคาขนัตาํ สาํหรับผลสดราคาอยูที่ 16-17 บาท/กิโลกรัม อีกทงัยงัมีการแปรรูปกาแฟกะเทาะเปลือกกาแฟสาร และกาแฟควับดป้อนตลาด  “กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ไดมี้แผนเร่งส่งเสริมและผลกัดนัเกษตรกรสมาชิกใหพ้ฒันาและปรับเปลียนระบบการผลิตเป็นกาแฟอินทรีย ์เพอืรองรับความตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภคทงัในและต่างประเทศ ทีสาํคญัยงัเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิมขีดความสามารถการแข่งขนัในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีจะเริมขึนในปี พ.ศ.2558 นี”  นายเสงกี กล่าว  ส่วนที 2  ปัญหาการผลิตและการจาํหน่ายของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ ตาํบลผาทอง            อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารกลุ่ม และกลุ่มตวัอยา่งของสมาชิกในกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง (Suan Ya Luang Group Procesed Coffee) แห่งบ้านสันเจริญ ตาํบลผาทอง  อาํเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน จํานวน  ราย ในด้านการผลิต              การบริหารจดัการดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่ายทีใชใ้นปัจจุบนั และทาํการวิเคราะห์ SWOT ไดผ้ลการศึกษาดงันี  จุดแขง็ (Strength)   . หมู่บา้นสันเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน มีสภาพอากาศและลกัษณะภูมิประเทศทีเหมาะสมต่อการเพาะปลูกกาแฟคุณภาพเยยีม โดยเฉพาะกาแฟอาราบิกา้เติบโตไดดี้ในพนืทีสูง 1,200 -1,600 เมตร ซึงเป็นสิงจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจ และมีพนัธ์ุกาแฟอาราบิกา้ทีดี ตา้นทานต่อโรคใบไหม ้โรครานาํคา้งหรือโรคราสนิม  . ปัจจยัทางดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ตราสินคา้ (Brand) และช่องทางการจดัจาํหน่าย เนืองจากมีการตงัชือตราสินคา้ตามแหล่งเพาะปลูก คือกาแฟสวนยาหลวง นอกจากนีช่องทางการจาํหน่ายกาแฟอาราบิกา้อาศยัรูปแบบการจดัจาํหน่ายเอง ทาํใหช่้วยลดตน้ทุนในการดาํเนินการ  . กาแฟอาราบิกา้ของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน คุณภาพเป็นทียอมรับในระดบัสากล   . การผลิตกาแฟ ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมทงัจากภาครัฐและเอกชน โดยจงัหวดัน่านไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์กาแฟ มีวตัถุประสงคเ์พอืเพมิผลผลิตดว้ยการเพมิประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กบัการลดตน้ทุนการผลิต สาํหรับภาคเอกชนมี
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การเขา้ไปส่งเสริมการปลูกกาแฟในพนืที ดว้ยการใหค้วามรู้ สนบัสนุนปัจจยัการผลิต ตลอดจน  รับซือผลผลิตจากเกษตรกร เป็นตน้  . การผลิตกาแฟในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน  ทาํให้มีอาํนาจต่อรองสูงกว่าเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟรายยอ่ย อีกทงัยงัสร้างความน่าเชือถือในผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค และสามารถเพมิช่องทางการกระจายสินคา้โดยผ่านเครือข่ายทวัประเทศ   จุดออ่น (Weakness)   . ตน้ทุนการผลิตค่อนขา้งสูงเมือเปรียบเทียบกบัแหล่งอืน เนืองจากขาดเทคโนโลยีการผลิตทีเหมาะสม และยงัทาํใหผ้ลผลิตเฉลียต่อไร่ตาํ นอกจากนียงัมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานในการเก็บเกียวผลผลิตสูง  . ปัญหาดินเสือมสภาพ เนืองจากสวนกาแฟส่วนใหญ่มีอายมุากแลว้ นอกจากนีสวนกาแฟมีสภาพเป็น สวนผสมจาํนวนมาก คือมีตน้กาแฟเพียง 80 ตน้ต่อไร่ ทาํให้ผลผลิตต่อไร่ตาํ  . เกษตรกรขาดความรู้ในดา้นการบริหารจดัการไร่กาแฟ  . ขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานมีราคาแพง  . ผลผลิตกาแฟทีผลิตไดมี้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ประกอบกบัผลผลิตทีมีคุณภาพยงัมีนอ้ย เนืองจากจาํนวนสวนกาแฟทีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการคุณภาพผลผลิต หรือ GAP (Good Agricultural Practice) ยงัมีนอ้ย  . หน่วยงานรัฐทีรับผิดชอบและผูที้เกียวขอ้ง ยงัขาดความเขา้ใจด้านมาตรฐานกาแฟไม่ตรงกัน และยงัขาดการศึกษาและวจิยัเรืองกาแฟ จึงขาดขอ้มูลทีทนัสมยัทีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดท้นัต่อสถานการณ์  โอกาส (Opportunity)   . อตัราการบริโภคกาแฟของคนไทยยงัอยูใ่นระดบัตาํเพียง 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือประมาณ 130-150 ถว้ยต่อคนต่อปี เมือเทียบกบัประเทศทีมีการบริโภคกาแฟมากๆ ซึงมีอตัราการบริโภคสูงถึง 4-7 กิโลกรัมต่อคนต่อปี   . ปริมาณความตอ้งการกาแฟของโลกยงัมีแนวโนม้การบริโภคเพิมขึนอยา่งต่อเนือง เพราะกาแฟเป็นเครืองดืมทีสอดคลอ้งกับรูปแบบการดาํเนินชีวิต(Life Style) ของคนปัจจุบัน โดยเฉพาะกาแฟสําเร็จรูปทีความตอ้งการบริโภคในตลาดโลกมีแนวโนม้เติบโตสูง และเป็นผลิตภณัฑที์ประเทศไทยมีศกัยภาพในการส่งออก  . ภายใตข้อบเขตการค้าเสรีอาเซียน ประเทศไทยได้กาํหนดให้เมล็ดกาแฟเป็นสินคา้อ่อนไหว จึงทาํให้ในปัจจุบนัยงัมีเงือนไขการปกป้องการนาํเขา้เมล็ดกาแฟดิบ อยา่งไรก็ตามในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งปรับลดภาษีนาํเขา้เมล็ดกาแฟใหเ้ป็น 0  . ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบทงัของภมิูอากาศและภูมิประเทศ เนืองจากตงัอยูใ่กลเ้สน้ศูนยสู์ตร เหมาะแก่การปลูกกาแฟพนัธุ์อาราบิกา้ ซึงปลูกไดผ้ลดีในพนืทีความสูงตงัแต่ 700 เมตรเหนือระดบันาํทะเล   อุปสรรค (Threat)   . การเปิดเสรีการคา้โดยเฉพาะเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ของไทยในปี พ.ศ.2553 จะตอ้งลดภาษ ีกาแฟสาํเร็จรูปเหลือร้อยละ 0 ทาํใหผ้ลิตภณัฑก์าแฟสาํเร็จรูปของไทยเผชิญการแข่งขนักาแฟจากประเทศเพอืนบา้น  ทีราคาตาํกวา่  . ศกัยภาพการแข่งขนัผลิตภณัฑก์าแฟไทยอยูใ่นระดบัตาํ ดงัจะเห็นไดจ้ากส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลก   มีเพียงร้อยละ 1 เท่านนั ทาํใหโ้อกาสในการขยายตลาดต่างประเทศตาํตามไปดว้ย 
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 . สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตกาแฟ ทาํใหผ้ลผลิตไม่แน่นอน ยากต่อการวางแผนการผลิตของโรงงานแปรรูป  . ขาดศูนยก์ลางแหล่งขอ้มูลกาแฟ โดยเฉพาะกาแฟอาราบิกา้  . ราคาของปุ๋ยเคมีปรับตวัสูงขึน ส่งผลต่อตน้ทุนการผลิต  . หาตลาดรับซือผลดิบและกาแฟกะลา กาแฟสารไม่ค่อยได ้มีช่องทางจาํหน่ายไม่หลากหลาย   วัตถุประสงค์ข้อท ี2  เพือศึกษาและพฒันาการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง  บ้านสันเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน  สรุปแนวทางการสร้างความเขม้แขง็ใหก้ลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้  1. เพิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตกาแฟ จากปัญหาตน้ทุนการผลิตต่อไร่สูง และผลผลิตต่อไร่ตาํ ตน้ทุนการผลิตกวา่ร้อยละ 60 มาจากค่าแรงงาน และค่าปุ๋ย ส่วนสาเหตุทีทาํใหผ้ลผลิตกาแฟต่อไร่ตาํ เนืองมาจากขาดการดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้ง เช่น การตดัแต่งกิง การป้องกนักาํจดัศตัรูพชืแบบผสมผสาน โดยเฉพาะอยา่งยงิขาดการปรับปรุงบาํรุงดินอยา่งเหมาะสมกบัสภาพดิน ซึงสภาพพืนที/ดินทีปลูกกาแฟ ส่วนใหญ่เป็นพืนที   ลาดเอียง ดินมีการชะลา้ง และมีความเป็นกรดสูง ทาํให้ดินเสือมสภาพ และไม่สามารถดูดธาตุอาหารในดินไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขาดการตดัฟืนตน้กาแฟ (การตดัทาํสาว) ทาํให้ผลผลิตต่อไร่ตาํ วิธีการเพิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟให้มีตน้ทุนการผลิตตาํ ควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพือเพิมผลผลิตต่อไร่ และลดค่าใชจ่้ายในการผลิตให้ตาํลง เนน้การปรับปรุงดินให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินและความตอ้งการของพชื การทาํปุ๋ ยหมกัใชเ้องจากเปลือกกาแฟ/วสัดุเหลือใช ้การใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ ยเคมี การตดัฟืนตน้กาแฟทีมีอายมุาก   2. ปรับโครงสร้างกาแฟแบบครบวงจร  เร่งรัดลดตน้ทุนการผลิต เพิมประสิทธิภาพการผลิต การพฒันาพนัธ์ุ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต การพฒันาเพือสร้างมูลค่าเพิมและสร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ซึงผูป้ระกอบการและเกษตรกรจะตอ้งร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการพฒันากาแฟในลกัษณะบูรณาการ และปรับเปลียนทัศนคติในเชิงระบบ เพือให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างแทจ้ริงได้ รวมทงัลดพนืทีปลูกกาแฟทีไม่เหมาะสม และส่งเสริมการบริโภคกาแฟทีผลิตในประเทศ  3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นคุณภาพกาแฟอาราบิกา้ เพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรให้ความสําคญัในการพฒันาคุณภาพความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ เพือเป็นวตัถุดิบสําหรับนํามาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์กาแฟทีมีคุณภาพและปลอดภยัสู่ตลาดโลก โดยคุณภาพเมล็ดกาแฟทีดีจะตอ้งเริมตังแต่พืนทีปลูกทีมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม การจดัการสวนกาแฟ การเก็บเกียว กรรมวธีิการผลิตสารกาแฟ  การคดัคุณภาพเมล็ดกาแฟตามมาตรฐาน รวมถึงการบรรจุและเก็บรักษาเมล็ดกาแฟอยา่งถูกวธีิก่อนส่งจาํหน่าย  สรุปผลการวจิัย  งานวิจยันีนาํเสนอขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน ได้แก่ การศึกษาสภาพทัวไป ปัญหาการผลิตและการจําหน่าย เพือนําไปสู่การเพิมประสิทธิผลการผลิต และส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิกา้ในมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มให้เป็นอาชีพสาํหรับเกษตรกรอยา่งยงัยนืต่อไป 
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 สภาพทัวไปของหมู่บ้านสันเจริญ ชุมชนนีมีอาชีพหลกัคือการปลูกกาแฟและมีสมาชิกผูป้ลูกกาแฟทงัหมด          78 ราย มีเนือทีในการปลูกกาแฟทงัหมดรวมกว่า ,  ไร่ ไดผ้ลผลิตกาแฟผลสดปีละกวา่ 470,000 กิโลกรัม และปริมาณผลผลิตจะเพมิมากขึนทุกปี แต่ในทางตรงกนัขา้มการจาํหน่ายผลผลิตกาแฟบา้นสนัเจริญราคากลบัลดลงเป็นอยา่งมาก  การศึกษาปัญหาการผลิตและการจาํหน่ายใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างทีได้จากการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารกลุ่ม และกลุ่มตวัอย่างของสมาชิกในกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง (Suan Ya Luang Group Proceed Coffee) จาํนวน 70 ราย ซึงครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดงันีในดา้นการผลิต           การบริหารจดัการดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่ายทีใชใ้นปัจจุบนั   จากผลการวจิยัจึงสรุปไดว้า่  สภาพอากาศและลกัษณะภูมิประเทศของหมู่บา้นสนัเจริญ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกกาแฟพนัธ์อาราบิกา้ เนืองจากเป็นพืนทีสูง ส่วนปัจจยัทางดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ตราสินคา้ (Brand) และช่องทางการจดัจาํหน่าย เนืองจากมีการตงัชือตราสินคา้ตามแหล่งเพาะปลูกคือ กาแฟสวนยาหลวง นอกจากนีช่องทางการจาํหน่ายกาแฟอาราบิกา้ อาศยัรูปแบบการจดัจาํหน่ายเองทาํใหช่้วยลดตน้ทุนในการดาํเนินการแต่ยงัมีตน้ทุนทีสูงเมือเปรียบเทียบกบัแหล่งอืนๆ เนืองจากขาดเทคโนโลยีการผลิตทีเหมาะสมจึงทาํให้ผลผลิตเฉลียต่อไร่ตาํ นอกจากนียงัมีปัญหาในการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานในการเก็บเกียวผลผลิตสูง และปัจจยัทาํให้เกิดขอ้เสียเปรียบในการพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตและการจดัจาํหน่ายผลผลิต ไดแ้ก่ การเปิดเสรีการคา้โดยเฉพาะเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA)  ดงันนั แนวทางการสร้างความเขม้แขง็ใหก้ลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้ สรุปได ้3 แนวทางดงันี  1. ควรส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพอืเพิมผลผลิตต่อไร่ และลดค่าใชจ่้ายในการผลิตให้ตาํลง เนน้การปรับปรุงดินให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินและความตอ้งการของพืช การทาํปุ๋ยหมกัใชเ้องจากเปลือกกาแฟ/วสัดุเหลือใช ้การใชปุ้๋ ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ ยเคมี การตดัฟืนตน้กาแฟทีมีอายมุาก   2. ปรับโครงสร้างกาแฟแบบครบวงจร เร่งรัดลดตน้ทุนการผลิต เพิมประสิทธิภาพการผลิต การพฒันาพนัธุ์ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาเพือสร้างมูลค่าเพิมและสร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ซึงผูป้ระกอบการและเกษตรกรจะตอ้งร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการพฒันากาแฟในลกัษณะบูรณาการ และปรับเปลียนทศันคติในเชิงระบบ เพือให้สามารถบรรลุเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง รวมทงัลดพนืทีปลูกกาแฟทีไม่เหมาะสม และส่งเสริมการบริโภคกาแฟทีผลิตในประเทศ   3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นคุณภาพกาแฟอาราบิกา้ เพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรให้ความสําคญัในการพฒันาคุณภาพความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ เพือเป็นวตัถุดิบสําหรับนํามาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์กาแฟทีมีคุณภาพและปลอดภยัสู่ตลาดโลก โดยคุณภาพเมล็ดกาแฟทีดีจะตอ้งเริมตังแต่พืนทีปลูกทีมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม การจดัการสวนกาแฟ การเก็บเกียว กรรมวธีิการผลิตสารกาแฟ การคดัคุณภาพเมลด็กาแฟตามมาตรฐาน รวมถึงการบรรจุและเก็บรักษาเมล็ดกาแฟอยา่งถูกวธีิก่อนส่งจาํหน่าย  
กิตติกรรมประกาศ   งานวิจยัฉบบันี เป็นการวจิยัเรือง “การศึกษาการสร้างความเขม้แขง็ให้กลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้ในจงัหวดัน่าน” โดยไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากงบประมาณแผ่นดิน ซึงผูว้ิจยัขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง ณ โอกาสนี โดยเฉพาะผูบ้ริหารทุกท่านของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน  ทีไดก้รุณาสนับสนุนใหง้านวิจยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไดใ้หข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยันี 
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 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่ ขอ้มูลทีไดจ้ากการวิจยัครังนีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจกรรม หรือธุรกิจกบัผูที้เกียวขอ้งต่อไป  เอกสารอ้างองิ กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง.  2558.  การบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง–การจัดการความรู้. แหล่งทีมา:  https://km.doae.go.th/bestpractice/uploadfile/nan0031.doc, 1 ตุลาคม 2558. ปิยะนุช สินันตา และคณะ.  2553.  การจัดการความรู้เพือเสริมสร้างศกัยภาพการผลิตกาแฟ บ้านสันเจริญ ตาํบลผาทอง  อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน, น. 54. ใน รายงานการวิจัย: เครือข่ายการบริหารการวจิัยภาคเหนือตอนบน(UNRN).   เชียงใหม่. สํานักงานเกษตรจังหวัดน่าน.  2557.  ข้ อมูลพืนทีปลูกกาแฟ  ปี พ .ศ .2557.  แหล่งทีมา:http://www.nan.doae.go.th/  production/productiondoae.htm, 4 ตุลาคม 2558. สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร.  2554.  หนทางสู่การเป็นศูนย์กลางการแปรรูปกาแฟใน AEC.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  กรุงเทพฯ. เสงกี แซ่ผา่น.  15 มกราคม 2559.  ประธานกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง.  สัมภาษณ์,                     
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ความเป็นไปได้ทางการเงินของนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอนิทรีย์ แบบ  in  ในเชิงพาณชิย์ The Financial Feasibility of an Innovation of 2 in 1 Granular  Clay with Composting Bin in Thai Business  วรกร ภูมิวเิศษ *  และคมวทิย ์ศิริธร  Worakorn Pumiviset1* Komwit Siritorn2  บทคัดย่อ  ประเทศไทยมีความพยายามทีจะลดขยะภาคครัวเรือน โดยเนน้ไปทีการเพิมกาํลงัการกาํจดัขยะ แต่วิธีนีอาจไม่ได้สอดคลอ้งกบัการจดัการอยา่งยงัยนื นวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ  in  เป็นอีกทางเลือกหนึงในการกาํจดัขยะ โดยนวตักรรมดงักล่าวสามารถเปลียนขยะอินทรียใ์นครัวเรือนให้เป็นปุ๋ยอินทรียส์าํหรับดูแลตน้ไม ้โดยการศึกษาครังนีจึงมุ่งเนน้ศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ  in   โดยรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการโรงงานเครืองปันดินเผาครัวเรือน และแหล่งขอ้มูลทีสาํคญัอืน ๆ ผลการศึกษาพบวา่ ระยะเวลาคืนทุนของการผลิตและจาํหน่าย คือ  ปี  เดือน มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั ,492,  บาท อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) เท่ากบั .  ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากบัร้อยละ .   และจุดคุม้ทุนจุดที  หน่วย/ปี ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวภายใตภ้าวะความเสียง  ประการ ไดแ้ก่ รายรับรวมลดลง  ค่าใชจ่้ายรวมเพมิขึนและอตัราคิดลดเพมิขึน ยงัคงยืนยนัวา่การผลิตและจาํหน่าย ให้ผลตอบแทนคุม้ค่า ดงันนัภาครัฐจึงควรสนบัสนุนนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย์แบบ  in ใหเ้กิดการลงทุนในเชิงพาณิชย ์ซึงนอกจากทีผูป้ระกอบการจะไดรั้บประโยชน์ทางการคา้แลว้ยงัส่งผลต่อการลดปัญหาขยะของประเทศไทยลงไดอ้ยา่งยงัยนืเช่นกนั      คาํสําคญั : ความเป็นไปไดท้างการเงิน, ขยะอาหาร, การพฒันาอยา่งยงัยนื            
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ABSTRACT   There were many attempts to reduce waste generation in Thailand. Most of them focused on expanding waste disposal capacity, but this may not reach a sustainable way due to continuing upward trend of producing waste. This would be decreased by an innovation of 2 in 1 granular clay with composting bin owing to its ability to transform organic waste into humus.  However, to expose it into Thai market, the financial feasibility was required as a main purpose of this study. By obtaining financial analysis techniques based on data from households, pottery factories, and other sources, the results showed that the payback period of investment in the product was 2 years and 11 months, NPV was 3,492,772 Baht, B/C ratio was 1.25, IRR was 38.83% and breakeven point at 741 units/year. This paper also strengthened the results of sensitivity analysis under three worse conditions: the total revenue decreased, the total cost increased and the discount rate increased. The analysis findings still affirmed that innovation of 2 in 1 granular clay with composting bin could return benefits for an investor even facing worse situations. It is evident that there was high opportunity and the possibility of the innovation to expose in the Thai market and the over waste generation issue would then be solved at the upstream level as a sustainable waste management way.  Keyword: financial feasibility, food waste, sustainability               สาขาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  1 Department of Accounting, Faculty of Management Science, Songkhla Rajabhat University, Khaorupchang, Mueang Songkhla District,    Songkhla 90000, Thailand  สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  2 Department of Economics, Faculty of Management Science, Songkhla Rajabhat University, Khaorupchang, Mueang Songkhla District,    Songkhla 90000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : wanpen1984@hotmail.co.th 
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บทนํา ชุมชนจดัเป็นแหล่งผลิตของเสียออกสู่สิงแวดลอ้ม  โดยเฉพาะขยะอาหารจากภาคครัวเรือนทีส่งผลกระทบต่อทงัดา้นสิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบทางสิงแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรเพือการผลิตอาหาร ผลกระทบทางสิงแวดล้อมจากการเพิมขึนของ bio-waste และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกระบวนการจัดเก็บขยะและการกาํจดัขยะ                 ทงันีแนวทางการลดขยะมีดว้ยกนัหลายวิธี เช่น หมกัทาํปุ๋ ย ผลิตก๊าซชีวภาพ  ผลิตนาํหมกัชีวภาพ ซึงขนัตอนการดาํเนินการยุ่งยาก และตอ้งใชพ้ืนทีมาก ทาํให้คนในเมืองขาดแรงจูงใจในการกาํจัดขยะอาหาร ทาํให้ขยะอาหารเป็นปัญหาสําคญัทีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน (ภทัรานิษฐ,์ 2559) แนวทางในการลดขยะจากภาคครัวเรือนทีนิยมใช ้คือ การแปลงสภาพขยะอินทรียเ์ป็นปุ๋ ย สาํหรับประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษมีการจดัทาํตน้แบบถงัหมกัขยะอินทรีย ์(กรมควบคุมมลพิษ, 2544) อยา่งไรก็ตามการผลิตและจาํหน่ายถงัหมกัขยะในเชิงพาณิชยย์งัมีนอ้ยมากในประเทศไทย การนาํเทคโนโลยีการหมกัปุ๋ ยมาทาํใหอ้ยูใ่นรูปแบบผลิตภณัฑมี์ไม่มากนกั เมือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ อีกทงัจากปัญหาการเพิมขึนของ ปัญหาขยะชุมชนโดยเฉพาะขยะทีเกิดจากการบริโภคในครัวเรือนและการขาดผลิตภณัฑ์ถงัหมกัปุ๋ ยขยะอินทรียที์ตอบสนองต่อความตอ้งการใชข้องชุมชน สะทอ้นให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจทีมีสูงในการทาํตลาดผลิตภณัฑถ์งัหมกัปุ๋ ยขยะอินทรีย ์ทงันีจากผลงานวิจยันวตักรรมเมด็ดินสาํหรับบาํบดัขยะอินทรียข์อง รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานนท์ ทีได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้บาํบดัขยะอินทรียใ์ห้ปรับเปลียนเป็นปุ๋ ยอินทรียที์เหมาะสมกบัการนาํไปใช้เพาะปลูกไดเ้ป็นอย่างดี โดยการนาํนวตักรรมเม็ดดินดงักล่าวหมกัร่วมกบัขยะอินทรีย์นวตักรรมเมด็ดินจะทาํหนา้ทีเป็นวสัดุดูดซบัความชืนส่วนเกินของเศษขยะอินทรีย ์รวมทงัเพมิความพรุนและส่งเสริมให้เกิดการระบายอากาศในกระบวนการหมกัปุ๋ ย ทาํให้เกิดสภาวะการหมกัแบบใชอ้อกซิเจนซึงไม่ก่อให้เกิดปัญหารบกวน เช่น กลินเหม็น หรือแมลงรบกวน ดงัเช่นทีเกิดกบัเทคโนโลยทีาํนาํหมกัหรือหมกัปุ๋ยแบบเดิม อีกทงันวตักรรมเมด็ดินดงักล่าวยงัช่วยเพิมอตัราการเติบโตของจุลินทรียที์เป็นผูย้อ่ยสลายเศษขยะอินทรียไ์ดอี้กทางหนึงดว้ย จึงเหมาะทีจะนาํไปต่อยอดเป็นผลิตภณัฑส์าํหรับการหมกัปุ๋ ยจากขยะอินทรียใ์นครัวเรือน (คมวทิย ์และคณะ, 2561) ดงันันเพือเป็นการต่อยอดนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงับาํบดัขยะแบบ 2 in 1 เชิงพาณิชยน์ัน จาํเป็นอย่างยิงทีตอ้งมีการศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน เพือการตดัสินใจในการผลิตและจาํหน่ายของผูป้ระกอบการทีจะเขา้มาดาํเนินการต่อไป ซึงหากชุดผลิตนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงับาํบดัขยะแบบ 2 in 1 สามารถนาํไปผลิตและจาํหน่ายในเชิงพาณิชยไ์ดจ้ะส่งผลประโยชน์ในการลดค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะอยา่งยงัยนื ตลอดจนลดปัญหาสิงแวดลอ้มทีเกิดจากขยะสะสมไดเ้ป็นอยา่งดี  วธิีการดําเนินการวจิัย  การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 ในครังนีเพือประเมินความคุม้ค่าสาํหรับการนาํไปผลิตและการจาํหน่ายเชิงพาณิชย ์ซึงจาํแนกประเด็นพิจารณาในส่วนของกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย และจากการศึกษาความเป็นไปไดท้างเทคนิค พบวา่ชุดผลิตนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงับาํบดัขยะแบบ 2 in 1 สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น  รุ่น คือ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) และรุ่นมีใบพดักวน (Model II) โดยชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินพร้อมถงับาํบดัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) และรุ่นมีใบพดักวน (Model II) โดยชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินพร้อมถงับาํบดัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) เป็นรุ่นพืนฐานทีใชใ้นการบาํบดัขยะ โดยอาศยัหลกัการส่งเสริมกระบวนการย่อยสลายจุลินทรีย์จากเม็ดดินบาํบัดขยะเป็นหลกัเท่านัน แตกต่างจากรุ่นทีมีใบพดักวน              
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(Model II)  ทีมีการติดตงัอุปกรณ์ใบพดักวนวสัดุหมกัภายในเพือเพิมประสิทธิภาพการย่อยสลายของจุลินทรียเ์พิมเติมจากการอาศยัเพียงเมด็ดินบาํบดัขยะเพียงอยา่งเดียว โดยมีรายละเอียดดงันี 

 ภาพท ี  ขนัตอนการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน 1. การประมาณการรายรับทีเกิดขึนจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์อา้งอิงการประเมินจากอุปสงคห์รือความตอ้งการซือจากการการเก็บขอ้มูลสอบถามความเป็นไปไดท้างการตลาด (คมวทิย ์ศิริธร และคณะ, 2561) โดยนาํ ข้อมูลมาใช้เพือประมาณการรายรับทีคาดว่าจะเกิดขึน จากจํานวนชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังบําบัดขยะอินทรีย์                     โดยเริมตน้เดือนละ  ชุด และเพิมขึนร้อยละ  ต่อปี โดยคาํนวณจากเพดานกาํลงัการผลิตของโรงงานขนาดเล็ก และประมาณการทางการตลาด โดย  ชุด ประกอบดว้ย ถงับาํบดัขยะ และเมด็ดินจาํนวน  ห่อ (1 กิโลกรัม)  ราคาขายต่อชุดสาํหรับรุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I)  ชุดละ ,000 บาท และรุ่นมีใบพดักวน (Model II)  ชุดละ ,500 บาท  2. การศึกษาดา้นรายจ่าย แบ่งเป็นรายจ่ายเพือการลงทุน และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน โดยผูว้ิจยัสัมภาษณ์เจา้ของโรงงานผูผ้ลิตเครืองปันดินเผา เพือเก็บขอ้มูลดา้นคา่ใชจ่้าย เนืองจากลกัษณะการผลิตใกลเ้คียงกบัการผลิตนวตักรรมเมด็ดินบาํบดัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 สาํหรับค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานประกอบไปดว้ยค่าใชจ่้ายในการผลิตและค่าใชจ่้ายในการขายและดาํเนินการ ในส่วนของค่าใชจ่้ายสําหรับการผลิต ประกอบไปดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัซือวตัถุดิบ เงินเดือนค่าแรง ตลอดจนค่านาํค่าไฟทีใชใ้นการผลิตสาํหรับสินคา้ดว้ยกาํลงัการผลิตเริมตน้จาํนวน 100 ชุดต่อเดือน  ตารางท ี1 รายละเอียดค่าใชจ่้ายในการผลิต  รายการค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายต่อหน่วย หมายเหต ุ1. เมด็ดินสาํเร็จรูปทีจา้งผลิต 60 บาท/กิโลกรัม ใช้เม็ดดิน 1 กิโลกรัมต่อการผลิตชุดถงับําบัด 1 ชุด โดยราคานีอาจเปลียนแปลงตามข้อตกลงวา่จา้งผลิต 2. ค่าแรงคนงานผลิตและ ประกอบถงัหมกัขยะ 305 บาท/วนั คาํนวณเป็นรายเดือน (30 วนั) โดยในช่วงแรกมีการจา้งงานจาํนวน 2 คน 3. เงินเดือนผูจ้ดัการ 20,000 บาท/เดือน การเพมิขึนของอตัราเงินเดือนอยูที่ร้อยละ 5 ต่อปี 4. ถงัพลาสติกสาํเร็จรูป 200 บาท/ถงั อา้งอิงจากราคาตลาดโดยเฉลีย 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิ 

1. ประมาณการรายรับ- เดือนละ 100 ชุด- เพิมขึนร้อยละ 10/ปี- ราคาขาย Model I = 1,000 บาทModel II = 1,500 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย- รายจ่ายเพอืการลงทุน- คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน(คา่เมด็ดิน/ค่าแรง/เงินเดือน/ถงัพลาสติก/ค่าไฟฟ้า/ค่านาํประปา/ใบพดั/ค่าใชจ่้ายในการขาย)

3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิ- กาํไร (ขาดทุน) ของโครงการ- ระยะเวลาคืนทุน- มลูค่าปัจจบุนัสุทธิ- อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนของโครงการ- อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน- จุดคุม้ทุน**อตัราคิดลด- อตัราดอกเบียเงินฝากประจาํร้อยละ 1.50- อตัราดอกเบียเงินกู ้MLR ร้อยละ 6.60 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  553 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

5. ค่าไฟฟ้า .  บาท/หน่วย (ไม่รวมค่าบริการ) อา้งอิงจากอตัราค่าไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเลก็ไม่เกิน 150 หน่วย (ประมาณการทีใช ้100 หน่วย) (การไฟฟ้านครหลวง, 2560) 6. ค่านาํประปา 27.40 บาท/หน่วย (ไม่รวมค่าบริการ) อา้งอิงจากอตัราค่าประปาประเภทกิจการขนาดเล็ก (ประมาณการทีใช ้200 หน่วย)  (การประปาส่วนภูมิภาค, 2560) 7. ใบพดั  บาท/ถงั ใบพดั  ใบต่อการผลิตชุดถังบําบัด 1 ชุด โดยราคานีอาจเปลียนแปลงตามขอ้ตกลงวา่จา้งผลิต สาํหรับการผลิตเม็ดดิน ใชรู้ปแบบจา้งผลิตจากโรงงานอืน (OEM) เพือนาํเม็ดดินทีไดม้าประกอบกบัถงับาํบดัขยะอินทรียที์ผลิตเองแลว้จดัจาํหน่ายเป็นชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินพร้อมถงับาํบดัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 ต่อไป ทงันีในส่วนของราคาค่าจา้งผลิตเมด็ดินนนั ผูว้จิยัไดส้าํรวจโรงงานรับจา้งผลิตเมด็ดินในตลาดพบวา่โรงงานส่วนใหญ่ตงัอยูใ่นจงัหวดัลาํปาง โดยโรงงานหลกัทีทาํอยูใ่นปัจจุบนัคือโรงงานธนบดี ซึงทาํการผลิตเม็ดดินวางจาํหน่ายโดยตงัราคาขายปลีกหน้าร้านที 75 บาท/กิโลกรัม ซึงหากมีการวา่จา้งผลิตเมด็ดินในปริมาณมาก ราคาดงักล่าวอาจลดลงขึนอยูก่บัขอ้ตกลงในการวา่จา้ง ดงันนัผูว้ิจยัจึงทาํการประมาณการราคาวา่จา้งเม็ดดินไวที้ 60 บาท/กิโลกรัม หรือประมาณร้อยละ 80 ของราคาขายปลีก นอกจากนีในส่วนของตวัถงับาํบดัขยะอินทรียน์นั ใชก้ารซือถงัพลาสติกสาํเร็จรูปจากโรงงานผลิตถงัพลาสติกซึงผลการสาํรวจราคาถงัพลาสติกในตลาดทวัไปพบวา่ถงัพลาสติกขนาด 60 ลิตรมีราคาประมาณ 200 บาท/ใบ หลงัจากจดัซือถงัพลาสติกแลว้ขนัตอนต่อไปคือการนาํถงัพลาสติกมาแปรรูปให้ตรงกบัแบบถงัขยะทีไดอ้อกแบบไว ้ สาํหรับรุ่นมีใบพดักวน (Model II) แตกต่างกนัในส่วนของค่าใชจ่้ายสาํหรับใบพดักวนทีเป็นอุปกรณ์พนืฐานทีเพมิเขา้มา โดยแสดงรายละเอียดในตารางที 1 ในขนัตอนสุดทา้ย คือ การจดัลงหีบห่อพร้อมกบัเม็ดดินเพือจาํหน่ายเป็นชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินพร้อมถงับาํบดัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 ต่อไป  ทงันีในส่วนของการประมาณการค่าใชจ่้ายเกียวกบัค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานและค่าไฟฟ้า ค่านาํประปานนั ผูว้จิยัไดใ้ช้วธีิการประมาณการแบบกา้วหนา้ตามระยะเวลาของโครงการทีมีจาํนวน 10 ปี โดยกาํหนดเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงปีที 1-3 ช่วงปีที 4-7 และ ช่วงปีที 8-10 จาํนวนแรงงาน และค่าไฟฟ้า ประปาจะเพมิขึนตามกาํลงัการผลิตทีเพิมขึนดงัแสดงรายละเอียดในตารางที  2 ตารางท ี 2 จาํนวนแรงงานและค่าไฟฟ้าประปาทีเพิมขึนตามระยะเวลาโครงการ 10 ปี ปีที จาํนวนคนงาน/คน ค่าไฟฟ้า (บาท/เดือน) ค่านาํประปา (บาท/เดือน) 1 - 3 2 750 300 4 - 7 3 900 450 8 - 10 4 1200 600 สาํหรับค่าใชจ่้ายสาํหรับการขายและดาํเนินการ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสัดส่วนค่าใชจ่้ายในส่วนนีโดยเทียบจากค่าเฉลียทีเกิดขึนจริงในการขายสินคา้ปลีกทวัไปในทอ้งตลาด ซึงพบว่าค่าใชจ่้ายในการขนส่งทีเกิดขึนมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของยอดรายรับรวม และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอืน ๆ มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 5 ของยอดรายรับรวม 3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยเครืองมือในการวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ได้แก่ กําไร (ขาดทุน) ของโครงการซึงโครงการทีดีจะตอ้งแสดงผลการดาํเนินงานทีมีกาํไร ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เลือกการลงทุนโครงการทีมีระยะเวลาคืนทุนสัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เลือกการลงทุนโครงการมีค่า
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มากกวา่ 0 อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนของโครงการ (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ซึงโครงการลงทุนทีดีตอ้งมีค่ามากกวา่  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) ต้องมากกว่าอัตราคิดลดทีใช้คํานวณ และจุดคุม้ทุน (Breakeven point) ตลอดจนการวเิคราะห์ความออ่นไหวของโครงการ (Project sensitivity analysis)  โดยการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ เป็นการหาผลรวมสุทธิของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายทีเกิดขึนตลอดช่วงอายขุองโครงการปรับมูลค่าดว้ยอตัราคิดลด โดยพิจารณาทีอตัราคิดลด จากอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ ร้อยละ 1.50 สําหรับเปรียบเทียบผูล้งทุนทีมีเงินทุนเอง และอตัราดอกเบียเงินกู ้MLR ร้อยละ 6.60 สาํหรับเปรียบเทียบผูล้งทุนทีมีการกูย้มืเงินเพือลงทุน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) เพือใชเ้ป็นการเปรียบเทียบค่าทีได้ในการอธิบาย  ผลและวจิารณ์ผล ผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินแสดงผลการศึกษาออกเป็น  ส่วน คือ ผลการศึกษาดา้นรายรับ ประมาณการรายจ่าย และการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 1. ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับ ประมาณการจากจาํนวนชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินพร้อมถงับาํบดัขยะอินทรีย ์ทงั  รุ่น โดยขอ้มูลประมาณการรายรับของโครงการ 10 ปีในตารางที  มีรายรับรวมจากการขายชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 19,124,910 บาท และชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 28,687,364 บาท ตารางท ี3 ประมาณการรายรับระยะเวลาสาํหรับโครงการ  ปี  
ปีที จาํนวนหน่วยขาย รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) รุ่นมีใบพดักวน (Model II) รายรับรวม รายรับรวม 1 1,200 1,200,000 1,800,000 2 1,320 1,320,000 1,980,000 3 1,452 1,452,000 2,178,000 4 1,597 1,597,200 2,395,800 5 1,757 1,756,920 2,635,380 6 1,933 1,932,612 2,898,918 7 2,126 2,125,873 3,188,810 8 2,338 2,338,461 3,507,691 9 2,572 2,572,307 3,858,460 10 2,830 2,829,537 4,244,306 รวม 19,125 19,124,910 28,687,364 2. ผลการศึกษาด้านรายจ่าย ซึงจาํแนกเป็นรายจ่ายเพอืการลงทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 2.1 ประมาณการรายจ่ายเพอืการลงทุน  สําหรับการประมาณการรายจ่ายเพือการลงทุนนนั ประกอบไปดว้ยส่วนของการลงทุนก่อสร้างอาคารเพือใชเ้ป็นโรงงานประกอบชุดผลิตภณัฑ ์และส่วนของการลงทุนซือเครืองมือและอุปกรณ์อืนๆ เพือใชใ้นการผลิตสินคา้ โดยในส่วนของการลงทุนก่อสร้างอาคารนนัผูว้ิจยัเทียบเคียงราคาจากกาํลงัการผลิตที 100 ชุดผลิตภณัฑต์่อเดือน ซึงขนาดของโรงงานที
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เหมาะสมจึงมีลกัษณะเป็นโรงงานสําเร็จรูป ขนาด 500 ตารางเมตร สูง 4 เมตร ซึงคิดมูลค่าต่อตารางเมตร พบว่ามีมูลค่าประมาณ1,500 บาท/ตารางเมตร1 ดงันนัค่าใชจ่้ายเพือการลงทุนในส่วนของอาคารจึงเป็น 750,000 บาท ในขณะทีค่าใชจ่้ายสําหรับอุปกรณ์การผลิตอืนๆ คิดแบบเหมาจ่ายประมาณ 100,000 บาท โดยมีอายุการใชง้านทงัในส่วนของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตประมาณ 10 ปี ดงันันค่าใชจ่้ายสําหรับการลงทุนรวมทงัสิน 850,000 บาท อย่างไรก็ตามในส่วนของการดาํเนินธุรกิจนนัจาํเป็นตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนซึงโดยทวัไปจะมีมูลค่าประมาณ 20,000 บาทสาํหรับธุรกิจขนาดเล็ก ดงันนัหากรวมส่วนของเงินทุนหมุนเวยีนกบัค่าใชจ่้ายในการลงทุนผลิตทงัหมดคิดเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 870,000 บาท  ทงันีในส่วนของค่าใชจ่้ายสําหรับอาคารโรงงานผลิต และอุปกรณ์สําหรับการผลิตสินคา้นนัเมือนาํมาคาํนวณค่าเสือมราคาสินทรัพย์ถาวรทีมีอายุงาน 10 ปี โดยวิธีเส้นตรง (Straight Line Method) พบว่าค่าเสือมราคาของอาคารโรงงานผลิตมีค่า 75,000 บาท/ปี ในขณะทีค่าเสือมราคาของอุปกรณ์อืนๆ มีค่า 10,000 บาท/ปี รวมค่าเสือมราคาสินทรัพยที์เกิดขึนทงัหมด จาํนวน 85,000 บาท/ปี ซึงค่าเสือมราคาดงักล่าวจะถูกนาํไปใชใ้นการคาํนวณงบกาํไรขาดทุนของโครงการต่อไป 2.2 ประมาณการค่าใชจ่้ายเพอืการดาํเนินงาน ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายเพือการดาํเนินงานนีสามารถจาํแนกค่าใชจ่้ายเป็น 2 ประเภทหลกั คือ ค่าใชจ่้ายสาํหรับการผลิต และค่าใชจ่้ายสาํหรับการขายและดาํเนินการ ดงันี 2.2.1 ค่าใชจ่้ายสาํหรับการผลิต ประกอบไปดว้ย ค่าเม็ดดินสาํเร็จรูปทีจา้งผลิต ค่าแรง เงินเดือนผูจ้ดัการ ถงัพลาสติก ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา และค่าใบพดักวนสาํหรับสาํหรับชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II)  2.2.2 ค่าใชจ่้ายสาํหรับการขายและดาํเนินการ สามารถจาํแนกค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอืน ๆ เช่น ค่าการตลาด ค่านายหนา้ ค่าบริหารจดัการ เป็นตน้  ในการดาํเนินการตลอดระยะเวลา 10 ปีตามอายโุครงการ จะเห็นว่า ค่าใชจ่้ายสาํหรับการผลิต ชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) มีค่าใชจ่้ายน้อยกวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) เนืองจากค่าใชจ่้ายเพือการผลิตในส่วนของราคาใบพดักวนมีมูลค่าค่อนขา้งสูง ซึงในการคาํนวณค่าใช้จ่ายใช้ราคาตลาด ทาํให้ภาพรวมของโครงการมีใชจ่้ายเพือการดาํเนินงานระยะเวลาสําหรับโครงการ 10 ปี สําหรับชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) โดยรวมมีค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินงาน  14,321,307 บาท และสําหรับชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) โดยรวมมีค่าใชจ่้ายเพอืการดาํเนินงาน 25,318,130 บาท โดยสรุปรายละเอียดค่าใชจ่้ายในแต่ละปีดงัตารางที 4  ตน้ทุนการผลิตชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินพร้อมถงับาํบดัขยะแบบ 2 in 1 โดยเฉลียของชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) จะมีตน้ทุนนอ้ยกวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) ซึงตลอดระยะเวลา 10 ปี ตน้ทุนรวมโดยเฉลียของ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 755.96 บาท/ชุด และรุ่นมีใบพดักวน (Model II) 1,330.96 บาท/ชุด จะเห็นว่าช่วงปีทีมีการปรับปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการผลิต  เพือเพิมประสิทธิภาพกาํลงัการผลิตรองรับปริมาณการจาํหน่ายทีเพิมขึน ช่วงปีที  และ ปีที  ของโครงการ จะมีตน้ทุนการผลิตต่อชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินพร้อมถงับาํบดัขยะอินทรีย ์ทงัสองรุ่นจะเพิมขึน เนืองจากเป็นช่วงปีแรกทีมีปรับปัจจยั ไดแ้ก่ การเพิมจาํนวนคนงาน ค่าไฟฟ้า และค่านาํทีเพิมมากขึน อยา่งไรก็ตามความชาํนาญในงาน และการประหยดัจากขนาดในการผลิต ทาํใหค้่าใชจ้่ายเพอืการผลิตลดลงได ้  
                                                           1 คาํนวณจากราคาโรงงานสาํเร็จรูป โดยหา้งหุ่นส่วนจาํกดั เค.เจ. แคปปา  (สืบคน้เมือวนัที 6/1/2561) 
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ตารางท ี4 ประมาณการค่าใชจ่้ายเพอืการดาํเนินงาน และตน้ทุนโดยเฉลียระยะเวลาสาํหรับโครงการ 10 ปี  
ปีที รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 

คชจ.ผลิต คชจ. ขายฯ คชจ.รวม ตน้ทุนเฉลีย คชจ.ผลิต คชจ. ขายฯ คชจ.รวม ตน้ทุนเฉลีย 1 784,200 180,000 964,200 803.50 1,384,200 270,000 1,654,200 1,378.50 2 827,400 198,000 1,025,400 776.82 1,487,400 297,000 1,784,400 1,351.82 3 874,320 217,800 1,092,120 752.15 1,600,320 326,700 1,927,020 1,327.15 4 1,038,702 239,580 1,278,282 800.33 1,837,302 359,370 2,196,672 1,375.33 5 1,094,121 263,538 1,357,659 772.75 1,972,581 395,307 2,367,888 1,347.75 6 1,154,387 289,892 1,444,279 747.32 2,120,693 434,838 2,555,531 1,322.32 7 1,219,950 318,881 1,538,831 723.86 2,282,887 478,321 2,761,208 1,298.86 8 1,406,504 350,769 1,757,273 751.47 2,575,734 526,154 3,101,888 1,326.47 9 1,484,189 385,846 1,870,035 726.99 2,770,341 578,769 3,349,110 1,301.99 10 1,568,798 424,431 1,993,229 704.44 2,983,567 636,646 3,620,213 1,279.44  11,452,571 2,868,736 14,321,307 755.96 21,015,025 4,303,105 25,318,130 1,330.96  3. การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิ  การวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน กาํหนดโครงการลงทุนอาย ุ  ปี ตามประมาณการอายกุารใชง้านสินทรัพย์ถาวรของโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินจะประกอบไปด้วย การประมาณการงบกําไรขาดทุนของโครงการ (Profit and Loss) ระยะเวลาคืนทุน (PB) การวเิคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนตอ่ตน้ทุน (B/C ratio) การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน (Breakeven point) และการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Project sensitivity analysis) ดงัต่อไปนี 3.1 การประมาณการงบกาํไร (ขาดทุน) ของโครงการ (Profit and Loss)  ประมาณการงบกาํไร (ขาดทุน) เป็นประมาณการทีแสดงรายการประมาณการกาํไร (ขาดทุน) ระยะเวลาสาํหรับโครงการ  ปี โดยคาํนวณจากยอดรายรับลบดว้ยค่าใชจ่้ายเพือการดาํเนินงาน ซึงเป็นรายการจ่ายจริงทีเกิดขึน เพือให้ได้กาํไร (ขาดทุน)  จากการดาํเนินงานก่อนหกัค่าเสือมราคา และกาํไร (ขาดทุน)  จากการดาํเนินงานหลงัหกัค่าเสือมราคา เพือแสดงผลการดาํเนินงานโดยรวม ซึงค่าเสือมราคาคาํนวณจากการเสือมสภาพของการใชสิ้นทรัพยใ์นการดาํเนินงาน ตารางท ี5 ประมาณการกาํไร (ขาดทุน) ระยะเวลาสาํหรับโครงการ  ปี  
ปีที รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 

รายรับ ค่าใชจ่้าย กาํไรก่อนค่าเสือมฯ กาํไรหลงัค่าเสือมฯ รายรับ ค่าใชจ่้าย กาํไรก่อนค่าเสือมฯ กาํไรหลงัค่าเสือมฯ 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 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  557 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

5 1,756,920 1,357,659 399,261 314,261 2,635,380 2,367,888 267,492 182,492 6 1,932,612 1,444,279 488,333 403,333 2,898,918 2,555,531 343,387 258,387 7 2,125,873 1,538,831 587,042 502,042 3,188,810 2,761,208 427,602 342,602 8 2,338,461 1,757,273 581,188 496,188 3,507,691 3,101,888 405,803 320,803 9 2,572,307 1,870,035 702,272 617,272 3,858,460 3,349,110 509,350 424,350 10 2,829,537 1,993,229 836,308 751,308 4,244,306 3,620,213 624,093 539,093  19,124,910 14,321,307 4,803,602 3,953,602 28,687,365 25,318,130 3,369,235 2,519,235 จากรายละเอียดตารางที 5 กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานหลงัหักค่าเสือมราคาชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพัดกวน (Model I) มีกําไรรวม 3,953,602 บาท และชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่นมีใบพัดกวน (Model II) มีกําไรรวม 2,519,235 บาท 3.2 ระยะเวลาคืนทุน (PB) ชุดผลิตนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงับาํบดัขยะแบบ 2 in 1 รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) มีระยะเวลาคืนทุน(PB) 2 ปี 11 เดือน และรุ่นมีใบพดักวน (Model II) มีระยะเวลาคืนทุน(PB) 4 ปี 4 เดือน ซึงมีระยะเวลาคืนทุนทียาวนานกว่าเนืองจากค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทีมากกวา่  3.3 การวเิคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ เป็นการหาผลรวมสุทธิของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายทีเกิดขึนตลอดช่วงอายขุองโครงการปรับมูลค่าดว้ยอตัราคิดลด โดยพิจารณาทีอตัราคิดลดร้อยละ 1.50  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิสาํหรับโครงการระยะเวลา  ปี ชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 3,492,772 บาท และชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 2,184,437บาท และพิจารณาทีอตัราคิดลดร้อยละ 6.60  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิสาํหรับโครงการระยะเวลา  ปี ชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 2,337,637 บาท และชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 1,361,263บาท ดงันนัไม่วา่จะประเมินโครงการดว้ยอตัราคิดลดจากอตัราดอกเบียเงินฝาก หรืออัตราดอกเบียเงินกู้ โครงการยงัให้ผลตอบแทนซึงมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ ผลการดําเนินงานให้ผลตอบแทนมากกวา่รายจ่ายทีเกิดขึน เมือมีการคิดลดอยูใ่นรูปมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ  ดงันนัจึงอยูใ่นเกณฑที์ควรตดัสินใจลงทุนในโครงการนี อยา่งไรก็ตามชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) ให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มากกว่าชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II)  โดยรายละเอียดดงัขอ้มูลในตารางที 6 และตารางที 7 มูลค่าปัจจุบนัของแต่ละโครงการ 3.4 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน  พิจารณาทีอตัราคิดลดร้อยละ 1.50  อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) สาํหรับโครงการระยะเวลา  ปี ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 1.25 เท่า และชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 1.09 เท่า และพิจารณาทีอตัราคิดลดร้อยละ 6.60 ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 1.22 เท่า และชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 1.07 เท่าซึงอตัราผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่ามากกว่า  1 การลงทุนให้ผลตอบแทน มากกว่าเงินลงทุน ซึงเท่ากับมีกําไรจากการ ซึงผลจากการการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่ามากกว่า  จึงอยู่ในเกณฑ์ทีควรตัดสินใจลงทุนในโครงการ อย่างไรก็ตามชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) ให้อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) มากกวา่ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 
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ตารางท ี6 มูลค่าปัจจบุนัของโครงการชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 

     

ปีที กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธิ 
อตัรา มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าปัจจุบนั อตัรา มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าปัจจุบนั คิดลด กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย คิดลด กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย 1.50 % 1.50 % 1.50 % 6.60% 6.60% 6.60% ปีที 0 - 870,000 (870,000) 1 - 870,000 1 - 870,000 ปีที 1 1,200,000 964,200 235,800 0.9853 1,182,300 949,978 0.9381 1,125,704 904,503 ปีที 2 1,320,000 1,025,400 294,600 0.9708 1,281,390 995,407 0.8800 1,161,608 902,358 ปีที 3 1,452,000 1,092,120 359,880 0.9565 1,388,765 1,044,558 0.8255 1,198,657 901,569 ปีที 4 1,597,200 1,278,282 318,918 0.9424 1,505,201 1,204,653 0.7744 1,236,888 989,915 ปีที 5 1,756,920 1,357,659 399,261 0.9286 1,631,476 1,260,722 0.7265 1,276,339 986,290 ปีที 6 1,932,612 1,444,278 488,334 0.915 1,768,340 1,321,515 0.6815 1,317,048 984,255 ปีที 7 2,125,873 1,538,831 587,042 0.9017 1,916,794 1,387,487 0.6393 1,359,055 983,763 ปีที 8 2,338,461 1,757,273 581,188 0.8885 2,077,722 1,561,337 0.5997 1,402,402 1,053,857 ปีที 9 2,572,307 1,870,035 702,272 0.8756 2,252,183 1,637,309 0.5626 1,447,131 1,052,046 ปีที 10 2,829,537 1,993,229 836,308 0.8628 2,441,325 1,719,758 0.5277 1,493,287 1,051,926 รวม 19,124,910 15,191,307 3,933,602  17,445,496 13,952,724  13,018,118 10,680,481 
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ตารางท ี7 มูลค่าปัจจบุนัของโครงการชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II)  

  

ปีที กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธิ 
อตัรา มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าปัจจุบนั อตัรา มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าปัจจุบนั คิดลด กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย คิดลด กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย 1.50 % 1.50 % 1.50 % 6.60% 6.60% 6.60% ปีที 0 - 870,000 (870,000) 1 - 870,000 1 - 870,000 ปีที 1 1,800,000 1,654,200 145,800 0.9853 1,773,540 1,629,883 0.9381 1,688,580 1,551,805 ปีที 2 1,980,000 1,784,400 195,600 0.9708 1,922,184 1,732,296 0.8800 1,742,400 1,570,272 ปีที 3 2,178,000 1,927,020 250,980 0.9565 2,083,257 1,843,195 0.8255 1,797,939 1,590,755 ปีที 4 2,395,800 2,196,672 199,128 0.9424 2,257,802 2,070,144 0.7744 1,855,308 1,701,103 ปีที 5 2,635,380 2,367,888 267,492 0.9286 2,447,214 2,198,821 0.7265 1,914,604 1,720,271 ปีที 6 2,898,918 2,555,531 343,387 0.9150 2,652,510 2,338,311 0.6815 1,975,613 1,741,594 ปีที 7 3,188,810 2,761,208 427,602 0.9017 2,875,350 2,489,781 0.6393 2,038,606 1,765,240 ปีที 8 3,507,691 3,101,888 405,803 0.8885 3,116,583 2,756,027 0.5997 2,103,562 1,860,202 ปีที 9 3,858,460 3,349,110 509,350 0.8756 3,378,468 2,932,481 0.5626 2,170,770 1,884,209 ปีที 10 4,244,306 3,620,213 624,093 0.8628 3,661,987 3,123,520 0.5277 2,239,720 1,910,386 รวม 28,687,365 26,188,130 2,499,235  26,168,895 23,984,458  19,527,101 18,165,838 
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3.5 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  สําหรับโครงการระยะเวลา  ปี ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ              รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) มีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 38.83  และชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) มีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 27.45 การคาํนวณอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ ผลการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ หมายความว่า              ถา้ลงทุนในโครงการจะไดรั้บผลตอบแทนภายในตามอตัราขา้งตน้ แต่ถา้ไม่ลงทุนก็จะไดผ้ลตอบแทนเท่ากบั ร้อยละ 1.50 ตามอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ หรือในกรณีทีกูย้มืเงินมาลงทุน จะตอ้งจ่ายดอกเบียตามอตัราดอกเบียเงินกู ้MLR ร้อยละ 6.60 ดงันนัโครงการนีจึงอยูใ่นเกณฑที์ควรตดัสินใจลงทุน เนืองจากผลตอบแทนทีไดรั้บสูงกวา่อตัราคิดลด 3.6 การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน (Breakeven point)  โครงการมีจํานวนหน่วยขาย ณ จุดคุ ้มทุน ซึงค่าเฉลียตลอดระยะเวลาโครงการกิจการมีจํานวนหน่วยขาย                         ณ จุดคุม้ทุนของชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I)  741 หน่วย หรือมูลค่าเท่ากบั 741,000 บาท สาํหรับชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) มีจาํนวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ทุน 908 หน่วย หรือมูลค่าเท่ากบั 1,362,000 บาท ซึงชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I)  มีเป้าหมายในการจาํหน่ายเพือให้คุม้ทุนนอ้ยกว่าส่งผลถึงกาํไรทีเพิมขึนจากการจาํหน่ายทีมากกวา่จุดคุม้ทุนทีกาํหนด 3.7 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Project sensitivity analysis) ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการจะมีการคาดการณ์เหตุการณ์ทีจะเกิดขึนในอนาคตภายใตเ้งือนไขต่างๆ ทีเปลียนแปลงไปจากสถานการณ์ทีไดป้ระมาณการเอาไว ้ซึงจะมีผลกระทบต่อโครงการ โดยในการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการจะพิจารณามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) โดยมีเงือนไขเหตกุารณ์ คือ รายรับของโครงการลดลงร้อยละ 5 ค่าใชจ่้ายเพือการดาํเนินงานเพิมขึนร้อยละ 5 อตัราคิดลดจากเดิมอตัราคิดลดตามอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ ร้อยละ 1.50 เพิมขึนเป็นร้อยละ 2 และอตัราคิดลดจากเดิมอตัราคิดลดตามอตัราดอกเบียเงินกู ้MLR ร้อยละ 6.60 เพิมขึนเป็นร้อยละ   มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) พิจารณาทีอตัราคิดลดร้อยละ 2  ของชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 1,873,683 บาท มากกวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II)   ทีมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) (304,331) บาท และพิจารณาทีอตัราคิดลดร้อยละ  รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I)  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 1,148,385 บาท มากกวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์ รุ่นมีใบพดักวน (Model II)      ทีมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  (491,974) ซึงจะเห็นวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นมีใบพดักวน (Model II) มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  เป็นลบ ซึงเป็นความเสียงทีอาจจะเกิดขึนเมือโครงการได้รับผลกระทบเหตุการณ์ทีเลวร้าย อยา่งไรก็ตามจะเห็นวา่ชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) ถึงแมว้า่ไดรั้บผลกระทบก็ยงัให้ผลตอบแทนทีเป็นบวกซึงเป็นผลดีกบัการดาํเนินงานของโครงการในอนาคต อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) พิจารณาทีอตัราคิดลดร้อยละ  ชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) มีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 1.13 เท่า มากกวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นมีใบพดักวน (Model II) มีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 0.96 เท่า และพิจารณาทีอตัราคิดลดร้อยละ  รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) มีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 1.10 เท่ามากกว่า ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นมีใบพดักวน (Model II)  มีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 0.97 เท่า ) ซึงจะเห็นวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นมีใบพดักวน (Model II) มีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) นอ้ยกวา่ 1 ซึงเป็นความเสียงทีอาจจะเกิดขึนเมือโครงการไดรั้บผลกระทบเหตุการณ์ทีเลวร้าย อยา่งไรก็ตามจะเห็นวา่ชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดั
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กวน (Model I) ถึงแมว้า่ไดรั้บผลกระทบก็ยงัใหผ้ลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) มากกวา่ 1 ซึงเป็นผลดีกบัการดาํเนินงานของโครงการในอนาคต  สรุปผลการวจิัย จากผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน จะเห็นวา่ นวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) มีผลการศึกษาทางการเงินทีดีกวา่ รุ่นมีใบพดักวน (Model II)  ทงัในกรณีปกติและภายใตภ้าวะความเสียง อีกทงัมีระยะเวลาการคืนทุนทีเร็วกว่า และมีมูลค่าปัจจุบนักระแสเงินสดสุทธิเป็นบวก จากความเป็นไปไดท้างการเงินดงักล่าวสะทอ้นวา่นวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) เป็นโครงการทีควรพิจารณาตดัสินใจในการลงทุน และจากผลการวิเคราะห์หากมีการดาํเนินงานโครงการ ผูป้ระกอบการสามารถทาํกาํไรจากการผลิตและจาํหน่ายได้ตลอดช่วงระยะเวลาดาํเนินการ รวมถึงภาครัฐจึงควรสนบัสนุนนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ  in ให้เกิดการลงทุนในเชิงพาณิชย ์ซึงนอกจากทีผูป้ระกอบการจะได้รับประโยชน์ทางการคา้แลว้ยงัส่งผลต่อการลดปัญหาขยะของประเทศไทยลงไดอ้ยา่งยงัยนื สาํหรับนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นมีใบพดักวน (Model II) เป็นรุ่นทีเป็นทางเลือก มีการติดตงัใบพดักวน ซึงมีความเป็นไปไดท้างการเงินทีดีในภาวะปกติ แต่หากมีความเสียงทีความอ่อนไหวจากเหตุการณ์ทีเลวร้ายซึงอาจจะเกิดขึน ส่งผลใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) จากเดิมทีเป็นบวกมีค่าเป็นลบ และอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) จากเดิมทีมีค่ามากกวา่ 1 ลดลงจนนอ้ยกวา่ 1 ซึงผลทีเกิดขึนส่งผลให้ขาดทุนในอนาคตได ้ซึงหากจะผลิตนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นมีใบพดักวน (Model II) จาํเป็นตอ้งให้ความสําคญักบัการควบคุมค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน และตอ้งมีการเพิมยอดขายอยา่งต่อเนืองในแต่ละปี  อยา่งไรก็ตามในการพจิารณาการลงทุนนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์นอกจากจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการตดัสินใจลงทุนในโครงการแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาปัจจยัอืนๆ ประกอบการตดัสินใจลงทุน ไดแ้ก่ การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคโนโลย/ีผลิตภณัฑ ์ความเป็นไปไดท้างการตลาด ความเป็นไปไดท้างเทคนิคและการผลิต ความเป็นไปไดด้า้นแบบจาํลองทางธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสิงแวดลอ้ม ซึงผลการศึกษาในภาพรวมของโครงการมีศกัยภาพทีดีในการแขง่ขนั มีกาํไร หากมีหน่วยงานรัฐ เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ใหค้วามร่วมมือในการสนบัสนุนก็จะช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายทีการจดัเก็บและลดปริมาณขยะทิงต่อวนัได ้ในระยะยาวจะเป็นผลดีตอ่ทงัผูล้งทุนในโครงการ ภาครัฐ รวมถึงประชาชนทวัไปก็ไดป้ระโยชนเ์ช่นกนัการศึกษาความเป็นไปไดท้าง  กิตติกรรมประกาศ การเงินของนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ 2  in 1 ในเชิงพาณิชย ์เป็นส่วนหนึงของรายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นไปไดข้องนวตักรรมเม็ดดินพร้อมพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ 2  in 1 ซึงได้รับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผ่านทางชุดโครงการผลกัดนังานวิจยัสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ จึงขอขอบคุณมา                ณ โอกาสนี     
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทมีีผลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์ผ้าทอพืนเมืองโครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวดัสงขลา Marketing Mix Factors Affecting the Consumer  Purchase Decision on Local Woven Cloth of One Tambon One Product in Songkhla Province  นุชษรา พงึวริิยะ *และ ดาริกา  ธรรมธาดา  Nuchsara Pringviriya1 *and Darika Thummathada1  บทคัดย่อ  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพืนเมืองโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคทีซือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพืนเมืองโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ในร้านคา้บริเวณตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา จาํนวน  คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครืองมือรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง -  ปี  สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพนิสิต/นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกว่า ,  บาท ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในแต่ละดา้นใกลเ้คียงกันโดยทุกดา้นอยู่ในระดบัสําคญัมาก มีค่าเฉลียรวมเท่ากบั 3.76 การทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพืนเมืองโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา การศึกษานีทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยค่า Pearson Correlation ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ และปัจจัยส่วนบุคคลดา้นเพศและสถานภาพ พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซืออยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .   คาํสําคญั : ผลิตภณัฑผ์า้ทอพนืเมือง, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซือ    และ   โปรแกรมวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  1and2  1 Management Program, Faculty of Management Sciences, Songkhla Rajabhat University, Khao Rup Chang, Mueang District,     Songkhla 90000, Thailand  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : n_pringviriya@hotmail.com 
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ABSTRACT   The research aimed to study personal factors and marketing mix factors affecting the consumer purchase decision on local woven cloth of One Tambon One Product in Songkhla Province.  The sample composed of 400 customers which purchase local woven cloth One Tambon One Product at shops in the area of Tambon Kor Yor , Mueang, Songkhla Province. Questionnaires were used for data collection by convenience sampling.  The research results revealed that most of respondents were female, aged between 21- 30 years old, single status, having a bachelor’ s degree, employed as student, and earning a month income below 15,000 baht. For the marketing mix factors, the results shown that product, price, place, and promotion are all important factor for customers decision to purchase local woven cloth of One Tambon One Product in Songkhla Province in the high level on 3. 76 average.  The analysis of the relationship between personal factor and marketing mix factors affecting the consumer purchase decision on local woven cloth of One Tambon One Product in Songkhla Province, this research analyze by using Pearson Correlation statistical significance at the level 0.05. The results shown that personal factors, aged, education, occupation, and personal income are related to marketing mix factors which affecting the consumer purchase decision but personal factor, gender and marital status are not related to marketing mix factors which affecting the consumer purchase decision at the statistical significance of 0.05.   Keyword : local woven cloth, marketing mix, consumer purchase decision     
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บทนํา โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) เป็นโครงการทีส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถิน โดยการนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาสร้างรายได ้สร้างอาชีพให้กบัคนในชุมชนสามารถพึงพาตนเองได ้โดยรัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณดาํเนินการพฒันาศกัยภาพผูน้าํชุมชนให้มีความรู้ ทกัษะในการบริหารจดัการ รวมทงัสนบัสนุนให้ประชาชนมีการเรียนรู้และปรับเปลียนวถีิชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมใหชุ้มชนใชทุ้นทีมีอยูใ่นชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการรวบรวมขอ้มูล องค์ความรู้ในการดาํเนินวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ท้องถิน วฒันธรรมความเป็นอยู่ ประเพณีทีสาํคญั เพอืใหป้ระชาชนนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํรงชีวติอยา่งแทจ้ริง (สภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2547)     ผา้ทอเป็นงานศิลปหตัถกรรมพนืบา้นทีสะทอ้นวถีิชีวติวฒันธรรมและอารยธรรมของกลุ่มชนในทอ้งถินทีสืบทอดกนัมา ผา้ทอพืนเมืองของแต่ละทอ้งถินแต่ละภาคมีรูปแบบ สีสัน ลวดลาย และกรรมวิธีการผลิตทีแตกต่างกนั มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ซึงงานศิลปหัตถกรรมพืนบ้านดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือทางวฒันธรรมในการดาํรงชีวติผสมผสานค่านิยมในสงัคมทีสืบทอดกนัมาจากชุมชน  สงขลาเป็นเมืองท่าทีสาํคญัในอดีต เป็นชุมชนโบราณทีมีอายเุก่าแก่กวา่สมยัอยธุยาตามหลกัฐานทางโบราณคดีของอาณาจกัรศรีวิชยั ทีมีอยูใ่นจงัหวดัสงขลา แหล่งทอผา้ทีมีชือเสียงของจงัหวดัสงขลา คือ ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง เกาะยอตงัอยูใ่นทะเลสาบสงขลา ทีมีชือวา่เกาะยอ เพราะบนเกาะนีมีตน้ยอปลูกอยูร่อบเกาะ การทอผา้ของชาวเกาะยอเริมตงัแต่สมยัใดนนัไม่ปรากฏเด่นชดั เชือกนัวา่มีการทอผา้สืบทอดกนัมาเป็นระยะเวลานาน อาจจะตงัแต่ปลายสมยักรุงศรีอยธุยาหรือสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ผา้ทอมือของชาวเกาะยอ จงัหวดัสงขลา ถือเป็นงานหตัถกรรมทีทาํใหต้าํบลเกาะยอเป็นทีรู้จกัของคนทวัไป และเป็นแหล่งทอผา้ทีมีชือเสียงแห่งหนึงของทางภาคใต ้ผา้ทอเกาะยอส่วนมากทอมาจากเส้นใยฝ้าย มีเนือแน่น ลวดลายไม่ซับซอ้น เป็นลวดลายทีเกิดจากการขิด โดยการทอแบบเหยียบตะกอแยกเส้นยืนขึน-ลง ทาํให้เกิดลายตารางคลา้ยกบัผา้ขาวมา้ นิยมใชท้าํผา้โสร่งและผา้นุ่ง จุดเด่นของผา้ทอเกาะยอจึงอยูที่ลายตารางทีมีขนาดเล็กซอ้นๆ กนั ทอดว้ยดา้ยสองสี เช่น สีขาว-แดง สีขาว-แดงแซมดาํ สีขาว-แดงแซมเหลือง จึงมกัเรียกผา้นีวา่ “ ผา้ลายราชวตัร” หากมีตารางใหญ่จะ เรียกวา่ “ราชวตัรใหญ่”  ลวดลายของผา้ทอเกาะยอทียงัปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่ ลายราชวตัรเล็ก ลายราชวตัรใหญ่ ลายลูกแกว้ ลายดอกพิกุลเล็ก ลายดอกพิกุลใหญ่ ลายดอกกก ลายดอกจุก ลายกากบาท ลายขา้วหลามตดั ลายคดกริช ลายดอกแกว้ ลายรสสุคนธ์ ลายดอกพะยอม ลายโกเถียม ลายหมากรุก เป็นตน้  ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการซึงทาํการผลิตผา้ทอเกาะยอ ซึงเป็นผา้พนืเมืองทีมีชือเสียงของจงัหวดัสงขลาหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มราชวตัถ์แสงส่องหลา้ที 1 กลุ่มทอผา้กระแสสินธุ์ กลุ่มสตรีทอผา้ กลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ทอและอาหารขนม กลุ่มดอกพิกุล กลุ่มผา้ทอร่มไทร กลุ่มผา้ทอเกาะยอป้าลิม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผา้เกาะยอ เป็นตน้ จากการดาํเนินงานทีผ่านมาผูป้ระกอบการผลิตภณัฑผ์า้ทอพนืเมืองในโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑข์องจงัหวดัสงขลามกัประสบปัญหาหลายดา้น เช่น กาํลงัการผลิต สินคา้คงเหลือในคลงั  เงินทุน การขนส่งสินคา้ ปัญหาทีพบวา่สาํคญัอนัดบัแรก คือ ปัญหาดา้นการตลาด เช่น ผลิตภณัฑไ์ม่มีความทนัสมยั บรรจุภณัฑไ์ม่มีความสวยงาม ทาํใหไ้ม่สามารถดึงดูดและจูงใจลูกคา้ได ้ราคาสินคา้สูงเกินมูลค่าการยอมรับของผูบ้ริโภค มีช่องทางการจดัจาํหน่ายนอ้ย ตาํแหน่งทีตงัของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอยากต่อการติดต่อซือ–ขายสินคา้ ไม่มีการส่งเสริมทางการตลาดเพอืสร้างการรับรู้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ (อนัธิกา, 2557) จากความจําเป็นดังกล่าว จึงต้องมีการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพนืเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา เพอืใชเ้ป็นแนวทางในกาพฒันาผลิตภณัฑ ์ การสร้างความรับรู้ในคุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์เพอืใหก้ลุ่มธุรกิจสามารถเติบโตอยา่งยงัยนืต่อไป 
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วธิีดําเนินการวจิัย 1. ประชากร คือ ผูบ้ริโภคทีเขา้มาเลือกซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพืนเมืองโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑใ์นร้านคา้บริเวณตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 2. กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคทีเขา้มาเลือกซือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพืนเมืองโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภัณฑ์ในร้านคา้บริเวณตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ซึงไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน จึงกาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใชสู้ตรการหาขนาดตวัอยา่งกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน ดงันี (Cochran, 1953)    n  =     Z2            4E2  โดย n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   Z คือ ความเชือมนัทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ   E คือ ความคลาดเคลือนมากทีสุดทียอมรับได ้ซึง Z ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .  หรือระดบัความเชือมนัที % มีค่าเท่ากบั .  แทนค่า   n  =  (1.96)2      4(0.05)2     = 384.16 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ .  หรือ  คน และไดท้าํการสาํรองกลุ่มตวัอยา่งเพือป้องกนัความคลาดเคลือน  คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ  คน 3. การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผูบ้ริโภคทีเขา้มาเลือกซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพนืเมืองโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑใ์นร้านคา้บริเวณตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา                ..  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ทีผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํขึนมาเพอืเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซึงแบ่งออกเป็น  ตอน ดงันี ตอนที  ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ตอนที  ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพืนเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา ตอนที  ขอ้มูลปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพืนเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลาและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีผูบ้ริโภคตอ้งการใหผู้ผ้ลิต/ผูจ้าํหน่ายปรับปรุง ตอนที  ขอ้เสนอแนะเกียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพนืเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกกาํหนดคะแนนลาํดับทีเลือก -  โดยแปลค่าเฉลียใช้หลักการแปรผลตามหลกัการแบ่งอตัรภาคชนัเป็นแบ่งช่วงเท่า ๆ กนั    
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จากสูตร    ภาคชนั  = ค่าสูงสุด – ค่าตาํสุด                   ค่าสูงสุด     =  5 – 1             5     = 0.80   แสดงไดด้งัต่อไปนี คะแนนค่าเฉลีย  4.21 - 5.00  ระดบัความสาํคญั  มากทีสุด คะแนนค่าเฉลีย  3.41 - 4.20  ระดบัความสาํคญั  มาก คะแนนค่าเฉลีย  2.61 - 3.40  ระดบัความสาํคญั  ปานกลาง คะแนนค่าเฉลีย  1.81 - 2.60  ระดบัความสาํคญั  นอ้ย คะแนนค่าเฉลีย 1.00 - 1.80  ระดบัความสาํคญั  นอ้ยทีสุด .  การเก็บขอ้มูล 1) ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด 2) คดัแยกแบบสอบถามตามระดบัชนัของการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งทีกาํหนดไวแ้ลว้ 3) ตรวจใหค้ะแนนและลงรหสัขอ้มูลในแต่ละส่วนของแบบสอบถามทงัหมด 4) บนัทึกขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูปเพอืนาํไปวเิคราะห์ทางสถิติในขนัต่อไป . การวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชอ้ธิบายตวัแปรเกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการ ตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพนืเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลาตามแบบสอบถามแต่ละตอนดงันี ตอนที  ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง วเิคราะห์โดยการคาํนวณแจกแจงความถี (Frequency) และค่า ร้อยละ (Percentage) ตอนที  ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพนืเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา วิเคราะห์โดยการวดัระดบัความสําคญัตามเกณฑ์การให้คะแนนตามความสาํคญั  ระดบั  ตอนที  ขอ้มูลปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพืนเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีผูบ้ริโภคตอ้งการให้ผูผ้ลิต/ผูจ้าํหน่ายปรับปรุง วิเคราะห์โดยการคาํนวณแจกแจงความถีและร้อยละ ตอนที  ขอ้เสนอแนะ วเิคราะห์โดยการสรุปเนือหาตามลาํดบัความสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษา ตอนที  การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพนืเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา วิเคราะห์โดยใชส้ถิติทีใช้ในการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตลอดจนการใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชค้่าสถิติสหสัมพนัธ์ Pearson Correlation ในการหาความสมัพนัธ ์ 
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ผลและวจิารณ์ผล  .ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์    พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.8 อายุระหวา่ง 21-30 ปี  ร้อยละ 44.0 สถานภาพโสด ร้อยละ 59.8 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 47.3 ประกอบอาชีพเป็นนิสิต/นกัศึกษา  ร้อยละ 30.8 และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ตาํกวา่ 15,000 บาท ร้อยละ 57.8 รายละเอียดแสดงในตารางที   ตารางท ี  ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์  จาํนวน ร้อยละ เพศ    
หญิง  267 66.8 ชาย  133 33.2 รวม  400 100  ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ อาย ุ      ปี หรือตาํกวา่ 37 9.2 -  ปี 176 44.0 31-40 ปี 73 18.3 41-50 ปี 75 18.8 -  ปี 37 9.2 60 ปีขึนไป 2 0.5 รวม 400 100 สถานภาพ   โสด 239 59.8 สมรส 137 34.2 หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 24 6.0 รวม 400 100 ระดบัการศึกษา     ตาํกวา่มธัยมศึกษา 38 9.5 มธัยมศึกษา 129 32.3 อนุปริญญา 13 3.2 
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ปริญญาตรี 189 47.3 ปริญญาโท 31 7.7 ปริญญาเอก - - ตารางที  (ต่อ)   รวม 400 100 อาชีพ     ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 58 14.5 ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 65 16.3 พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง 78 19.5 นิสิต/นกัศึกษา 123 30.8 รับจา้ง/เกษตรกร 70 17.5 แม่บา้น 6 1.4 รวม 400 100  ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ รายได ้     ตาํกวา่ ,  บาท 231 57.8 15,000-25,  บาท 90 22.5 25,001-35,  บาท 56 14.0 35,001-45,  บาท 19 4.7 45,001-55,000 บาท 2 0.5 สูงกวา่ ,  บาทขนึไป 2 0.5 รวม 400 100  1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพืนเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.76 ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสาํคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลียเท่ากบั .  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าเฉลียเท่ากบั .  และ ดา้นผลิตภณัฑ ์ค่าเฉลียเท่ากบั .  ตามลาํดบั รายละเอียดดงัตารางที         
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ตารางที    ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพืนเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึง      ผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ระดบัความสาํคญั  X S.D. แปลผล ดา้นราคา 3.84 0.599 มาก 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 3.83 0.663 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.82 0.653 มาก 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.68 0.719 มาก รวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 3.76 0.614 มาก  2. ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพืนเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีผูบ้ริโภคตอ้งการใหผู้ผ้ลิต/ผูจ้าํหน่ายปรับปรุง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพืนเมืองของผูบ้ริโภค พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคมากทีสุด ร้อยละ .  รองลงมา ด้านราคา ร้อยละ .  ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ร้อยละ .  และด้านการส่งเสริมการตลาด ร้อยละ .  ตามลาํดับ รายละเอียดดงัตารางที    ตารางที     ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพืนเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํนวน ร้อยละ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 184 46.0 ดา้นราคา 176 44.0 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 17 4.2 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 23 5.8 รวม 400 100  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีผูบ้ริโภคตอ้งการให้ผูผ้ลิต/ผูจ้าํหน่ายปรับปรุงมากทีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา ดา้นราคา ร้อยละ .  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ร้อยละ .  และดา้นการส่งเสริมการตลาด ร้อยละ .  ตามลาํดบั รายละเอียดดงัตารางที      
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ตารางที     ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพืนเมือง โครงการหนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา ทีผูบ้ริโภคตอ้งการใหผู้ผ้ลิต/ผูจ้าํหน่ายปรับปรุง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํนวน ร้อยละ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 131 32.8 ดา้นราคา 117 29.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 81 20.2 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 71 17.7 รวม 400 100   .ขอ้เสนอแนะ ผูบ้ริโภคมีขอ้เสนอแนะต่อผูผ้ลิต/ผูจ้าํหน่ายในเรืองของการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้มีความทนัสมยัและคงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถินให้มากขึน และควรเพิมช่องทางการจัดจาํหน่ายผ่านทาง Website รวมทงัการใหส่้วนลดการคา้และจดัโปรโมชนัส่งเสริมการขายใหม้ากขึน เป็นตน้  . การวิเคราะห์สมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพืนเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดมี้ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดับ .05  และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและสถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยัสาํคญัทีระดบั .05 รายละเอียดแสดงดงัตารางที   ตารางที     ปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพืนเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา  ปัจจยัส่วนบุคคล Pearson chi-square เพศ P = 0.542 อาย ุ P = 0.003* สถานภาพ P = 0.052 ระดบัการศึกษา P = 0.004* อาชีพ P = 0.000* รายได ้ P = 0.000* * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05       
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สรุปผลการวจิัย  จากผลการวจิยั เรือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพนืเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา สรุปผลการวจิยัไดด้งันี . ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคทีซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพนืเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัสงขลา จาํนวน  คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ .  และเป็นเพศชาย ร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง -  ปี ร้อยละ .  มีสถานภาพโสด ร้อยละ .  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ .  ประกอบอาชีพเป็นนิสิต/นักศึกษา ร้อยละ .  และมีรายไดต้าํกว่า 15,000 บาท ร้อยละ .  สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัทางการตลาดต่อการซือผลิตภณัฑผ์า้ทอมือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา: กลุ่มทอผา้บา้นช่างเคิง อาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ของหยาดรุ้ง แสนใจปาน ( ) และการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซือเสือผา้สาํเร็จรูปจากผา้ฝ้ายของนกัท่องเทียวไทยในอาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ของ ศิริกุล มูลโรจน์ ( ) ทีพบวา่ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑป์ระเภทผา้ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอายตุาํกวา่  ปี  มีรายไดเ้ฉลีย 10,000-20,000 บาท  . ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพืนเมืองโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัสงขลา  ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ์ตามลาํดบั เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัเกียวกับคุณภาพของผลิตภณัฑม์ากทีสุด ดา้นราคา ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากทีสุดเกียวกบัการมีผลิตภณัฑห์ลากหลายราคาใหเ้ลือกซือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากทีสุดเกียวกบัการแยกประเภทผลิตภณัฑที์ชดัเจน และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัทีสุดเกียวกับพนักงานมีอธัยาศยัดี ซึงสอดคล้องกับการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซือเสือผา้สาํเร็จรูปจากผา้ฝ้ายของนักท่องเทียวไทยในอาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ของศิริกุล มูลโรจน์ ( ) และการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผา้ฝ้ายทอมือในอาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ของสหัสวรรษ ปันทา ( ) ทีพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์สีสนัและลวดลายทีสวยงาม และรูปแบบทีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถินมากทีสุด ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับการแสดงผลิตภัณฑ์น่าสนใจและสะดวกต่อการซือ และด้านการส่งเสริมการตลาด ผู ้บริโภคให้ความสาํคญักบัการบริการ อธัยาศยั และกริยามารยาทของพนกังานขาย การใหค้วามรู้ และคาํแนะนาํจากพนกังานขาย  .ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพืนเมืองโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภัณฑ์ในจงัหวดัสงขลาทีผูบ้ริโภคตอ้งการใหผู้ผ้ลิต/ผูจ้าํหน่ายปรับปรุง ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และผูบ้ริโภคตอ้งการใหผู้ผ้ลิต/ผูจ้าํหน่ายปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ดา้นราคา สอดคลอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคทียงัยนืของสตรีวยัทาํงานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซือเสือผา้พืนเมืองสาํเร็จรูปของเอกรัตน์ และคณะ ( )  และการศึกษาปัจจยัทางการตลาดต่อการซือผลิตภณัฑ์ผา้ทอมือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา: กลุ่มทอผา้บา้นช่างเคิง อาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ของหยาดรุ้ง ( ) ทีพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก .การวเิคราะห์สมมติฐาน .    ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ให้ความสําคญักับส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพนืเมืองโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลาแตกต่างกนั 
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  ดา้นเพศ พบวา่ เพศชายใหร้ะดบัความสําคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  และเพศหญิงใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .    ดา้นอาย ุพบวา่ อาย ุ  ปีหรือตาํกวา่ ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  อายุระหว่าง -  ปี ให้ระดับความสําคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  อายุระหว่าง -  ปี ให้ระดับความสําคญัด้านผลิตภณัฑ์เป็นอนัดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .  อายุระหว่าง -  ปี           ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  อายรุะหวา่ง -  ปี   ให ้     ระดับความสําคญัด้านราคาเป็นอนัดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .  และอายุ  ปีขึนไป ให้ระดับความสําคญัด้านผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .    ดา้นสถานภาพ พบวา่ สถานภาพโสด ให้ระดบัความสาํคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .  สถานภาพสมรส ให้ระดับความสําคญัด้านราคาเป็นอนัดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .  และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .    ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัตาํกวา่มธัยมศึกษา ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ระดบัมธัยมศึกษา ให้ระดบัความสาํคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ระดับอนุปริญญา ให้ระดบัความสําคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ระดับปริญญาตรีให้ระดับความสําคัญด้านราคาเป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .  และระดับปริญญาโทให้ระดับความสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .    ดา้นอาชีพ พบวา่ อาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ ให้ระดบัความสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ขา้ราชการ/รัฐวิสากิจ ให้ระดบัความสําคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  พนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง ให้ระดบัความสําคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  นิสิต/นกัศึกษา ให้ระดบัความสาํคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  รับจา้ง/เกษตรกร ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  และแม่บา้น ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .     ดา้นระดบัรายได ้พบว่า รายไดต้าํวา่ ,000 บาท ให้ระดบัความสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  รายไดร้ะหวา่ง 15,000-25,000 บาท ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .  รายไดร้ะหว่าง ,001-35,000 บาท ให้ระดบัความสําคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  รายไดร้ะหว่าง 35,001-45,000 บาท ให้ระดบัความสาํคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  รายไดร้ะหวา่ง 45,001-55,000 บาท ให้ระดบัความสาํคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  และรายไดสู้งกวา่ ,000 บาทขึนไป ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .    ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ให้ความสําคญักับส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพืนเมืองโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภัณฑ์ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสงขลาแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาปัจจยัทางการตลาดต่อการซือผลิตภณัฑ์ผา้ทอมือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา: กลุ่มทอผา้บา้นช่างเคิง อาํเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ ของหยาดรุ้ง ( ) การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ระดบั  ดาวในจงัหวดันนทบุรีของ พรพิมล สัมพุทธพงศ์ ( ) และการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อพฤตกรรมการเลือกซือสินคา้ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรีของทศันา ( ) ทีพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลต่อความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
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4.2 ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑผ์า้ทอพนืเมือง โครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา    ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นสถานภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .  และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ระดบัรายได ้อย่างมีนัยสําคญัทีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซือเสือผา้สําเร็จรูปจากผา้ฝ้ายของนักท่องเทียวไทยในอาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ของ  ศิริกุล ( )  การศึกษาการตดัสินใจซือผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรชนัวายในเขตกรุงเทพมหานครของพชัรวรรณ ลิมรัตนมงคลล และ ไกรชิต สุตะเมือง ( ) การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑแ์ปรรูปผา้ฝ้ายทอมือในอาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ของสหัสวรรษ ปันทา ( ) และการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคทียงัยืนของสตรีวยัทาํงานในอาํเภอเมืองชียงใหม่ต่อการซือเสือผา้พนืเมืองสาํเร็จรูปของ เอกรัตน์   กิตติกรรมประกาศ การวิจัยนีสามารถสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาทีอนุเคราะห์ทุนในการทาํวจิยันี  เอกสารอ้างองิ ทศันา หงษม์า  . ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซือสินคา้ OTOP ทีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี. ระดบัวทิยานิพนธ์วทิยาลยัราชพฤกษ ์พรพมิล สมัพทัธ์พงศ ์  การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑร์ะดบั  ดาวในจงัหวดันนทบุรี. วารสารบณัฑติศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   พชัรวรรณ ลิมรัตนมงคล และ ไกรชิต สุตะเมือง  การตัดสินใจซือผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรชันวานในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงนิการลงทุนการตลาดและการบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต ( ) ศิริกลุ มูลโรจน์ 2551 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทมีีผลต่อการซือเสือผ้าสําเร็จรูปจากผ้าฝ้าย ของนักท่องเทยีวชาวไทย ในอาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่.ระดบัวทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2547 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณี โครงการหนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์. https://www.ryt9.com สหัสวรรษ ปัทมา  ปัจจยัทมีีผลต่อการตัดสินใจซือผลติภัณฑ์แปรรูปจากฟ้าฝ้ายทอมือในอาํเภอสันกําแพง. มหาวทิยาลยัศรีทุม หยาดรุ้ง  แสนใจปาน 2551 ปัจจัยทางการตลาดต่อการซือผลติภัณฑ์ผ้าทอมือของผู้บริโภค กรณีศึกษา : กลุ่มผ้าทอบ้านช่างเคงิ อาํเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่. ระดบัวทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช อนัธิกา ทิพยจ์าํนง   การพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอ อาํเภอกระแสสินธ์ุ จงัหวดัสงขลา. วารสารศรีนครินทรวโิรฒวจิัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ( ) เอกรัตน์ เหลียวรุ่งเรือง, วรัท วินิจ และ ธนัยานี โพธิสาร . พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคทียงัยนืของสตรีวยัทาํงานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซือเสือผา้พนืเมืองสําเร็จรูป. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ Cochran, W.G. (1953). Sampling Techiques. New York : John Wiley & Sons. Inc. 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในจังหวดัตรัง Factor  Analysis in Marketing to Decision Making on Buying Online Products of Generation Z Consumer  in Trang Province  สุดคนึง ณ ระนอง * และ รุ่งใจ แสงทอง   Sutkanung Na Ranong1* and Rungjai Sangtong2  บทคัดย่อ  ธุรกิจการซือขายสินคา้ออนไลน์กาํลงัเติบโตและเป็นทีนิยมอยา่งมาก งานวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์และวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัคือ ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นในจงัหวดัตรังทีมีอายรุะหวา่ง 15-23 ปี จาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั หมุนแกนปัจจยัดว้ยวิธีแวริแมกซ์ ผลการวิจยัพบวา่ สินคา้ทีผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z นิยมสังซือทางออนไลน์มากทีสุดคือ เสือผา้สาํเร็จรูป เครืองสาํอาง กระเป๋า และรองเทา้ ราคาสินคา้โดยเฉลียในการซือแต่ละครังอยูร่ะหวา่ง 500-1,000 บาท เหตุผลในการซือสินคา้ออนไลน์เนืองจากความสะดวก และส่วนใหญ่สังซือสินคา้ผ่านสือ Facebook และ Lazada ชาํระค่าสินคา้ดว้ยการโอนเงินทาง ATM และการเก็บเงินปลายทาง ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง สามารถสกดัปัจจยัได ้4 องคป์ระกอบ คือ ปัจจยัดา้นการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ ปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเชือถือ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมสินคา้ทางการตลาด โดยทงั 4 องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 58.921 ผลจากการศึกษาครังนีทาํให้ทราบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นในการซือสินคา้ออนไลน์ และเป็นประโยชน์ในการวางแผนกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  คาํสําคญั : การวเิคราะห์องคป์ระกอบ, ปัจจยัทางการตลาด, สินคา้ออนไลน์, เจเนอเรชนั Z      สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 1 Department of Physical Science, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Mai Fad, Sikao, Trang 92150, Thailand  สาขาสถิติประยกุต ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000 2 Department of Applied Statistics, Faculty of Science, Udon Thani Rajabhat University, Mak Khaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sutkanung@hotmail.com 
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ABSTRACT  Online shopping business is grows and very popular. This research aims to study the behavior of online shopping and analyze the marketing factor to decision making on buying online products of generation Z consumer in Trang province. Collects data from 400 teenagers in Trang province aged between 15-23 years old. The data were analyzed by mean, standard deviation and exploratory factor analysis by analyzed principal component analysis and orthogonal rotation by varimax method. The results were as followed the type of products that consumer generation Z most ordered were clothes, cosmetics, bag and shoes. The purchasing cost each time was 500-1,000 baht. The reason to buying online products was convenience and the most popular buying online product was Facebook and Lazada. Paying for the goods was ATM and destination money. Factor analysis of decision making on buying online products of generation Z consumer in Trang province were extracted into four components: advertising and public relations, quality of products, security and reliability and marketing promotion. All components can explain the variance of 58.921 percent. The results of this research can be known that the behavior of teenagers in online shopping useful to plan marketing strategies and consistent with customers target needs.  Keywords : Factor Analysis, Marketing, Online Products, Generation Z                    
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บทนํา ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทีเติบโตขึนอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุทีทาํให้ระบบการซือขายสินคา้ในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากเดิม ในอดีตการค้าขายสินค้าจะซือขายผ่านทางหน้าร้านเท่านัน แต่ในปัจจุบันได้มีการ                        นาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการทาํธุรกิจการคา้ทงัผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายยอ่ย ซึงจะทาํการซือขายสินคา้และบริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือทีนิยมเรียกกนัว่า ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึงใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นสือกลางการคา้ระหว่างผูค้า้กบักลุ่มลูกคา้ เป็นการทาํการคา้ทีไร้พรมแดนสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรงและรวดเร็ว การซือขายสินคา้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถใชง้านไดผ้า่นหลากหลายช่องทาง สุรัชดา (2557) พบวา่ การตลาดผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรูปแบบและมีวิธีการทาํการตลาดทีหลากหลาย เช่น การตลาดทางอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) ไดแ้ก่ การตลาดทางเวบ็ไซด์ (Web Marketing) การตลาดดว้ยอีเมล ์(E-mail Marketing) การตลาดดว้ยการดาวน์โหลดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Marketing) (Edward, 2000)  และในยุคปัจจุบันทีช่องทางทาํการตลาดทีเพิมมากขึนจากเดิม ผ่านทางสือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) และเวบ็ไซด์ทีกาํลงัเป็นทีนิยมอยา่งมากในการซือสินคา้ออนไลน์ ไดแ้ก่ ลาซาดา้ (Lazada) ชอ้ปปี (Shoppe) เป็นตน้ จากความหลากหลายทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทาํให้ร้านคา้ออนไลน์มีจาํนวนเพมิขึนอยา่งต่อเนือง ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในการซือสินคา้เพมิมากขึน  กลุ่มผู ้บริโภคในแต่ละช่วงวยัจะมีพฤติกรรมการซือสินค้าทีแตกต่างกัน สําหรับผู ้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z (Generation Z) คือ กลุ่มวยัรุ่นยคุใหม่ทีกาํเนิดหลงัจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็นตน้มา กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มนีจะเติบโตมาพร้อมกบัสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและสือออนไลน์ต่างๆ และเรียนรู้ไดอ้ย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการดาํรงชีวติของกลุ่มคนในวยัเจเนอเรชนั Z จะใกลชิ้ดกบัสือสงัคมออนไลน์สือสารกนัผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลกั จึงรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว ขอ้มูลจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา (2559) ไดวิ้เคราะห์การทาํการตลาดให้เหมาะสมกบับุคคลในวยัเจเนอเรชนั Z พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคในวยัเจเนอเรชนั Z นิยมซือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ และคน้หาขอ้มูลสินคา้และบริการทีตอ้งการดว้ยตนเอง นอกจากนี ยงัชอบหาขอ้มูลและเปรียบเทียบคุณภาพสินคา้และราคาในแต่ละเวบ็ไซด์ ดงันนั ผู ้ประกอบธุรกิจจึงควรมีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ผ่านทางเวบ็ไซด์และแอพพลิเคชนั (Application) ทีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและมีขอ้มูลของสินคา้อยา่งละเอียด และทีสาํคญัควรพฒันาช่องทางในการสังซือสินคา้ออนไลน์ มีการนาํเสนอและประชาสัมพนัธ์สินคา้ในรูปแบบทีสร้างสรรคไ์ม่ซาํแบบใครเพือดึงดูความสนใจจากลูกคา้ อาจมีรูปภาพแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographic) ทีสวยงาม เขา้ใจง่าย และทีสาํคญัควรมีขนัตอนการชาํระเงินทีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น สะดวก และรวดเร็ว ซึงถือเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชนั Z  จากการเติบโตอยา่งรวดเร็วของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และยงัมีแนวโนม้เพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองจึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์และวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง เพือให้ทราบถึงปัจจยัในดา้นใดบา้งทีส่งผลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง เพือจะไดน้าํผลการวิจยันีไปใชใ้นการวางแผนการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ ตลอดจนนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เป็นการสร้างรายไดใ้หเ้พิมมากขึนและขยายตวัในการดาํเนินธุรกิจต่อไป กรอบแนวคิดการวิจยั การวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ในจังหวดัตรัง ได้สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยโดยอา้งอิงจาก 3 แนวคิดหลกั ประกอบด้วย 1) แนวคิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นการศึกษารูปแบบของผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกคา้ในการซือสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ซึงประกอบดว้ย ใคร (Who) ซืออะไร (What) กบัใคร (Whom) ทาํไมจึงซือ (Why) ซือเมือไหร่ (When) อยา่งไร (How) ทีไหน (Where) ซึงจะช่วยให้
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นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์ทางการตลาดทีสามารถตอบสนองต่อผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม (Kotler and Keller, 2009) 2) แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) เป็นองคป์ระกอบทางการตลาดซึงประกอบดว้ย 6 P’s ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) (Sam and Chatwin, 2012; สุรัชดาและคณะ, 2557) และ 3) แนวคิดเกียวกบัการตดัสินใจซือ (Decision Making) คุณลกัษณะของการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย การตดัสินใจซือในเรืองคุณภาพ ตราสินคา้ ความทนัสมยัและความแปลกใหม่ ทางเลือกในการเลือกซือทีหลากหลาย ความคุม้ค่ากบัราคา และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Lynsonski and Durvasula, 1996; ทิชากร, 2559) ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้มาใชใ้นการสร้างเครืองมือแบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล เพือศึกษาพฤติกรรมและวิ เคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคกลุ่ม เจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง ตามกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัภาพที 1             ภาพท ี1 กรอบแนวคิดการวจิยั  วธิีดําเนินการวจิัย  การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารสํารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเพือศึกษาปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง มีวธีิดาํเนินการวจิยัตามลาํดบัดงันี ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นในจงัหวดัตรังทีมีอายรุะหวา่ง 15-23 ปี ซึงเป็นบุคคลทีเกิดหลงัปี พ.ศ. 2538 เป็นตน้ไป และเคยซือสินคา้ออนไลน์ แต่เนืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรของผูซื้อสินคา้ออนไลน์ทีแน่นอนแต่ทราบวา่มีจาํนวนมาก จึงใชสู้ตรการคาํนวณหาขนาดตวัอย่างจากสัดส่วนประชากรทีระดบัความเชือมนั 95% ตามสูตรของกลัยา (2555)    2
2

p 1 p Zn e  
เมือ  n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   p แทน สัดส่วนของประชากรทีสนใจศึกษา 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) 

การตดัสินใจซือ (Decision Making) 

องคป์ระกอบปัจจยัทางตลาด ในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ องคป์ระกอบที 1 องคป์ระกอบที 2 
   องคป์ระกอบที n  

การวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
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  q แทน 1- p  Z แทน  ค่าปกติมาตรฐานทีได้จากตารางการแจกแจงปกติมาตรฐาน ทีระดับ               ความเชือมนั 95% ไดค้่า Z เท่ากบั 1.96 e แทน ระดบัความเคลือนจากการสุ่มตวัอยา่ง  ในการวจิยัครังนี ผูวิ้จยักาํหนดสดัส่วนของประชากรทีสนใจศึกษา (p) เท่ากบั 0.5 และคาํนวณทีระดบัความเชือมนั 95% ดงันี 
  
 

2
2

0.5 1 0.5 1.96n 384.160.05   
 จากการคํานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  385 คน แต่ เพือป้องกันความคลาดเคลือนในการเก็บตัวอย่าง จึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครังนีเท่ากบั 400 คน และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน (Multi-Stage Sampling) ดงันี ขนัที 1 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนัภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกาํหนดให้อาํเภอในจงัหวดัตรัง จาํนวนทงัสิน 10 อาํเภอ แทนชนัภูมิ ประกอบดว้ย อาํเภอเมือง อาํเภอห้วยยอด อาํเภอกนัตงั อาํเภอสิเกา อาํเภอวงัวเิศษ อาํเภอปะเหลียน อาํเภอยา่นตาขาว อาํเภอหาดสาํราญ อาํเภอนาโยง และอาํเภอรัษฎา จากนนั คาํนวณหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจากแต่ละชนัภูมิโดยแบ่งตามสดัส่วน (Proportional to Size) ขันที 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนเพือใชเ้ป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูลครังนี ดาํเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดัตรัง ณ ยา่นชุมชน เช่น ตลาด โรงเรียน มหาวิทยาลยั ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ หมู่บา้น เป็นตน้ จนครบตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีกาํหนดไว ้ เครืองมือทใีช้ในการวิจยั เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี เป็นแบบสอบทีผูว้ิจัยพฒันาขึนตามหลักการ 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด และแนวคิดการตดัสินใจซือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย  ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ ภูมิลาํเนา รายไดเ้ฉลียต่อเดือนจากผูป้กครอง ระดบัการศึกษา  ตอนที 2 พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ เป็นขอ้คาํถามแบบตรวจสอบรายการ จาํนวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ ความถีในการซือสินคา้ออนไลน์ เหตุผลในการเลือกซือสินคา้ออนไลน์ ราคาโดยเฉลียในการซือสินคา้ออนไลน์ในแต่ละครัง ประเภทของสินคา้ สือทีใชส้งัซือสินคา้ออนไลน์ สาเหตุในการตดัสินใจซือสินคา้ และวิธีการชาํระค่าสินคา้ ตอนที 3 ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ เป็นขอ้คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จาํนวน 25 ขอ้ โดยกาํหนดเกณฑใ์นการวดัคะแนน 5 ระดบั จาก 1 ถึง 5 โดยที ระดับ 5 แทน มากทีสุด ระดบั 4 แทน มาก ระดบั 3 แทน ปานกลาง ระดบั 2 แทน นอ้ย และ ระดบั 1 แทน นอ้ยทีสุด เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัผา่นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และนาํไปทดลองใช ้(Tryout) กบัผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริงจาํนวน 30 คน วเิคราะห์ค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามดว้ยค่าสมัประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าสมัประสิทธิแอลฟาเท่ากบั 0.921 ดงัตารางที 1 
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ตารางท ี1 ค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม                           Reliability Statistics Cronbach’s  Alpha N of  Items 
0.921 25  การวเิคราะห์ข้อมูล เมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างได้ครบทงั 400 ชุดแล้ว ผูว้ิจัยตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับข้อมูลทัวไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการสังซือสินคา้ออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพือบรรยายลักษณะของข้อมูลด้วยค่าความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลียของขอ้คาํถามดงันี (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   นอ้ย คะแนนเฉลีย   1.00 – 1.50 หมายถึง   นอ้ยทีสุด  การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคกลุ่ม เจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง ใชก้ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis) และหมุนแกนปัจจยัดว้ยวิธี Varimax  โดยมีเกณฑ์พิจารณาปัจจยัดว้ยค่าไอเกน (Eigenvalues) มีค่ามากกว่า 1 และค่านาํหนักปัจจยั (Factor Loading) มีค่าสัมบูรณ์ (Absolute) มากว่า 0.30 เพือวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและจดักลุ่ม (Hair et al., 2010)  ผลและวจิารณ์ผล  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทวัไป ผลการวิ เค ราะ ห์ข้อมูลทัวไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วนให ญ่ เ ป็นเ พศห ญิง ร้อยละ  64.5  มีภูมิลาํเนาอยูใ่นอาํเภอเมืองมากทีสุด ร้อยละ 16.8  ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนจากผูป้กครองนอ้ยกวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 63.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 44.3 แสดงรายละเอียดดงัภาพที 2 – 4          

64%36%
หญิง ชาย

 

63.3%22.0%
7.5% 7.2% นอ้ยกว่า 5,000 บาท

5,000 - 8,000 บาท
8,001 - 10,000 บาท
มากกวา่ 10,000 บาท
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ภาพท ี2 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ  ภาพท ี3 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายได ้        ภาพท ี4 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในจงัหวดัตรัง จากผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง พบวา่ สินคา้ทีผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z นิยมสงัซือทางออนไลน์มากทีสุดคือ เสือผา้สาํเร็จรูป ร้อยละ 39.3 รองลงมา คือเครืองสาํอาง ร้อยละ 36.0 กระเป๋า ร้อยละ 11.4 รองเทา้ ร้อยละ 8.2 และสินคา้อืนๆ ร้อยละ 5.1 ตามลาํดบั ราคาสินคา้โดยเฉลียในการซือแต่ละครังอยูร่ะหวา่ง 500-1,000 บาท ร้อยละ 66.5 เหตุผลในการซือสินคา้ออนไลน์เนืองจากความสะดวก ร้อยละ 58.8 รองลงมา คือ ประหยดั ร้อยละ 18.3 รวดเร็ว ร้อยละ 17.3 และมีความน่าเชือถือ ร้อยละ 5.6 ส่วนใหญ่สังซือสินคา้ผ่านสือ Facebook, Lazada และ Instagram ร้อยละ 77.3, 40.5 และ 38.8 ตามลาํดบั ในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์แต่ละครังเกิดจากเพือนหรือคนรู้จกัแนะนาํ ร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ ตวัเองเคยทดลองใช ้ร้อยละ 35.0 และหาซือไดง่้าย ร้อยละ 28.0 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชาํระค่าสินคา้ดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือ ATM ร้อยละ 54.8 และการเก็บเงินปลายทาง ร้อยละ 37.8 ตามลาํดบั แสดงดงัตารางที 2  ตารางท ี2 พฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง รายการ จาํนวน ร้อยละ ประเภทของสินคา้     เสือผา้สาํเร็จรูป     เครืองสาํอาง     กระเป๋า     รองเทา้     สินคา้อืนๆ 

 157 144 46 33 20 

 39.3 36.0 11.4 8.2 5.1 รวม 400 100.0 ราคาโดยเฉลียในการซือสินคา้แต่ละครัง     ตาํกวา่ 500 บาท    500 – 1,000 บาท    1,000 – 1,500 บาท    มากกวา่ 1,500 บาท 

 92 266 24 18 

 23.0 66.5 6.0 4.5 

 

29%
44.3%

13.4% 13.3% ม.ตน้ม.ปลาย/ปวส.อนุปริญญา/ปวช.ปริญญาตรี
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รวม 400 100.0 เหตุผลในการซือสินคา้ออนไลน์    ความสะดวก     ประหยดั     รวดเร็ว     มีความน่าเชือถือ  

 235 73 69 22 

 58.8 18.3 17.3 5.6 รวม 400 100.0 สือทีใชส้งัซือสินคา้ออนไลน์  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ)     Facebook     Lazada      Instagram     Shoppe    สืออืนๆ 

  309 162 155 52 18 

  77.3  40.5 38.8 13.0  4.5  ตารางท ี2 (ต่อ) รายการ จาํนวน ร้อยละ สาเหตุในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ในแต่ละครัง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ)     เพือนหรือคนรู้จกัแนะนาํ      ตวัเองเคยทดลองใช ้    หาซือไดง่้าย     การโฆษณาสินคา้/ลดราคา/การจดัโปรโมชนั     ตราสินคา้มีชือเสียง     บุคคลทีมีชือเสียง/ดาราเป็นพรีเซนเตอร์ 

  205 140 112 78 41 28 

  51.3 35.0 28.0 19.5 10.3 7.0 วธีิการชาํระค่าสินคา้     โอนเงินผา่นธนาคาร/ ATM      เก็บเงินปลายทาง       บตัรเครดิต/ บตัรเดบิต      เคาเตอร์เซอร์วสิ      อืน ๆ 

 219 151 13 10 6 

 54.8 37.8 3.3 2.5 1.6 รวม 400 100.0     
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจยัทมีีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคกลุ่ม เจเนอเรชนั Z ในจังหวดัตรัง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหมุนแกนปัจจยัดว้ยวิธี Varimax การตรวจสอบขอ้ตกลงเบืองตน้ด้วยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของขอ้คาํถามทงัหมดดว้ยค่าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test ผลการทดสอบพบว่าค่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.923 และผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test พบว่า มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีค่าไคสแควร์เท่ากบั 5011.831 ทีองศาเสรี 300 แสดงว่าขอ้มูลมีความเหมาะสมทีจะนาํมาทาํการวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง ดงัตารางที 3  ตารางท ี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 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคกลุ่ม เจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาองคป์ระกอบจากค่านาํหนกัองคป์ระกอบตอ้งมีค่าสัมบูรณ์มากกวา่ 0.30 และจากแผนภาพ Scree Plot ซึงเป็นการพล็อตค่าไอเกนของแต่ละองค์ประกอบ โดยพิจารณาจุดของกราฟทีเริมขนานกบัแกนหรือมีความชนัลดลงใหห้ยดุนบัองคป์ระกอบ (Hair et al., 2010) พบวา่ สามารถสกดัปัจจยัไดจ้าํนวน 4 องคป์ระกอบ ดงัภาพที 4                     ภาพท ี4 แผนภาพ Scree Plot ค่าไอเกนของแต่ละองคป์ระกอบ     
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ตารางท ี4 องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z  
ปัจจยั นาํหนกัองคป์ระกอบ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

     ดา้นการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์                                       ค่าไอเกนเท่ากบั  9.132                                                                                                 ร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั  36.529 มีช่องทางในการสอบถามรายละเอียดสินคา้กบัผูข้ายได้สะดวก 0.754 3.79 0.942 มาก 
โฆษณามีหลากหลายรูปแบบ 0.729 3.75 0.942 มาก เวบ็ไซดมี์เมนูทีใชง้านง่าย ดูไม่ซบัซอ้น 0.722 3.59 1.082 มาก สามารถชาํระเงินไดห้ลายช่องทาง 0.715 3.74 1.029 มาก มีการอพัเดทและโฆษณาสินคา้เป็นประจาํ 0.714 3.88 0.898 มาก มีการเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  0.699 3.54 1.001 มาก มีการสัมมนาคุณแถมการบริการในส่วนอืนๆ เช่น การดูแล การตอบคาํถามลูกคา้ 0.671 3.56 1.100 มาก 

 ตารางท ี4 (ต่อ) 
ปัจจยั นาํหนกัองคป์ระกอบ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

       ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์                                                        ค่าไอเกนเท่ากบั  2.913                                                                                             ร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั  11.653 การใชเ้วบ็ไซด์เพือเลือกสินคา้ออนไลน์ทาํให้ไดข้อ้มูลทีถูกตอ้งครบถว้น 0.682 3.53 0.895 มาก 
มีคุณภาพของสินคา้ตรงกบัความตอ้งการ 0.673 3.65 0.896 มาก เลือกซือสินค้าพิจารณาจากความสวยงามของภาพสินคา้บนเวบ็ไซด ์ 0.688 3.55 0.980 มาก 
สินคา้ทีสังซือแบบออนไลน์มีค่าใชจ่้ายมากกว่าไปซือตามร้านทวัไป 0.631 3.37 1.061 ปานกลาง 
ผูซื้อคาดหวงัวา่การซือสินคา้ออนไลน์จะตรงต่อความตอ้งการ และมีคุณภาพ 0.599 3.69 0.862 มาก 
        ดา้นการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์                                       ค่าไอเกนเท่ากบั  9.132                                                                                                   ร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั  36.529 สินคา้มีความหลากหลายใหเ้ลือกซือ 0.599 3.77 1.000 มาก การซือสินคา้ออนไลน์ทาํให้ประหยดัเวลาไดม้ากกว่าซือทีร้านสะดวกซือ 0.546 3.85 0.850 มาก 
ซือสินคา้ออนไลน์พิจารณาจากชือเสียงของผลิตภณัฑ ์ 0.543 3.49 0.963 ปานกลาง ซือสินคา้ออนไลน์พิจารณาจากบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 0.499 3.36 1.021 ปานกลาง 
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     ดา้นความปลอดภยัและความน่าเชือถือ                                        ค่าไอเกนเท่ากบั  1.532                                                                                                ร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั  6.128 เลือกซือสินคา้จากเวบ็ไซตที์มีความน่าเชือถือ 0.836 3.61 1.049 มาก เลือกซือสินคา้จากเว็บไซตที์มีการเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลภายหลงัการซือ 0.788 3.68 0.963 มาก 
สินค้าออนไลน์ตอ้งมีคุณภาพเป็นไปตามทีได้ลงภาพเสนอขายไวบ้นเวบ็ไซด ์ 0.782 3.63 0.965 มาก 
ผูข้ายจะเป็นผูป้ระกอบการทีปฏิบตัิธุรกิจถูกตอ้ง ตามกฎหมาย มีความน่าเชือถือ 0.654 3.77 0.844 มาก 
รายละเอียดของสินคา้ทีมาประกอบกบัการตดัสินใจซือสินคา้มีความชดัเจน 0.575 3.76 0.877 มาก 

ตารางท ี4 (ต่อ) 
ปัจจยั นาํหนกัองคป์ระกอบ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

     ดา้นการส่งเสริมสินคา้ทางการตลาด                                        ค่าไอเกนเท่ากบั 1.153                                                                                              ร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั 4.611 สินค้าทีเลือกซือมีการจดัรายการเพือส่งเสริมการขายเป็นประจาํ 0.764 3.78 0.855 มาก 
การซือสินคา้ออนไลน์ทาํให้ไดร้าคาทีถูกกวา่ซือสินคา้ทีร้านสะดวกซือ 0.723 3.79 0.852 มาก 
มีการลดราคาสินคา้โดยผา่นการโฆษณาในบางช่วงเวลา 0.692 3.62 0.887 มาก 
มีการประกนัสินคา้/การรับประกนัคืนเงิน 0.473 3.41 1.056 ปานกลาง  จากตารางที 4 แสดงองคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง จาํนวน 4 องคป์ระกอบ จากตวัแปรทงัหมด 25 ตวัแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอ้คาํถามไดร้้อยละ 58.921 โดยมีรายละเอียดดงันี  องคป์ระกอบที 1 ดา้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ได้ ร้อยละ 36.529 ประกอบด้วย 7 ตวัแปร ได้แก่ มีช่องทางในการสอบถามรายละเอียดสินคา้กบัผูข้ายไดส้ะดวก โฆษณามีหลากหลายรูปแบบในการเลือกใช้บริการ เว็บไซด์มีเมนูทีใช้งานง่าย ดูไม่ซบัซอ้น สามารถชาํระเงินไดห้ลายช่องทาง มีการอพัเดทและโฆษณาสินคา้ทีเขา้ใหม่อยูเ่ป็นประจาํ มีการเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มออนไลนต์่างๆ มีการสมัมนาคุณแถมการบริการในส่วนอืนๆ เช่น กรดูแล การตอบคาํถามลูกคา้  องคป์ระกอบที 2 ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ได ้ร้อยละ 11.653 ประกอบดว้ย 9 ตวัแปร ไดแ้ก่ การใชเ้วบ็ไซดเ์พอืเลือกสินคา้ออนไลน์ทาํใหไ้ดข้อ้มูลทีถูกตอ้งครบถว้น สินคา้ออนไลน์มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ เลือกซือสินคา้ออนไลน์โดยพจิารณาจากความสวยงามของภาพสินคา้บนเวบ็ไซด ์สินคา้ทีสงัซือแบบออนไลน์มีค่าใชจ้่ายมากกวา่ไปซือตามร้านทวัไป ผูซื้อคาดหวงัวา่การ
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สังซือสินค้าออนไลน์จะตรงต่อความต้องการ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทีดี ซือสินค้าออนไลน์เนืองจากมีสินคา้หลากหลายให้เลือกซือ การซือสินคา้ออนไลน์ทาํให้ประหยดัเวลาไดม้ากกว่าซือทีร้านสะดวกซือ เลือกซือสินคา้ออนไลน์โดยพิจารณาจากชือเสียงของผลิตภณัฑ ์ซือสินคา้ออนไลน์โดยพจิารณาจากบรรจุภณัฑข์องสินคา้  องค์ประกอบที 3 ดา้นความปลอดภยัและความน่าเชือถือ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ได ้ร้อยละ 6.128 ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ เลือกซือสินคา้จากเวบ็ไซตที์มีความน่าเชือถือและวางใจได ้เลือกซือสินคา้จากเวบ็ไซตที์มีการเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลภายหลงัการซือขาย สินคา้ออนไลน์ตอ้งมีคุณภาพเป็นไปตามทีไดล้งภาพเสนอขายไวบ้นเวบ็ไซด ์ผูข้ายจะเป็นผูป้ระกอบการทีปฏิบติัธุรกิจถูกตอ้ง ตามกฎหมาย และมีความน่าเชือถือ รายละเอียดของสินคา้ทีมาประกอบกบัการตดัสินใจซือสินคา้มีความชดัเจน  องคป์ระกอบที 4 ดา้นการส่งเสริมสินคา้ทางการตลาด สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ได ้ร้อยละ 4.611 ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ สินคา้ทีเลือกซือมีการจดัรายการเพือส่งเสริมการขายเป็นประจาํ การซือสินคา้ออนไลน์ทาํใหไ้ดร้าคาทีถูกกว่าซือสินคา้ทีร้านสะดวกซือ มีการลดราคาสินคา้โดยผา่นการโฆษณาในบางช่วงเวลา มีการประกนัสินคา้/การรับประกนัคืนเงิน  วจิารณ์ผลการวจิัย  จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง พบว่า สินคา้ทีผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z นิยมสังซือทางออนไลน์มากทีสุดคือ เสือผา้สาํเร็จรูป รองลงมา คือ เครืองสาํอาง กระเป๋า และรองเทา้ ราคาสินคา้โดยเฉลียในการซือแต่ละครังอยูร่ะหวา่ง 500-1,000 บาท และซือสินคา้ออนไลน์เนืองจากความสะดวก ส่วนใหญ่สังซือสินคา้ผา่นสือ Facebook, Lazada และ Instagram ในการตดัสินใจซือสินคา้ออนไลน์แต่ละครังเกิดจากเพอืนหรือคนรู้จกัแนะนาํ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชาํระค่าสินคา้ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือ ATM และการเก็บเงินปลายทาง               ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเบญจรงค ์และ ศิวะนนัท์ (2558) ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ทีซือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมซือสินคา้ประเภทแฟชนั โดยสงัซือสินคา้ผ่านเวบ็ไซด์ เนืองจากสามารถใชบ้ริการได้ตลอด 24 ชวัโมง และซือสินคา้ดว้ยตวัเองตามทีเพือนแนะนาํ ส่วนใหญ่ชาํระสินคา้ผา่นการโอนเงินเขา้บญัชีผูข้ายมากทีสุด และจากการศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครจากการศึกษาของวภิาวรรณ (2558) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลือกซือสินคา้ประเภทเสือผา้ เครืองแต่งกายผา่นอินสตาแกรมมากทีสุด และส่วนใหญ่ซือสินคา้ครังละ 500 – 1,000 บาท และเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการศึกษาของบุษยา และคณะ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการซือสินคา้หรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซือสินคา้ในแต่ละครังโดยเฉลีย 501 – 1,000 บาท และสินคา้ทีนิยมซือมากทีสุดคือ สินคา้แฟชนั สาเหตุทีซือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตเนืองจากสามารถคน้หาสินคา้ไดง่้ายและรวดเร็ว และชาํระเงินดว้ยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีผูข้าย จะเห็นไดว้า่การซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซือสินคา้ประเภท เสือผา้ เครืองแต่งกาย และสินคา้แฟชนั เนืองจากสามารถหาซือได้ง่าย และมีร้านคา้ออนไลน์จาํหน่ายเสือผา้เป็นจํานวนมาก ทาํให้ผูซื้อมีทางเลือกหลากหลายในการตดัสินใจซือสินคา้ประเภทดังกล่าว นอกจากนี ลูกคา้สามารถสังซือสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z จะซือสินคา้แต่ละครังโดยเฉลียประมาณ 500 – 1,000 บาทเท่านนั อาจเป็นเพราะกลุ่มผูบ้ริโภคในช่วงวยัดงักล่าวยงัอยู่ในช่วงวยัรุ่น วยัเรียน ยงัไม่ได้ประกอบอาชีพและมีรายได้เป็นของตนเอง จึงมีกาํลงัในการซือสินคา้ในราคาทีไม่สูงมากนัก ดังนัน ผูจ้าํหน่ายสินค้าออนไลน์ทีตอ้งการขายสินคา้ประเภทเสือผา้ เครืองแต่งกาย และสินคา้แฟชนัต่างๆ ควรกาํหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงวยั ซึงจะช่วยให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคและตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากยงิขึน 
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคกลุ่ม เจเนอเรชนั Z ในจงัหวดัตรัง พบวา่ ปัจจยัดา้นการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ สามารถอธิบายความผนัแปรไดสู้งสุด โดยผูบ้ริโภคจะใหค้วามสาํคญักบัการมีช่องทางในการสอบถามรายละเอียดสินคา้กบัผูข้ายไดส้ะดวกมากทีสุด รองลงมาคือ การโฆษณามีหลากหลายรูปแบบ เวบ็ไซด์มีเมนูทีใชง้านง่าย ดูไม่ซบัซอ้น สามารถชาํระเงินไดห้ลายช่องทาง มีการอพัเดทและโฆษณาสินคา้ทีเขา้ใหม่อยูเ่ป็นประจาํ ซึงจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z นีให้ความสาํคญักบัการมีช่องทางในการสอบถามรายละเอียดของสินคา้กบัผูข้าย ดงันนั ผูข้ายสินคา้ออนไลน์ควรจะแสดงรายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจนและมีช่องทางในการพูดคุยกบัผูซื้อไดง่้าย เช่น การขายในรูปแบบของการ Live สดในสือออนไลน์ประเภท Facebook ซึงเป็นการทาํการตลาดออนไลน์ทีเป็นทีนิยมอยูม่ากในขณะนี เนืองจากผูซื้อสามารถพดูคุยและสอบถามรายละเอียดของสินคา้กบัผูข้ายไดโ้ดยตรง นอกจากนีผูซื้อยงัไดเ้ห็นสินคา้ผา่นสือสังคมออนไลน์ Facebook จะทาํใหต้ดัสินใจซือสินคา้ไดง่้ายขึน นอกจากนีผูข้ายสินคา้ออนไลน์ควรอพัเดทสินคา้ใหม่ๆ ตลอดเวลา และมีช่องทางในการสงัซือสินคา้และการชาํระเงินทีง่าย สะดวก และไม่ซบัซ้อนยุง่ยาก ส่วนปัจจยัรองลงมาคือ ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการให้สินคา้ออนไลน์มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการและสินคา้ ในการเลือกซือสินคา้ออนไลน์จะพิจารณาจากชือเสียงของผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์ของสินคา้ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเบญจรงค ์และ ศิวะนนัท ์(2558) พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการซือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์มีองค์ประกอบสําคญัคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ส่วนปัจจัยด้านความปลอดภยัและความน่าเชือถือผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชนั Z ตอ้งการเลือกซือสินคา้จากเวบ็ไซตที์มีความน่าเชือถือและวางใจได ้และเลือกซือสินคา้จากเวบ็ไซตที์มีการเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลภายหลงัการซือขาย ผูข้ายจะเป็นผูป้ระกอบการทีปฏิบติัธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย มีความน่าเชือถือ และมีรายละเอียดของสินคา้ทีมาประกอบกบัการตดัสินใจซือสินคา้มีความชดัเจน ส่วนปัจจยัสุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมสินคา้ทางการตลาด โดยผูบ้ริโภคตอ้งการให้มีการจดัรายการเพือส่งเสริมการขายเป็นประจาํ มีการลดราคาสินคา้โดยผา่นการโฆษณาในบางช่วงเวลา และมีการประกนัสินคา้หรือมีการรับประกนัคืนเงิน  สรุปผลการวจิัย  ปัจจัยทีผู ้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในจังหวดัตรังให้ความสําคัญมากทีสุด คือ ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นความปลอดภยัและความน่าเชือถือ และดา้นการส่งเสริมสินคา้ทางการตลาด ตามลําดับ ดังนัน ผู ้ประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์ควรให้ความสําคัญกับการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์สินคา้ โดยการแสดงรายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจน และควรใส่ใจในเรืองคุณภาพของผลิตภณัฑค์วบคู่กนัไปด้วย ผูข้ายสินค้าควรกําหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนีควรให้ความสําคญักับระบบการรักษาความปลอดภยัทีเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ ซึงถือเป็นความรับผิดชอบทีสําคญัของธุรกิจออนไลน์ทีจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั และอาจมีระบบการรับประกนัสินคา้ การรับคืนสินคา้หรือเปลียนสินคา้ในกรณีทีสินคา้เกิดการชาํรุดเสียหายจากการขนส่ง รวมถึงการรับประกนัความพึงพอใจในกรณีทีซือสินคา้ไปแลว้สินคา้ไม่ตรงตามคาํสงัซือหรือลูกคา้เกิดความไม่พอใจในสินคา้ดงักล่าวทางร้านคา้ควรยินดีคืนเงิน ผลจากการศึกษาครังนีทาํให้ทราบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นในการเลือกซือสินคา้ออนไลน์ และเป็นประโยชน์ในการวางแผนกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคและตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และในการวจิยัครังต่อไปอาจจะเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคให้ครบทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเจเนอเรชนั X เจเนอเรชนั Y และเจเนอเรชนั Z เพือจะไดข้อ้มูลเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือสินคา้ออนไลน์ไดค้รบทุกช่วงวยั นอกจากนีอาจใชก้ารศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพร่วมกบัการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ เพือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกสามารถนาํไปพฒันาธุรกิจการซือขายสินคา้ออนไลน์ไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากยงิขึน 
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การพฒันาแอพพลิเคชันเพือกําหนดราคาสินค้าชุมชน  Application Development for  Community Product Pr icing   ศิริรัตน์  ชาํนาญรบ * และ ชมพนุูท  โภคณิตถานนท์   Sirirat Chamnanrob1* and Chompoonud Phokanittanon 2  บทคัดย่อ  การพฒันา แอพพลิเคชนั เพือกาํหนดราคาสินคา้ชุมชนนี มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) สร้างแอพพลิเคชนั ช่วยคาํนวณราคาขายผลิตภณัฑแ์ละกาํหนดราคาขายผลิตภณัฑ ์2) เพือประเมินความพึงพอใจทีมีต่อแอพพลิเคชนัทีสร้างขึน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูผ้ลิตสินคา้รายยอ่ย และ ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวนทงัสิน  คน เครืองมือทีใช้คือ แบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อแอพพลิเคชนัเพอืกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน สถิติทีใช ้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ) แอพพลิเคชนั ทีสร้างขึนมีคุณภาพดี สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง ) ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจต่อการใชแ้อพพลิเคชนั เพอืกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน เฉลีย 4.50 อยูใ่นระดบัมาก ช่วยใหผู้ผ้ลิตสินคา้รายยอ่ย สามารถกาํหนดราคาสินคา้ได ้โดยมีความเสียงนอ้ยทีสุด  คาํสําคญั : แอพพลิเคชนั, กาํหนดราคาสินคา้, ผลิตภณัฑชุ์มชน                    
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ABSTRACT   The objective of the study was to 1) develop an application for pricing the community products to calculate the product prices, and 2) assess the satisfaction on the application. The samples used in this study were 30 BMA retailers and community producers.  The used tools was a satisfaction questionnaire.  Statistics used were percentage, mean and standard deviation. The research revealed that the application created was in good quality. The application can be actually used in authentic circumstances, and 2) satisfying for its use to determine the price of the community goods at a very high level in average of 4.50 for its. Helps to determine the price of goods with minimal risk.   Keyword : Application, Setting up price, Community product                       สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  1 Department of Information System, Faculty of Administration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Dusit, Bangkok 10300, Thailand  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  2 Department of Marketing, Faculty of Administration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Dusit, Bangkok 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sirirat.c@rmutp.ac.th 
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บทนํา รัฐบาลไทย ไดป้ระกาศวิสัยทศัน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 เปลียนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจทีขบัเคลือนดว้ยนวตักรรม เพอืใหป้ระเทศไทยไดก้ลายเป็นกลุ่มประเทศทีมีรายไดสู้ง จากโมเดลเศรษฐกิจ “ทาํมาก ไดน้อ้ย” ปรับเปลียนไปเป็น “ทาํน้อย ไดม้าก” เปลียนจากการผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ์” ไปเป็นสินคา้เชิง “นวตักรรม” เปลียนจาก SMEs แบบเดิม ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ทีมีศกัยภาพสูง ดว้ย โมเดล Thailand 4.0 “มนัคง มงัคงั และยงัยนื” การส่งเสริม SME และ Startup ให้ขับเคลือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีโครงสร้างด้านการสือสารและโทรคมนาคมทีมีคุณภาพ มีอินเทอร์เน็ตทีครอบคลุมทุกพืนทีให้มากทีสุดสามารถเชือมโยงทุกภาคส่วนไดอ้ย่างราบรืน เพือให้คนไทยมีรายไดสู้งขึน กา้วผ่านประเทศรายไดป้านกลางไปสู่รายไดสู้ง ดว้ยนโยบาย Thailand 4.0 การพฒันาแอพพลิเคชนั เพือกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน เกิดขึนจากการเจริญเติบโตของธุรกิจในประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมใหป้ระชาชนพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนออกมาจาํหน่าย คนรุ่นใหม่ทีมีความคิดสร้างธุรกิจส่วนตวัโดยผลิตสินคา้ของตนเองออกจาํหน่ายมากขึน เช่น สินคา้ในครัวเรือน ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ออนไลน์ไดรั้บความนิยมมากขึนจากความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมให้ประชาชนแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ จดัจาํหน่าย โดยใชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ออกไปให้เป็นทีรู้จกั ทาํให้เกิดนกัธุรกิจหนา้ใหม่มากขึน การผลิตสินเคา้ออกจาํหน่ายมีความหลากหลาย ปัญหาสาํคญัของการจาํหน่ายสินคา้ คือ การกาํหนดราคาสินคา้ทีเหมาะสม ผูผ้ลิตสินคา้ส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการคาํนวณตน้ทุน กาํไร ทาํให้อาจเกิดความเสียงจากการขาดความรู้ในดา้นการตลาด การกาํหนดราคาสินคา้ กลยทุธ์ในการกาํหนดราคาสินคา้ ซึงผูผ้ลิตสินคา้ทวัไปส่วนมากไม่มีความรู้โดยตรง ราคาขายทีกาํหนดจะคุม้ทุนและไดก้าํไรตามทีตอ้งการหรือไม่ หากมีเครืองมือช่วยใหผู้ผ้ลิตสินคา้ซึงเป็นนกัขายหนา้ใหม่ใชใ้นการกาํหนดราคาขายสินคา้ของตนเองไดใ้นเบืองตน้ จะช่วยลดความเสียงได ้อีกทงัยงัทาํใหท้ราบราคาขายทีคาํนวณตน้ทุนและกาํไรทีตอ้งการไวแ้ลว้ การพฒันาแอพพลิเคชนั เพือช่วยคาํนวณราคาขาย ทีมีกระบวนการตามหลกัการบญัชี และตามกลยุทธ์ในการตงัราคา (Price Strategy) จะเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อผูผ้ลิตสินคา้จาํหน่าย ทงัผูผ้ลิตสินคา้ชุมชนและสินคา้ครัวเรือน  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 1. เพือสร้างแอพพลิเคชนัช่วยคาํนวณราคาขายผลิตภณัฑแ์ละกาํหนดราคาขายผลิตภณัฑไ์ด ้2. เพือประเมินความพึงพอใจทีมีต่อแอพพลิเคชนัทีสร้างขึน  วธิีดําเนินการวิจัย การพฒันาแอพพลิเคชันเพือกาํหนดราคาสินค้าชุมชน มีขนัตอนดงันี  ในการพฒันาแอพพลิเคชนั ดาํเนินการตามขนัตอนในการพฒันาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั  ขนัตอน  . กาํหนดปัญหา (Problem Definition)  นโยบาย Thailand 4.0 สนบัสนุนให้คนไทย ไดป้รับตวัเป็น Startup ทีมีแนวคิดสร้างธุรกิจหรือนวตักรรมต่างๆ ให้มากขึนและจดัจาํหน่ายโดยอาศยัสืออินเทอร์เน็ต ทาํใหส้ามารถเผยแพร่สินคา้หรือนวตักรรมต่างๆ ออกไปไดท้วัโลก ในการผลิตสินคา้ครัวเรือน สินคา้ชุมชน หรือสินคา้ใหม่ๆ ปัญหาทีพบคือ การคาํนวณราคาขาย ผูผ้ลิตสินคา้เหล่านี มกัไม่มีความรู้ในการกาํหนดราคา ไม่มีความรู้เกียวกบักลยุทธ์การตงัราคาทีไม่เสียงต่อการขาดทุน การตงัราคาขายแบบไม่มีทิศทาง ทาํให้ขาดทุน ไม่คุม้ค่าตอ่การลงทุน หากมีวธีิการคาํนวณทีง่าย จะช่วยใหผู้ผ้ลิตสินคา้เหล่านี ไม่ตอ้งเสียงอีกต่อไป วธีิการทีจะช่วยใหผู้ผ้ลิตสินคา้เหล่านีได ้คือการพฒันาแอพพลิเคชนัช่วยคาํนวณราคาขายสินคา้   
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จากการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งต่อการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด กาํหนดราคาสินคา้ และการพฒันาแอพพลิเคชนัทีเหมาะสมต่อการใชง้าน ปัจจุบนัการใชส้มาร์ทโฟนเป็นทีนิยมกนัโดยทวัไปและราคาไม่แพง จึงไดท้าํการศึกษาขอ้มูลและรูปแบบการพฒันาแอพพลิเคชนั พบว่า ระบบปฏิบติัการทีนิยมใชใ้นปัจจุบนั มากทีสุด คือ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ซึงมีแนวโน้มการใชง้านสูงขึนเป็น Open source ทีไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนือง การพฒันาแอพพลิเคชนั เพือกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน ใชร้ะบบปฏิบติัการ Android และ Android Studio ในการพฒันา เนืองจากเป็นระบบปฏิบติัการทีเป็นนิยมโดยทวัไป จากสถิติ OS Market Share Worldwide สํารวจตงัแต่เดือนมีนาคม 2012 ถึง มีนาคม 2017 อตัราผูใ้ชง้านระบบปฏิบติัการ Android ร้อยละ 37.93 ในขณะทีระบบปฏิบติัการ Windows มีผูใ้ชง้านร้อยละ 37.91 แสดงให้เห็นวา่ แนวโนม้ผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟนเพิมขึน การพฒันาแอพพลิเคชนัเพือใชบ้นสมาร์ทโฟน จึงมีความเหมาะสมมากกวา่ และใช ้Google Form ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์  . การออกแบบระบบใหม่ (System Design)  แอพพลิเคชนัสร้างขึน เป็นไปตามหลกัการบญัชี การคาํนวณตน้ทุนสินคา้ การคาํนวณกาํไร การกาํหนดราคาขาย ตามกลยทุธ์การกาํหนดราคาสินคา้       ภาพท ี  แสดงขนัตอนการคาํนวณราคาขายสินคา้   . การเขียนโปรแกรม (Programming) ดาํเนินการสร้างแอพพลิเคชนักาํหนดราคาขายสินคา้  . การทดสอบ (System Testing) ในการทดสอบระบบการคาํนวณราคา การตงัราคา การกาํหนดกาํไร การกาํหนดตน้ทุนสินคา้ ตามกลยทุธ์การตงัราคา การนาํเสนอราคาสินคา้ขาย ใหมี้ความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี และตามหลกัการตลาด  .การติดตงัระบบ (Implementation) ทาํการอพัโหลดแอพพลิเคชนัเขา้สู่ระบบ Google Play เผยแพร่ ในชือ แอพพลิเคชนั “คาํนวณราคาขายสินคา้ผลิตเอง”  เพือนาํไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยัตามขนัตอนต่อไป .การบาํรุงรักษา (Maintenance) ในระหวา่งดาํเนิการใชง้านแอพพลิเคชนั ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่างๆ ทาํการตรวจสอบขอ้มูล ความถูกตอ้ง อยา่งสมาํเสมอ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  . ประชากร คือ ผูผ้ลิตสินคา้รายยอ่ย ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน ผูค้า้รายใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  2. กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูผ้ลิตสินคา้รายย่อย ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน ผูค้า้รายใหม่ คดัเลือกโดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบไม่เจาะจง จาํนวน  คน  

ตน้ทุนคงที 
ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนสินคา้ 

กาํไรทีตอ้งการ ราคาขายสินคา้ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  593 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  แบบสาํรวจ แบบสอบถาม แบบประเมิน ตรวจสอบและทาํการปรับปรุงตามขอ้แนะนาํของผูเ้ชียวชาญ  . แบบสาํรวจความคิดเห็นของผูผ้ลิตสินคา้ครัวเรือน ผูผ้ลิตสินคา้รายยอ่ย ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน เพอืกาํหนดปัญหา   . การสร้างแบบสอบถามเพอืวดัความคิดเห็นของผูใ้ชแ้อพพลิเคชนั ประกอบดว้ยความคิดเห็นของผูใ้ช ้แอพพลิเคชนั  วธิีการดําเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล  . การเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัการคาํนวณราคาสินคา้ จากผูผ้ลิตสินคา้ในครัวเรือนและผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 30 ตวัอยา่ง จากการตอบแบบสอบถาม 2 แบบ คือ แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถามธรรมดา ตามความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่ง และตามระยะเวลาทีกาํหนด  . รวบรวมแบบสอบถามทงัหมด ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น  . ดาํเนินการประมวลผลขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และหาค่าสถิติ สรุปผลการศึกษา  . การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใช ้ค่าเฉลีย ร้อยละ และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แปลความหมายค่าเฉลียความพึงพอใจ ดว้ยเกณฑ ์ดงันี   4.51 -  5.00 หมายถึง  มากทีสุด   3.51 -  4.50 หมายถึง มาก    2.51 -  3.50 หมายถึง ปานกลาง    1.51 -  2.50 หมายถึง นอ้ย   1.00 -  1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง  ผลและวจิารณ์ผลวจิัย การพฒันาแอพพลิเคชัน เพือกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน ช่วยคาํนวณราคาขายสินคา้รวมกาํไรทีตอ้งการ สามารถกาํหนดราคาขายได ้และประเมินความพึงพอใจทีมีต่อแอพพลิเคชนัทีสร้างขึน ช่วยให้ผูผ้ลิตสินคา้รายยอ่ย กาํหนดราคาขายสินคา้ไดโ้ดยมีความเสียงนอ้ยทีสุด ดงัภาพที   
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 ภาพท ี2 แอพพลิเคชนั คาํนวณราคาขายสินคา้ผลิตเอง  ขนัตอนการดาวน์โหลด แอพพลิเคชนั จาก Google Play เพือใชง้าน ดงัภาพที   1. เปิด “Google Play”  2. พิมพ ์“คาํนวณราคาขายสินคา้ผลิตเอง” คน้หา 3. ติดตงั แอพพลเิคชัน คาํนวณราคาขายสินคา้ผลิตเอง 4. ใส่ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง แอพพลิเคชัน จะแนะนาํราคาขายรวมกาํไร ผูใ้ชส้ามารถเพมิ-ลด กาํไรทีตอ้งการได ้ ภาพท ี3 แสดงขนัตอนการดาวน์โหลด แอพพลิเคชนั  การวิเคราะห์การประเมินผลแอพพลิเคชนั เพือกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน โดยผูเ้ชียวชาญ ก่อนนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจทีมีต่อแอพพลิเคชนั เพือกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน  ดงันี  ขอ้มูลสถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และเพศชาย จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมา มีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ มีอายรุะหวา่ง 15-20 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 เท่ากบั ผูม้ีอายรุะหวา่ง 31-50 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7   ขอ้มูลดา้นประเภทของสินคา้ทีผลิต พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคา้อุปโภค จาํนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมา เป็นผูผ้ลิตสินคา้บริโภค จาํนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 และเป็นผูผ้ลิตสินคา้เครืองประดบั จาํนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7   ข้อมูลด้านประเภทแหล่งจัดจําหน่าย ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผลิตสินค้าจําหน่ายช่องทางออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต  
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 ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชง้าน แอพพลิเคชนั เพอืกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน ดงัตารางต่อไปนี ตารางท ี1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชง้าน แอพพลิเคชนั รายการ X  ระดบัความพึงพอใจ 1. ดา้นภาพรวมของ แอพพลิเคชนั 1.1 ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจระดบัใดต่อความน่าสนใจ ใน แอพพลิเคชนั 1.2 ความพงึพอใจในโปรแกรม สามารถใชง้านและเขา้ใจไดง่้ายระดบัใด 1.3 ความทนัสมยัของรูปแบบของ แอพพลิเคชนั ท่านมีความพึงพอใจในระดบัใด 1.4 แอพพลิเคชนั สามารถแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 4.40  4.46  4.33  4.50 

 0.51  0.64  0.62  0.52 

 มาก  มาก  มาก  มาก 3. ดา้นรูปแบบและภาพลกัษณ์ 3.1 ขนาดของตวัอกัษรภายใน แอพพลิเคชนั    มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 3.2 รูปแบบของตัวอักษรภายใน แอพพลิเคชัน มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 3.3 สีสันของตวัอกัษรภายใน แอพพลิเคชนั มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

 4.46  4.46  4.60 

 0.52  0.52  0.51  

 มาก  มาก  มากทีสุด 
    ตารางท ี1 (ต่อ)    รายการ   ระดบัความพึงพอใจ 4 ดา้นการใชง้าน 4.3 แอพพลิเคชนั สามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง ผูใ้ชมี้ความพงึพอใจในระดบัใด 4.4 ผู ้ใ ช้ มีค วา มพึง พอ ใ จใ นคว า มเ ร็ วข อง การตอบสนองของ แอพพลิเคชนั มากนอ้ยเพียงใด 4.5 ผู ้ใช้มีความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ทีได้จากการคาํนวณของ แอพพลิเคชนั มากนอ้ยเพียงใด 4.6 แอพพลิเคชนั มีประโยชน์ต่อท่านมากนอ้ยเพียงใด 4.7 โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช ้แอพพลิเคชนั ในระดบัใด 

 4.46  4.60  4.46  4.73  4.60 

 0.74  0.77  0.52  0.63  0.62 

 มาก  มากทีสุด  มาก  มากทีสุด  มากทีสุด  เฉลีย 4.50 0.61 มาก  
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จากตารางที 1 ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อแอพพลิเคชนั  จากผูใ้ชจ้าํนวน 30 คน มีความพึงพอใจเฉลีย 4.50 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเฉลีย 0.61 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความพึงพอใจทีมีต่อ แอพพลิเคชนั เพือกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน อยูใ่นระดบัมาก  ตารางท ี2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชง้าน แอพพลิเคชนั เฉลียทงั 4 ดา้น รายการ   ระดบัความพึงพอใจ 1. ดา้นกระบวนการการติดตงัและความเขา้ใจในการใชง้าน แอพพลิเคชนั 2. ดา้นภาพรวมของ แอพพลิเคชนั 3. ดา้นรูปแบบและภาพลกัษณ์ 4. ดา้นการใชง้าน 

4.49  4.42 4.51 4.57 

0.67  0.57 0.51 0.66 

มาก  มาก มากทีสุด มาก เฉลียรวม 4.50 0.60 มาก   จากตารางที  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจเฉลียทงั 4 ดา้น ได ้4.50 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเฉลีย 0.60 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก สามารถนาํ แอพพลิเคชนั ไปใชง้านได ้ สรุปผลการวจิัย การพฒันาแอพพลิเคชนั เพือกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน เริมตงัแต่การสาํรวจความคิดเห็นของผูผ้ลิตสินคา้ครัวเรือน ผูผ้ลิตสินคา้รายยอ่ย ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน ทาํใหท้ราบปัญหาของผูผ้ลิตสินคา้ ไม่มีความรู้เกียวกบัการตงัราคาหรือกาํหนดราคาสินคา้ ทาํให้เกิดปัญหาการขายสินคา้ขาดทุน จากการตงัราคาสินคา้ไม่ถูกตอ้ง ในการพฒันา แอพพลิเคชนั เพือกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน ไดท้าํการศึกษาปัจจยัเกียวกบัการพฒันาแอพพลิเคชนั ดา้นระบบปฏิบตัิการ พบวา่ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ไดรั้บความนิยมมาก สามารถติดตงับนอุปกรณ์ต่างๆ หลากหลายประเภท และเป็นระบบเปิด (Open Source) ปัจจุบนัความนิยมในการใชส้มาร์ทโฟน สูงขึน และเป็นทีนิยมมากกวา่เครืองคอมพิวเตอร์ สุชาดา (2554) ไดท้าํการวิจยั แนวโนม้การใช้โมบายแอพพลิเคชนั พบวา่ แนวโนม้การใชง้าน Mobile แอพพลิเคชนั และเทคโนโลยตีวัเครืองโทรศพัท์มีการแข่งขนักนัในการพฒันาแอพพลิเคชนัระบบ (Operating System) และแอพพลิเคชนัซอฟตแ์วร์ทีตอบสนองการใชง้านอุปกรณ์เพิมขึนและมีประสิทธิภาพมากขึน วงหทยั (2557) ทาํการสงัเคราะห์งานวจิยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการใชโ้มบายแอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ผลการวจิยัชีใหเ้ห็นแนวโนม้พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารแบบไร้สายผา่นเครืองมือสือสารแบบจอสัมผสัจะมีเพิมมากขึนโดยเป็นการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารแบบเคลือนที เปิดรับไดทุ้กทีทุกเวลาจากหลายๆ แอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ดงันนัการพฒันาแอพพลิเคชนัทีเป็นประโยชน์ต่อการใชง้านอยา่งแทจ้ริง ควรพฒันาใหส้ามารถใช้งานไดบ้นสมาร์ทโฟน จึงเกิดการพฒันาแอพพลิเคชนั ดว้ยระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ขึน  ผลการวิจยัครังนี พบว่า แอพพลิเคชนั ทีสร้างขึน ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจต่อการใชง้าน เฉลียโดยรวม 4.50 อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.50,  = 0.60) ช่วยให้การกาํหนดราคาสินคา้ทาํไดง่้าย ผูท้ดลองใชง้านแลว้ เห็นว่าใชง้านง่าย คาํนวณได้รวดเร็ว การแสดงผลลพัธ์รวดเร็ว มีประโยชน์ต่อการนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งแทจ้ริง การดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัมาใชง้าน ทาํไดง่้าย รวดเร็ว และยงัไม่เคยมีมาก่อน สอดคลอ้งกบั ปุริม และ นฤพจน์ ( ) ไดท้าํการพฒันาระบบคน้หาร้านอาหารดว้ยระบบแอนดรอยด์ผ่านจีพีเอส พบวา่ ผูใ้ชแ้อพพลิเคชนัมีความพึงพอใจต่อการใชง้าน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.32,  = 0.12)   
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ข้อเสนอแนะ การพฒันาแอพพลิเคชนั เพือกาํหนดราคาสินคา้ชุมชน ควรไดรั้บการพฒันาดว้ยระบบปฏิบติัการอืน ๆ ดว้ย เช่น iOS หรือบนระบบปฏิบติัการวินโดว ์จะก่อเกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวางยงิขึน การเขา้ถึง แอพพลิเคชนั จากผูใ้ชอื้นๆ ทุกสาขาอาชีพ จะช่วยให้ผูที้ตอ้งการสร้างธุรกิจของตนเองในครัวเรือน ทาํไดง่้ายขึน ในอนาคตจะช่วยให้เกิดนกัธุรกิจรายย่อยเพิมมากขึน ส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติพฒันาไดม้ากขึน นอกจากการพฒันาบนระบบปฏิบติัการอืนๆ แลว้ควรทาํให้สามารถพิมพข์อ้มูลหรือจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ลงในฐานขอ้มูลไวไ้ดด้ว้ย หลงัเสร็จภารกิจยงัสามารถเก็บขอ้มูลไดใ้นแต่ละช่วงเวลา ส่งผลใหแ้อพพลิเคชนั มีความสามารถสูงขึนและมีประสิทธิภาพมากยงิขึน  กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยั ขอขอบคุณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีอนุมติังบประมาณเงินรายได ้พ.ศ.2560 เป็นทุนสนบัสนุนในการทาํวิจยั จนสาํเร็จลุล่วง ขอขอบคุณ ผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ชียวชาญทุกท่าน เพือนร่วมงาน นกัศึกษา และ กลุ่มตวัอยา่งทุกคน ทีใหค้วามร่วมมือดว้ยดี มา ณ ทีนี  เอกสารอ้างองิ กนกวรรณ  ครินชยั. . ปัจจยัทีมีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชนั (แอพพลิเคชนั) ของผูใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือไอโฟน (iPhone). การคน้ควา้อิสระ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. ธนวรรณ  แสงสุวรรณ และ คณะ. . การจดัการการตลาด. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชนั. บญัชา  ปะสีละเตสัง. 2553. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ Dreamweaver . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยเูคชนั. ปราณี  เอียมละออภกัดี. . การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ : ธนาเพลส. ปุริม ชฎารัตนฐิติ และ นฤพจน์ ม่วงศิริ. . การพัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารด้วยระบบแอนดรอยด์ผ่านจีพีเอส.วารสารวชิาการการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม 3 (2) : 72-80 พร้อมเลิศ  หล่อวจิิตร. . คู่มือเขียนแอพ Android ด้วย Android Studio. พิมพค์รังที . กรุงเทพฯ : โปรวชินั.  พนัจนัทร์  ธนวฒันเสถียร. 2555. Adobe Dreamweaver  CS 5.5 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : รีไววา่. วงศป์ระชา  จนัทร์สมวงศ ์และ คณะ. 2554. Insight DREAMWEAVER CS 5 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : โปรวชินั. วงหทยั  ตนัชีวะวงศ์. . ปัจจยัทีมีผลต่อการใชโ้มบายแอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต. บทสังเคราะห์งานวจิยั JC Research คณะวารสารศาสตร์และสือสารมวลชน.  ศุภชัย  ธรรมวงศ์. 2551. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. สงกรานต ์ ทองสวา่ง. 2544. MySQL ระบบฐานข้อมูลสํารับอนิเตอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชนั. สุ ช า ด า   พ ล า ชั ย ภิ ร ม ย์ ศิ ล .  แ น ว โน้ ม ก า ร ใช้ โม บ า ย แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น .  ม ห า วิ ท ย า ลัย ก รุ ง เ ท พ .   แ ห ล่ ง ที ม าhttp://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_11/pdf/aw018.pdf ,  ม.ค. . โอภาส  เอียมศิริวงศ.์ 2554. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System and Design). กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชนั.  
Andreas Holzinge and Maximilian Errath. 2007. Mobile computer Web-application design in medicine: some research based guidelines. Univer sal Access in the Infor mation Society J une, Volume 6, Issue 1, pp 31–41. 
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Heidi J. C. Ellis. 2007. An Assessment of a Self-Directed Learning Approach in a Graduate Web Application Design and Development Course.  IEEE Transactions on Education, Volume: 50 Issue: 1. Sills, S. and Song, C. 2002. Innovations in Survey Research: An Application of Web‐Based Surveys. Social Science Computer Review. 20 (1): 22‐30                             
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การศึกษาความพงึพอใจของนักท่องเทยีวทใีช้บริการโรงแรมระดับสีดาว ในอาํเภอเมือง จังหวดัน่าน Tour ists’ Satisfaction Towards the 4-Star  Hotel Services in Muang Nan Distr ict 
กนกรัตน์  ดวงพิกลุ *และสลิลทิพย ์ คาํดี  Kanokrat  Duangpikul1*and Salilthip  Kamdee2  บทคัดย่อ   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเทียว ทีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน การศึกษาในครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จากนนัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพอืการวจิยัทางธุรกิจ โดยการหาค่าเฉลีย ค่าร้อยละและค่าเบียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมเกียวกบัการใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาวของนักท่องเทียว ส่วนใหญ่มีวิธีการจองห้องพกัโดยตรงกบัทางโรงแรม จาํนวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.30 มีเหตุผลในการเลือกโรงแรมคือความสวยงามและความสะดวก จาํนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 มีจํานวนวนัเขา้พกั 1-2 คืน จาํนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 มีงบประมาณ 2,001-3,000 บาท จาํนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 มีแหล่งทีมาจากภาคกลาง จาํนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 และมีผูร่้วมเขา้พกัเป็นครอบครัว จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 ส่วนความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ ในดา้นต่างๆ ของโรงแรมระดบัสีดาวทงั 5 ดา้น พบวา่นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.09 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามลาํดบัแลว้ พบว่านักท่องเทียวมีความพึงพอใจดา้นบุคลากรทีให้บริการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.16 รองลงมาดา้นลกัษณะของห้องพกั มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.12  ดา้นทาํเลทีตงั มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.08  ดา้นราคา มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.06 และดา้นรักษาความปลอดภยั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.98  ขอ้เสนอแนะควรมีการปรับปรุงในส่วนของความปลอดภยั เช่น เพิมอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิดและ ตูด้บัเพลิง โดยติดตงัใหค้รอบคลุมทุกจุดใหท้วับริเวณโรงแรม                                 คาํสําคญั : ความพงึพอใจ นกัท่องเทียว โรงแรมระดบัสีดาว    สาขาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 59 หมู่  ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน  นกัศึกษา หลกัสูตรการจดัการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 1 Department of Business Administration, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Nan, 59 Moo 13, Fai Kaeo, Meuang, Nan 55000, Thailand. 2 Student in Management Program, Faculty of Business Administration and liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Nan,  59 Moo 13, Fai Kaeo, Meuang, Nan 55000, Thailand. *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (corresponding author, e-mail): duangpikul@yahoo.com 
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ABSTRACT   The research aimed to study the tourists’  behavior and satisfaction in using the service of 4-star hotels in Muang Nan District.  The study was a quantitative research.  The instrument used was the questionnaire.  The simple random sampling was used to draw 400 subjects.  The data were analyzed using mean, percentage and standard deviation by the statistical applications for business research.   The study found that the majority of the respondents, they book directly with the hotels accounted for 341 people or 85. 30 % .  The most common reason for choosing to stay at any hotel was the beauty of the hotel and convenient transportation, 310 people or 77.50 %. Stay 1-2 nights, 306 people or 76.50 %. 293 respondents or 73.30 % had budged of 2,001-3,000 Baht. The respondents were from the central region of Thailand, 270 people or 67.50 %. Those who had their family members as co–guests accounted for 173 people or 43.30 %. Moreover,it was found that, the tourists’  satisfaction was in high level, in total, with the average of 4.09. When considering 5 aspects of services, all of them were in high level. First, the tourists’  satisfaction toward the hotel staff was at the average of 4.16. Second, the quality of the room was at the average of 4.12. Third, the location was at the average of 4.08. Fourth, the price was at the average of 4.06. Last, the safety was at the average of 3.98.  By means of this the hotels should improve their safety, such as installing more closed- circuit television system and fire extinguishers around the hotel.     Keywords : Satisfaction, Tourists, 4-Star Hotel   
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บทนํา ประเทศไทยมีการขยายตัวด้านการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนในหลายด้าน ทังภาคการบริการและภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเทียวประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภทไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจนําเทียว ธุรกิจภัตตาคาร ปัจจุบนัอุสาหกรรมการท่องเทียวมีบทบาทสําคญั ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในแต่ละปีอุตสาหกรรมการท่องเทียวของประเทศไทย สามารถนาํรายไดเ้ขา้ประเทศเป็นอนัดบัหนึง จึงถือไดว้า่รายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเทียว เป็นรายไดที้สาํคญัอยา่งหนึงของประเทศ โดยเป้าหมายหนึงก็คือการเพิมรายไดจ้ากการท่องเทียว จากนักท่องเทียวชาวไทยให้มีการเพิมขึนทุกปีโดยเฉลียร้อยละ -  ต่อปี อนัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศให้ฟืนตวัอยา่งรวดเร็วและมีเสถียรภาพ  ( ภาสกร, 2553 )  ธุรกิจทีสําคัญในอุตสาหกรรมการท่องเทียวคือธุรกิจทางด้านโรงแรม ยงัเป็นจุดขายหรือสิงดึงดูดใจให้กับนกัท่องเทียวโดยตรง สิงทีสาํคญัคือคุณภาพงานบริการทีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ความพึงพอใจจะนาํไปสู่การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทีดีของการบริการ ทาํให้เกิดความตอ้งการทีจะมาใชบ้ริการและทาํให้เกิดการมาใชบ้ริการซาํอีกอยา่งต่อเนือง โดยเกิดจากความใส่ใจของการใหบ้ริการของพนกังาน การให้บริการทีเป็นเลิศทาํให้โรงแรมมีความแตกต่างและโดดเด่นออกมาจากคู่แข่งทงัหลาย คุณภาพการบริการสามารถวดัได้โดยใช้ความคาดหวงัของลูกคา้ทีมีต่อโรงแรม เปรียบเทียบกบัความรู้สึกของลูกคา้หลงัจากไดส้ัมผสักบัการบริการนนัจริงๆ ซึงเป็นการสาํรวจขอ้มูลเบืองตน้ ของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ เพือนาํผลไปปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ ( กลัยา, 2559 )   ประเทศไทยมีโรงแรมทงัหมด 5 ระดบั ซึงรับรองโดยสมาคมโรงแรมไทยและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทียว มีมาตรฐานดงันี มาตรฐานโรงแรมระดบั 1 ดาว นอกจากเรืองความสะอาดและปลอดภยั ทีโรงแรมทุกระดบัให้ความสําคญัแลว้ โรงแรมเนน้การมีสิงอาํนวยความสะดวกพืนฐานทวัไป อาทิ ห้องพกัทีมีขนาดไม่เล็กกวา่ 10 ตารางเมตร พร้อมเตียงขนาด 3 ฟตุ กระจกแต่งหนา้ ถงัขยะ โตะ๊ เกา้อี ภายในหอ้งนาํ มีผา้เช็ดตวัและกระดาษชาํระไวบ้ริการ มาตรฐานโรงแรมระดบั 2 ดาว มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในโรงแรมและสิงอาํนวยความสะดวกทวัไป ไวบ้ริการ อาทิ ห้องพกั ทีมีขนาดไม่เล็กกวา่ 14 ตารางเมตร มีตาแมว โซ่คลอ้งประตู พร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหนา้ ถงัขยะ โตะ๊ เกา้อี นาํดืม โทรทศัน์ขนาด 14 นิวขึนไป และโทรศพัทต์ิดต่อภายใน หอ้งนาํแบบชกัโครก มีผา้เช็ดตวัและกระดาษชาํระ เป็นตน้  มาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ดาว มีสิงอาํนวยความสะดวกระดบัปานกลาง อาทิ ห้องพกัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 ตารางเมตร ซึงมีโทรทศัน์ขนาด 14 นิวขึนไปพร้อมรีโมทคอนโทรล ตูเ้สือผา้ ไฟหัวเตียง เครืองเขียน ในห้องนาํมีอ่างอาบนาํ ระบบนาํร้อน-นาํเยน็ สบู่ หมวกอาบนาํ แกว้ ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดเทา้ ถุงใส่ผา้อนามยั บริการอืนๆ ทีมี เช่น รูมเซอร์วิส คอฟฟีชอ้ป หอ้งประชุมและอุปกรณ์ทีจาํเป็น มาตรฐานโรงแรมระดบั 4 ดาว มีการตกแต่งทีสวยงาม พร้อมดว้ยบริการและสิงอาํนวยความสะดวก อาทิ ห้องพกัมาตรฐานซึงกวา้งกว่า 24 ตารางเมตร ภายในมีเตียงขนาดไม่นอ้ยกว่า 3.5 ฟุต โทรทศัน์ขนาด 20 นิวขึนไปทีมีรายการให้ชมมากกว่า 8 ช่องรายการ ตูเ้ยน็ มินิบาร์ กาตม้นาํร้อนพร้อมชา กาแฟ ชุดขดัรองเทา้ ถุงซักผา้ เสือคลุมอาบนาํ รองเทา้แตะ โทรศพัทที์สามารถโทรทางไกล/ต่างประเทศไดโ้ดยตรง หอ้งนาํทีมีเครืองใชค้รบถว้น อุปกรณ์ในหอ้งนาํทีเพิมเติมจากระดบั 3 ดาว คือ โฟมอาบนาํ แชมพู ผา้เช็ดมือ ชุดดา้ยเข็ม ไดร์เป่าผม ปลกัไฟสําหรับโกนหนวด รูมเซอร์วิส นอกจากนันยงัมีห้องอาหาร ห้องออกกาํลงักายทีมีอุปกรณ์มากกว่า 5 ชนิด ห้องอบไอนาํ ห้องนวด สระวา่ยนาํ ศูนยธุ์รกิจประกอบดว้ยหอ้งประชุมใหญ่พร้อมอุปกรณ์และห้องประชุมยอ่ยอีกไม่นอ้ยกวา่ 2 หอ้ง มีระบบการตรวจเช็คและอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 
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มาตรฐานโรงแรมระดบั 5 ดาว มีการตกแต่งทีสวยงามทงัภายนอกและภายใน เพียบพร้อมด้วยสิงอาํนวยความสะดวกและบริการทีประทบัใจ อุปกรณ์เครืองใชต้่างๆ ไดรั้บการดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดี ห้องพกัมาตรฐานกวา้งกวา่ 30 ตารางเมตร พร้อมเตียงสะอาดขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต โทรทัศน์ขนาด 20 นิวขึนไป ซึงมีรายการให้ชมมากกว่า 12 ช่องรายการ ตูเ้ยน็ มินิบาร์และอุปกรณ์การติดต่อสือสารทีครบครัน ห้องนําขนาดใหญ่ สุขภณัฑ์สะอาด สวยงาม เครืองใช้ครบถ้วน พร้อมเครืองชังนําหนักและโทรศัพท์พ่วงอยู่ภายใน นอกจากนันยงัมีห้องชุดให้เลือกใช้บริการถึง 3 แบบ หอ้งอาหารซึงใหบ้ริการทงัอาหารไทยและอาหารนานาชาติ หอ้งออกกาํลงักายทีมีอุปกรณ์มากกวา่ 7 ชนิด ห้องอบไอนาํ อ่างจากสุซี ห้องนวด สระวา่ยนาํ หอ้งประชุมใหญ่ทีมีอุปกรณ์ครบถว้น พร้อมหอ้งประชุมยอ่ยอีกไม่นอ้ยกวา่ 4 หอ้ง มีระบบการตรวจเช็คความปลอดภยัและอุปกรณ์ทีทนัสมยั(มูลนิธิพฒันามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทียว, 2551)    อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมก็เป็นธุรกิจทีมีการแข่งขนัทีสูงมากเป็นลาํดบัตน้ๆ โดยในปัจจุบนันีมีโรงแรมเกิดขึนมากมายหลากหลายรูปแบบและในอนาคตอุตสาหกรรมโรงแรม จะมีการพฒันาไปตามเทคโนโลยีทาํให้ผูบ้ริโภคทีมาใช้บริการนนัมีสิทธิเลือกมากขึนตามความพอใจ และรวมถึงจาํนวนนักท่องเทียวทีมีแนวโนม้สูงขึนในปีพ.ศ. 2558 มีจาํนวนนกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาในจงัหวดัน่านประมาณ 585,082 คน และคาดวา่ในปีพ.ศ. 2560 เป็นตน้ไปคาดว่านักท่องเทียวมีแนวโน้ม ทีจะมีจาํนวนเพิมมากขึนเพราะมีการเปิดเขตการคา้เสรีหรือ AEC ดงันันผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จาํเป็นตอ้งมีการเตรียมการรองรับนักท่องเทียวทีเพิมขึน อาทิเช่น การสร้างจุดแตกต่างหรือจุดเด่นของตัวเองให้ได้ เพราะถ้าโรงแรมเหมือนๆ กันหมดนันผูบ้ริโภคก็อาจจะตัดสินด้วยโปรโมชันหรือราคาทีถูกทีสุด (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) สาํหรับโรงแรมในจงัหวดัน่าน แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั ซึงแต่ละระดบัแบ่งไดด้งันี  1 ดาว หมายถึง โรงแรมทีมีขนาดเล็ก สิงอาํนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ง่ายๆ และพอใช ้มีห้องนาํ ห้องส้วมเพียงพอในลกัษณะของการใช้ร่วมกนั มีบริการอาหารและเครืองดืมสําหรับ ผูม้าพกัเท่านนั บรรยากาศเป็นกนัเอง เหมาะสาํหรับผูที้อยูใ่นระดบัปานกลางหรือตาํลงมา  2 ดาว หมายถึง โรงแรมทีตกแต่งไวอ้ย่างดี มีระดบัหอ้งพกัสูงกวา่ระดบัดาวเดียว ห้องพกักวา้งขึน มีห้องนาํในตวั อาหารมีครบครันขึน ไม่บริการอาหารและเครืองดืมสาํหรับบุคคลภายนอก เหมาะสาํหรับผูที้อยูใ่นระดบัปานกลางหรือตาํลงมา  3 ดาว หมายถึง โรงแรมทีตกแต่งไวอ้ย่างดีห้องพกักวา้ง มีสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ มากขึน มีห้องนาํ ทีมีอ่างอาบนาํ มีบริการอาหารและเครืองดืม สาํหรับบุคคลภายนอกเหมาะสาํหรับผูที้อยูใ่นระดบัปานกลาง  4 ดาว หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ตกแต่งดีเป็นพิเศษ มาตรฐานสูงในด้านบริการและความสะดวกสบาย มีห้องอาหารมากกว่า 1 ห้อง เหมาะสําหรับผูที้อยู่ในระดับปานกลางหรือสูงขึนไป ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเทียว มาตรฐานทีพกัเพอืการท่องเทียวประเภทโรงแรมระดบั 1-4 ดาว (คู่มือมาตรฐานการท่องเทียว, 2557)  โรงแรมในระดบัสีดาวหรือโรงแรมขนาดใหญ่ในอาํเภอเมืองจงัหวดัน่านนนั มีจาํนวนไม่มากทงัเก่าและใหม่ส่วนใหญ่จะเนน้การให้บริการแก่ลูกคา้ระดบักลางเป็นตน้ไป ทีตอ้งการเขา้มาพกัในระดบัราคาทีไม่แพงจนไปถึงราคาระดบัสูง โดยการบริการทีมีคุณภาพดี ภาพลกัษณ์และการตกแต่ง สิงอาํนวยความสะดวกทีเทียบเท่ากับโรงแรมระดับ 5 ดาว ในปัจจุบนัจงัหวดัน่านมีโรงแรมสีดาว จาํนวน 2 โรงแรม คือโรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค โฮเทลและโรงแรมดิอิมเพรส น่าน ทงั 2 โรงแรมมีนกัท่องเทียวเขา้ใชบ้ริการตงัแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทงัสินประมาณ 49,240 คน โดยโรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค โฮเทล มีนักท่องเทียวเขา้ใชบ้ริการ จาํนวน 14,240 คน โรงแรมดิอิมเพรส น่าน มีนักท่องเทียวเขา้ใชบ้ริการ
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จาํนวน 35,000 คน ปัจจุบนัแนวโนม้ของปัญหาหอ้งพกัโรงแรมลน้ตลาด เนืองจากพฤติกรรมการเลือกพกัตามทีพกัรูปแบบอืนมีมากขึน ไดแ้ก่ เซอร์วสิอพาร์ทเมนต(์วิธาน, 2554) ประกอบกบัโรงแรมในจงัหวดัน่านมีจาํนวนเพมิขึนตามลาํดบั เฉพาะในอาํเภอเมืองมีมากถึง 95 แห่ง  ดังนันคณะผู ้วิจ ัย  จึงมีความสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมของนกัท่องเทียว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน เพอืใหท้ราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเทียวในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมระดับสีดาว ตลอดทงัความพร้อมและศกัยภาพในการรองรับนักท่องเทียวในอนาคตและนําขอ้มูลมาเป็นขอ้เสนอแนะ ปรับปรุงพฒันาโรงแรม ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเทียว รวมถึงยกระดบัการให้บริการทีมีคุณภาพและมาตรฐาน วตัถุประสงค์ของการวจิัย 1.  เพือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทย ทีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมระดับสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน วธิีดําเนินการวิจัย                   
นกัท่องเทียวทีเขา้มา ใชบ้ริการโรงแรม 400 คน  
ขอ้มูลทวัไปของ นกัท่องเทียว แบบสอบถามดา้นพฤติกรรม แบบสอบถามเกียวกบัความพงึพอใจ   
ลงพนืทีภาคสนาม 
ขอ้มูลจากเอกสาร 

  

วิธีดาํเนินการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอบเขตการวิจยั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขอบเขตดา้นพนืที 
ขอบเขตดา้นประชากร 

กลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนที 1 

ขอบเขตดา้นเนือหา 
ประชากร 

ตอนที 2 

ประเมินคุณภาพเครืองมือโดย     1. ค่าความเทียงตรงของเนือหา                                2. ค่าความเชือมนั  

ตอนที 3 

ขอ้มูลทุติยภูม ิ
ขอ้มูลปฐมภูมิ 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
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ภาพท ี1 วธีิดาํเนินการวจิยั  การศึกษาครังนี มีวธีิดาํเนินการวจิยัตามภาพที 1 ดงันี 1. ขอบเขตของการวจิยั      1. ขอบเขตดา้นพืนที คณะผูว้ิจยัจะทาํการสุ่มแจกแบบสอบถามแก่นกัท่องเทียว ทีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาวในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่านเท่านนั เนืองจากขอ้จาํกดัดา้นจาํนวนของโรงแรมระดบั 4 ดาว มีจาํนวนนอ้ยและคณะผูว้จิยัมุ่งเนน้ให้ไดข้อ้มูลทีมีคุณภาพจากนักท่องเทียว ในการเป็นตน้แบบเสนอแนวทางในการพฒันาธุรกิจโรงแรมให้ได้ระดบัมาตรฐาน 4 ดาวเป็นอยา่งนอ้ย     2. ขอบเขตดา้นเนือหา การศึกษาเรืองความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา เพือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง นกัท่องเทียวชาวไทยทีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน       3. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่นกัท่องเทียวชาวไทยทีใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว จาํนวน 2 แห่ง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ไดแ้ก่ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค โฮเทล และโรงแรมดิอิมเพรส น่าน 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง     1. ประชากร (Population) คือนักท่องเทียวทีใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จังหวดัน่าน ตงัแต่เดือนมกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวนรวม 49,240 คน แบ่งเป็นนกัท่องเทียวทีใชบ้ริการโรงแรมน่านตรึงใจ บูทิคโฮเทล จาํนวน 14,240 คน และโรงแรมดิอิมเพรส น่าน จาํนวน 35,000 คน      2. กลุ่มตวัอย่าง (Sample) การเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีการคาํนวณเพือหาขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน ตามวิธีของ Taro Yamane (1973) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน โดยเลือกเฉพาะนกัท่องเทียวชาวไทย ใชว้ิธีเทียบสัดส่วนตามจาํนวนนกัท่องเทียวทีใชบ้ริการของแต่ละโรงแรม แบ่งเป็นโรงแรมน่านตรึงใจ บูทิคโฮเทลไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีเป็นนกัท่องเทียว จาํนวน 115 คน และโรงแรมดิอิมเพรส น่าน จาํนวน 285 คน  การสุ่มตวัอยา่งใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  3. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnare) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที 1 เป็นขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียว ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่อเดือน คาํถามเป็นลกัษณะ

การวิเคราะห์ขอ้มูลและค่าสถิติทีใชใ้นการวจิยั 
ผลการวจิยัและวิจารณ์ผล 

สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี/ ร้อยละ 
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
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ปลายปิด ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัดา้นพฤติกรรมของนกัท่องเทียว ทีใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาวในอาํเภอเมือง จังหวดัน่าน คาํถามเป็นลกัษณะปลายปิด ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีใช้บริการโรงแรมระดับสีดาว ในอาํเภอเมือง จังหวดัน่าน  รูปแบบคาํถามกาํหนดมาตรวดัตามแนวคิดของลิเคิร์ต (Likert Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีสุดใหค้ะแนน 5 , มากใหค้ะแนน 4 , ปานกลางใหค้ะแนน 3 , นอ้ยใหค้ะแนน 2 และนอ้ยทีสุดใหค้ะแนน 1 การประเมินคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คณะผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามทีสร้างขึนสาํหรับการวิจยัไปทาํการทดสอบคุณภาพเครืองมือ โดยวิธีการทดสอบความทียงตรงของเนือหา (Validity) และทดสอบค่าความเชือมนั (Reliability) ดงันี   1. ความเทียงตรงของเนือหา โดยนาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน ประเมินความถูกตอ้งและความครอบคลุมของเนือหา ทงันีคณะผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดเ้ท่ากบั 0.86 และเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าตงัแต่ 0.50 มาใชเ้ป็นขอ้คาํถาม   2. ค่าความเชือมนั นาํแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งทีเป็นนกัท่องเทียวชาวไทย ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน เพือตรวจสอบขอ้คาํถามของแบบสอบถามทงัฉบบั โดยทดสอบความเชือมนัของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (Alpha Cronbach Coefficient) ได้ค่าระดับความเชือมันที 0.86 ซึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชือถือและสามารถนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2544) 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น  ประเภทดงันี      1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการลงพืนทีภาคสนาม โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งทีเป็นนกัท่องเทียวชาวไทย  โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย      . ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง การคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เพือใหไ้ดม้าซึงขอ้มูลพนืฐานของกลุ่มเป้าหมายทีจะศึกษา . การวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิตทิใีช้ ในการทาํวจิยัครังนีเป็นการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ดงันี ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียวทีใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ใชค้่าสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถีและค่าร้อยละ ส่วนที 2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของนักท่องเทียวทีใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จังหวดัน่าน ใช้ค่าสถิติไดแ้ก่ การแจกแจงความถีและค่าร้อยละ ส่วนที 3 ขอ้มูลเกียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ใชค้่าสถิติไดแ้ก่ ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉลียระดบัความพึงพอใจ (Likert, 1967) มีดงันี ค่าเฉลีย 4.21-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากทีสุด  ค่าเฉลีย 3.61-4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉลีย 2.61-3.60 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่าเฉลีย 1.51-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบันอ้ย ค่าเฉลีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  
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ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย 1. สรุปผลการวจิยั      1. ข้อมูลทวัไปของนักท่องเทยีวทมีาใช้บริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จังหวดัน่าน จากการศึกษาขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียวทีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80 และเป็นชาย จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 ตามลาํดับ ในจาํนวนนีส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีสถานภาพสมรส จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 และส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ระหวา่ง 15,000-30,000 บาท จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50      2. พฤตกิรรมของนักท่องเทยีวทเีข้ามาใช้บริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ตารางที 1 จาํนวนและร้อยละของพฤติกรรมของนักท่องเทียวชาวไทย ทีใช้บริการโรงแรมระดับสีดาว ในอาํเภอเมือง  จงัหวดัน่าน พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว จาํนวน (คน) ร้อยละ 1. วิธีการจองห้องพกัโดยตรงกบัทางโรงแรม 2. เหตุผลการเลือกโรงแรมคือความสวยงามและความสะดวก 3. จาํนวนวนัทีเขา้พกั 1-2 คืน 4. งบประมาณในการเขา้พกั 2,001-3,000 บาท 5. แหล่งทีมาจากภาคกลาง 6. ผูร่้วมเขา้พกัเป็นครอบครัว 

341 310 306 293 270 173 

85.30 77.50 76.50 73.30 67.50 43.30 
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทียวทีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่านน่าน พบวา่นักท่องเทียวทีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง  ส่วนใหญ่มีวิธีการจองหอ้งพกัโดยตรงกบัทางโรงแรม จาํนวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.30 มีเหตุผลในการเลือกโรงแรมคือความสวยงามและความสะดวก จาํนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 มีจาํนวนวนัเขา้พกั 1-2 คืน จาํนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 มีงบประมาณในการเขา้พกั 2,001-3,000 บาท จาํนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 มีแหล่งทีมาจากภาคกลาง จาํนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 และมีผูร่้วมเขา้พกัเป็นครอบครัว จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 ตามลาํดบั 3. ความพงึพอใจของนักท่องเทยีวต่อการใช้บริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ตารางท ี2 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อการใช ้บริการโรงแรม                     ระดบัสีดาวในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่านโดยรวม 5 ดา้น ระดบัความพึงพอใจ  ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบั 1. ดา้นบุคลากรทีใหบ้ริการ 4.16 0.49 มาก 2. ดา้นลกัษณะหอ้งพกั 4.12 0.47 มาก 3. ดา้นทาํเลทีตงั 4.08 0.48 มาก ระดบัความพึงพอใจ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบั 4. ดา้นราคา 4.06 0.52 มาก 5. ดา้นความปลอดภยั 3.98 0.56 มาก รวม 4.09 0.41 มาก 
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จากการศึกษาเรือง ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน พบวา่นักท่องเทียวมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.09 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามลาํดบัแลว้ พบวา่นกัท่องเทียวมีความพงึพอใจดา้นบุคลากรทีใหบ้ริการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.16 รองลงมาดา้นลกัษณะของห้องพกั มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.12  ดา้นทาํเลทีตงั มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.08  ดา้นราคา มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.06 และดา้นรักษาความปลอดภยั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.98 ตามลาํดบั  เมือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นมีรายเอียดดงันี ดา้นบุคลากรทีให้บริการ พบวา่นกัท่องเทียวทีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาวในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่านมีความพึงพอใจดา้นบุคลากรทีใหบ้ริการ โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลีย 4.16 เมือแยกพิจารณาสามารถเรียงลาํดบัได้ดงันี พนกังานตอ้นรับมีความเป็นกนัเอง ค่าเฉลีย 4.22 รองลงมาคือ พนกังานให้ขอ้มูลเกียวกบัห้องพกั การบริการให้เขา้ใจไดอ้ยา่งง่าย ค่าเฉลีย 4.15 และพนกังานใหค้วามเสมอภาคเท่าเทียมในการบริการกบัทุกคนทีเขา้พกั ค่าเฉลีย 4.14 ตามลาํดบั ดา้นลกัษณะหอ้งพกั พบวา่นกัท่องเทียวทีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาวในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน  มีความพึงพอใจต่อด้านลกัษณะห้องพกั โดยภาพรวมแลว้อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลีย 4.12 เมือแยกพิจารณาสามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี ความพึงพอใจต่อสิงอาํนวยความสะดวกในห้องพกั ค่าเฉลีย 4.16 รองลงมาคือความพึงพอใจต่อขนาดของหอ้งพกั ค่าเฉลีย . 3 และความพึงพอใจต่อความสะอาดในหอ้งพกั ค่าเฉลีย . 2 ตามลาํดบั ดา้นทาํเลทีตงั พบวา่นกัท่องเทียวทีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาวในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน มีความ พึงพอใจด้านทาํเลทีตงั โดยภาพรวมแลว้อยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลีย 4.08 เมือแยกพิจารณาสามารถเรียงลาํดับได้ดังนี สถานทีจอดรถมีเพียงพอต่อจาํนวนแขกทีมาใชบ้ริการ ค่าเฉลีย 4.14 รองลงมาคือสถานทีตงัของโรงแรมสามารถเดินทางได้สะดวก ค่าเฉลีย 4.13 และสถานทีตงัโรงแรมอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมต่อการพกัผอ่น ค่าเฉลีย 4.06 ตามลาํดบั ดา้นราคา พบวา่นกัท่องเทียวทีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาวในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน มีความพึงพอใจด้านราคา โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลีย .06 เมือแยกพิจารณาสามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี ความเหมาะสมของราคาห้องพกั ค่าเฉลีย 4.14 รองลงมาคือความเหมาะสมของราคาค่าอาหาร ค่าเฉลีย 4.03 และความเหมาะสมของราคาค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าเฉลีย 4.00 ดา้นความปลอดภยั พบวา่นกัท่องเทียวทีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน มีความพึงพอใจดา้นความปลอดภยั โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลีย 3.98 เมือแยกพิจารณาสามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี มีพนกังานรักษาความปลอดภยัเพียงพอ ค่าเฉลีย 4.06 รองลงมาคือมีตูด้บัเพลิงกระจายทวัทงัอาคาร ค่าเฉลีย 3.94 และมีกลอ้งวงจรปิดทีเพียงพอ ค่าเฉลีย 3.93 ตามลาํดบั 2. วจิารณ์ผลการวจิัย จากการศึกษาเกียวกับพฤติกรรของนักท่องเทียวทีเข้ามาใช้บริการโรงแรมระดับสีดาว ซึงพบว่าส่วนใหญ่นกัท่องเทียวจะจองหอ้งพกัโดยตรงกบัทางโรงแรม อาจเกิดจากในปัจจุบนักลุ่มของนกัท่องเทียวชาวไทยไดเ้พมิมากขึนและนโยบายของภาครัฐก็ส่งเสริมการท่องเทียวภายในประเทศ ประกอบกบัช่องทางในการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต มีความสะดวกรวดเร็วและโรงแรมระดบัสีดาว ก็เป็นโรงแรมระดบัมาตรฐานทีมีความสวยงาม ปลอดภยัและความสะดวก สบาย จึงทาํใหมี้นกัท่องเทียวนิยมมาพกัเป็นครอบครัว ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของจนัทิมา (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการทีพกั ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเทียวชาวไทยในเขตพืนทีเศรษฐกิจ อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย  พบวา่ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการทีพกัประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเทียวชาวไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการและสิงอาํนวยความสะดวกในห้องพกั  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และทศันียภาพ ปัจจยัดา้นบุคลากรและการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นราคาและความสะอาดเรียบร้อยของห้องพกัและปัจจยัดา้นสถานที แสดงให้เห็นถึง
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พฤติกรรมและการรับรู้ของนกัท่องเทียวทีเปลียนแปลงไป หากโรงแรมตอ้งการกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนี จึงจาํเป็นตอ้งมีจุดแขง็ดา้นความสะดวก สบาย ทาํเลทีตงั ความสวยงามของอาคารสถานทีและการส่งเสริมการขาย ใหเ้ป็นทียอมรับ สร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเทียวและมีการกลบัมาใชบ้ริการซาํอีก  สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทียว ทีเขา้มาใช้บริการโรงแรมระดบัสีดาว ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ผลการวจิยัพบวา่นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก ผูว้จิยัไดน้าํประเด็นสาํคญัทีพบมาวจิารณ์ผลเป็นรายดา้นพบวา่     1. ความพึงพอใจดา้นลกัษณะห้องพกัอยูใ่นระดบัมาก ทงันีเพราะวา่มีสิงอาํนวยความสะดวกในห้องพกั มีการออกแบบและตกแต่งห้องพกัอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของชลธินี (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีเขา้พกัโรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง ซึงพบวา่ นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก โดยพจิารณาเป็นรายขอ้คือโรงแรมมีจาํนวนหอ้งพกัทีเหมาะสม มีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายประเภท เช่น ห้องพกัเดียว ห้องพกัคู่ มีการออกแบบตกแต่งโรงแรมไดอ้ยา่งสวยงาม ห้องพกัสะอาด มีสิงอาํนวยความสะดวกทีเหมาะสม เช่น เครืองเป่าผม Wifi ตามลาํดบั      2. ความพึงพอใจดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก ทงันีเพราะว่ามีความเหมาะสมของราคาห้องพกั ค่าอาหารอยู่ในระดบัมาก นอกจากนียงัมีความเหมาะสมของราคาค่าใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตอีกทางหนึงดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของณฐัพรและฐาปกรณ์ (2558) ไดศึ้กษาเรืองความตอ้งการเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเทียวชาวไทย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึงพบว่าความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อด้านความเหมาะสมของราคาค่าห้องพัก ราคาค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ความเหมาะสมของราคาอาหารและเครืองดืมนนั มีค่าระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และระดบัความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของราคา ต่อค่ากิจกรรมอืนๆ อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั     3.ความพึงพอใจดา้นทาํเลทีตงั ยู่ในระดบัมาก ทงันีเพราะว่าสถานทีตงัโรงแรมใกลก้บัตวัเมืองรวมถึงความสะดวกในการเดินทางเข้าพกัทีโรงแรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิยม เจริญศิริ (2558) ได้ศึกษาเรืองปัจจัยและกระบวนการตดัสินใจเลือกทีพกัแรมของนกัท่องเทียวในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ซึงพบว่าความพึงพอใจดา้นทาํเลทีตงัอยู่ในระดบัมาก มุ่งเน้นความสะดวกสบายในการเขา้ถึงทีพกัแรม เช่น มีรถรับส่งนักท่องเทียวจากสถานีขนส่งมวลชนต่างๆ มีบริการรับส่งมายงัทีพกัแรม     4. ความพงึพอใจดา้นบุคลากรทีใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก ทงันีเพราะวา่พนกังานสามารถใหค้วามช่วยเหลือและแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเสมอภาคเท่าเทียมในการบริการกบัทุกคนทีพกั จึงทาํให้เกิดความพึงพอใจในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอาริตา ( ) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัการตลาดบริการทีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อโรงแรมระดบั  ดาว ในพืนทีเขตเทศบาลเมืองพทัยา ซึงพบว่าดา้นบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจในเรืองพนักงานแต่งกายสะอาดเป็นดับแรก อนัดับรองลงมา ได้แก่ เรืองพนกังานให้บริการยิมแยม้แจ่มใส เรืองการให้บริการลูกคา้ทุกท่านอยา่งเท่าเทียม เรืองความสามารถในการแกปั้ญหาของพนกังาน เรืองการบริการมีประสิทธิภาพ และเรืองพนกังานจดจาํใส่ใจรายละเอียดของลูกคา้     5. ความพงึพอใจดา้นความปลอดภยัอยูใ่นระดบัมาก ทงันีเพราะวา่มีพนกังานรักษาความปลอดภยัเพียงพอและมีกลอ้งวงจรปิดเพียงพอ แตกต่างกบัผลการวิจยัของชลธินี (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการศึกษาความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีเขา้พกัโรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง ซึงพบวา่นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจดา้นความปลอดภยั อยูใ่นระดบัในระดบัปานกลาง โดยนกัท่องเทียวทีมาใชบ้ริการโรงแรมทีมีเพศแตกต่างกนั ทาํให้มีความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยั
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แตกต่างกนั โดยนกัท่องเทียวทีเป็นเพศหญิงมีคะแนนเฉลียทางดา้นความพึงพอใจในความปลอดภยัสูงกวา่นกัท่องเทียวเพศชาย ข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา        . ผูป้ระกอบการควรมีการวางแผนทางการตลาด ให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาการท่องเทียวของจงัหวดั เช่น มีการจดัโปรโมชนัหอ้งพกั เพอืดึงดูดใหน้กัท่องเทียวมาใชบ้ริการโรงแรมมากขึน      . ผูป้ระกอบการควรมีการอบรมพนกังาน ให้มีการบริการเป็นมาตรฐานคงที เนืองจากนักท่องเทียวส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในดา้นการบริการของพนกังานเป็นเรืองสาํคญั และยงัส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเทียว      . ผูป้ระกอบการควรมีการปรับปรุงในส่วนของความปลอดภยั เช่น เพมิอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั เพมิกลอ้งวงจรปิดและตูด้บัเพลิงใหม้ากขึน ให้ครอบคลุมทุกจุดทงัภายในและภายนอกของอาคารโรงแรม      4. จากการศึกษาพบวา่นกัท่องเทียว มกัจะติดต่อจองหอ้งพกักบัทางโรงแรมโดยตรง ผูป้ระกอบการควรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม จดัการขอ้มูลนกัท่องเทียวไดท้นัทีและทุกช่องทางการติดต่อ ตลอดจนมีพนกังานทีมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพอืสร้างโอกาสในการขาย . ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป      . ควรศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของนกัท่องเทียว ต่อโรงแรมระดบัสีดาว ในเขตอาํเภอเมืองน่าน      . ควรศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเทียวในเขตอาํเภออืนๆ หรือจงัหวดัอืนๆ เพือทีจะทราบปัจจยัต่างๆ และนาํมาเปรียบเทียบ โดยนาํขอ้ไดเ้ปรียบมาพฒันาและปรับปรุงบริการของโรงแรม ให้ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเทียวมากทีสุด  กิตติกรรมประกาศ  คณะผูว้ิจัยขอขอบพระคุณผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัทีไดก้รุณาให้การสนบัสนุน ขอขอบคุณผูบ้ริหารและเจา้หนา้ทีโรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค โฮเทลและโรงแรมดิอิมเพรส น่าน ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัทีช่วยประสานงานและอาํนวยความสะดวก ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ คณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งกบังานวิจยัฉบบันี ทีมีส่วนช่วยให้การทาํงานสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  เอกสารอ้างองิ กลัยา สร้อยสิงห์. 2559. ความคาดหวงัและการรับรู้ต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเขต เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี. วารสารวทิยาลยัดุสิตธานี 10(1): 216-238. คู่มือมาตรฐานการท่องเทียว. 2557. มาตรฐานทีพกัเพอืการท่องเทียวประเภทโรงแรมระดบั 1-4 ดาว. แหล่งทีมา   http://www.selftts.org, 12 ธนัวาคม 2560. จันทิมา รักมนัเจริญ. 2558. ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการทีพักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของ นักท่องเทียวชาวไทย ในเขตพืนทีเศรษฐกิจ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. การค้นคว้าอิสระปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  
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ชลธินี อยู่คง. 2555.   ความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยทีใช้บริการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง.  สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา.  ณัฐพร ดอกบุญนาค และ ฐาปกรณ์ ทองคาํนุช. 2558.  ความตอ้งการเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเทียวชาวไทย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี. สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ.  นิยม เจริญศิริ . 2558. ปัจจยัและกระบวนการตดัสินใจเลือกทีพกัแรมของนักท่องเทียวชาวไทยในเขตอาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา. วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  ภาสกร พวงผกา. 2553. ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมของนักท่องเทียวชาวไทยในเขตอาํเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์. ปริญญานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต , มหาวทิยาลยัศิลปากร. มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทียว.  2551.   มาตรฐานโรงแรมไทย.  แหล่งทีมา: http://WWW.hotelllllllinformation.blogspot.com, 18 ธนัวาคม 2560. วิธาน  เ จ ริญผล.  2554.  ปัญหาห้องพักโรงแ รมล้นต ลาด  ทําไม . .และมีแน วท าง แ ก้ไข อย่ างไ ร .  แห ล่งที มา : http://www.scbeic.com, 25 พฤศจิกายน 2560. ศิริชยั กาญจนวาสี. 2544. การเลือกใชส้ถิติทีเหมาะสมสาํหรับการวจิยั(พิมพค์รังที 4). บุญศิริการพิมพ,์ กรุงเทพฯ สํานักงานสถิติแห่งชาติ . 2559.  สรุปสถานการณ์ท่องเทียวภายในประเทศ จังหวดัน่าน พ.ศ. 2552–2558. แหล่งทีมา : http://WWW.service.nso.go.th, 10 ธนัวาคม 2560. อาริตา จินดา . . ปัจจยัการตลาดบริการทีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อโรงแรมระดบั  ดาว ในพนืทีเขตเทศบาลเมืองพทัยา.ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ. Likert, Rensis. 1967. The Method of Constructing and Attitude Scale. New York: Wiley & son. Yamane, Taro. 1973. Statistics: An Introductory Analysis (3rded). New York: Harper & Row.                  
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ความพงึพอใจของนักท่องเทยีวต่อการพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชน: กรณีศึกษาพืนท ีตําบลบ่อหิน   อาํเภอสิเกา จังหวัดตรัง  Tour ist’s Satisfaction towards the Community-Product Development Approach: A Case Study in Bohin Subdistr ict, Sikao Distr ict, Trang Province  อภิรักษ ์ สงรักษ์ *  ไตรรัตน์  ทิพยจ์นัทร์  จนัทรา อุย้เอง้   และ  รัตนาพร  อนนัตสุข    Apirak Songrak1*   Trirat Thipchan2  Jantra Ouyaeng3 and Rattanaporn Anantasuk1  บทคดัย่อ  การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนในตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เพือวดัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซือผลิตภณัฑ์ในชุมชน ตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 ตวัอย่าง จากกลุ่มนักท่องเทียวซึงเขา้มาท่องเทียวทีบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชังบา้นพรุจูด)  ผลการศึกษาพบว่านักท่องเทียวทีไดเ้ดินทางเขา้มายงับ่อหินฟาร์มสเตย ์มีรูปแบบในการมาท่องเทียวเป็นกลุ่มหน่วยงาน/องคก์ร ร้อยละ 64.60 ส่วนใหญ่มีอายไุม่เกิน 20 ปี ร้อยละ 51.30 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 50.30 มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นักศึกษา นอ้ยละ 81.30 รายไดต้่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 60.70  การศึกษาขอ้มูลการเลือกซือผลิตภณัฑ์ชุมชนของตาํบลบ่อหิน พบว่า ส่วนใหญ่มีความสนใจ ร้อยละ 89.80 ดา้นปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัดา้นการผลิต ร้อยละ 42.40 รองลงมาปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เท่ากบั ร้อยละ 24.00 และ 21.40 ตามลาดบั ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือผลิตภณัฑ์ชุมชน พบวา่ตอ้งการนาํไปเป็นของฝาก ร้อยละ 69.80  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซือผลิตภณัฑข์องชุมชนตาํบลบ่อหิน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัความพึงพอใจในการเลือกซือ ดา้นความมีชือเสียง/แหล่งผลิต ร้อยละ 55.50 รองลงมาความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน, บรรจุภณัฑ์สวยงาม และความปลอดภยัจากสารปนเปือน เท่ากบั ร้อยละ 52.30, 51.80 และ 49.20 ตามลาํดบั  คาํสําคญั: ความพงึพอใจของนกัท่องเทียว, การพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน, จงัหวดัตรงั   สาขาเทคโนโลยีการประมง, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง   1 Department of Fishery Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology,  Rajamangala University of Technology Srivijaya,  Maifad Subdistrict, Sikao  District, Trang  Province  92150, Thailand  หลกัสูตรการจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ สาขาเทคโนโลยกีารประมง, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง   2 Program of Fishery Management and Aquatic Business, Department of Fishery Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology,  Rajamangala University of Technology Srivijaya,  Maifad Subdistrict, Sikao  District, Trang  Province  92150, Thailand  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง   
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3 Department of Physical Science,  Fishery Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology,  Rajamangala University of Technology Srivijaya,  Maifad Subdistrict, Sikao  District, Trang  Province  92150, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail):songrak@hotmail.com  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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บทนํา  กระแสโลกาภิวฒัน์และความเปลียนแปลงต่างๆได้เกิดขึนกบัสังคมไทย ส่งผลให้เศรษฐกิจของครัวเรือนไดรั้บผลกระทบอยา่งหลีกเลียงไม่ไดน้โยบายของรัฐบาลไดมุ้่งพฒันาและส่งเสริม มาตรการกระตุน้การแกปั้ญหาความยากจน เช่น การยกระดบัโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์เพือใหแ้ต่ละชุมชนไดพ้ฒันาผลิตภณัฑโ์ดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถินในการสร้างนวตักรรมชุมชน เพือมุ่งหวงัให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้เพิมขึนในชุมชน อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ์  ในระดบัชุมชนจาํเป็นทีจะตอ้งใชค้วามรู้ทางวิชาการ และความรู้ดา้นต่างๆ มาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพือให้การบริหารจดัการสามารถเชือมโยงผลผลิตจากชุมชนไปสู่ตลาดทงัภายในประเทศ และต่างประเทศไดมี้การพึงพาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพือส่งเสริม และสนบัสนุนกระบวนการพฒันาผลผลิตทอ้งถิน ให้สามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์และบริการทีมี คุณภาพ มีจุดเด่นและเพมิมูลค่าเป็นทีตอ้งการของตลาด  จงัหวดัตรังประกอบดว้ย 10 อาํเภอ ซึงแต่ละอาํเภอมีการจดัตงักลุ่มแม่บา้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพือส่งเสริมอาชีพ โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนของอาํเภอสิเกาส่วนใหญ่เป็นพืนทีตาํบลชายฝัง พบว่ามีการจดัตงักลุ่มภายในชุมชนทีหลากหลาย เนืองจากทีตงัอยูใ่นแหล่งทีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลชายฝัง โดยเฉพาะตาํบลบ่อหินเป็นชุมชนทีตงัอยูบ่ริเวณชายฝังอ่าวสิเกา มีฐานทรัพยากรทางทะเลเป็นจาํนวนมาก เหมาะแก่การนาํสัตวน์าํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์พือเพิมผลผลิตขอ้มูลเบืองตน้ พบวา่กลุ่มภายในชุมชนตาํบลบ่อหินประสบปัญหาดา้นรูปแบบผลิตภณัฑไ์ม่เป็นทีรู้จกัและยอมรับของตลาด รูปแบบบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑย์งัไม่เป็นทีน่าสนใจ ไม่ดึงดูดความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีไดม้าเยยีมชมหรือท่องเทียวในกลุ่มชุมชน ตลอดจนขาดฉลากและตราสินคา้ทีรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑข์องชุมชน  การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อผลิตภณัฑ์ชุมชนในชุมชนตาํบลบ่อหินครังนี เพือนาํมาเป็นขอ้มูลประกอบความพึงพอใจในการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้เป็นทียอมรับ เพือตอบสนอง การรองรับการท่องเทียวในชุมชนตาํบลบ่อหิน และเพิมช่องทางและโอกาสในการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนของตาํบลบ่อหิน ซึงจะเพิมสร้างรายได้ให้กบัชุมชนในตาํบลบ่อหิน และช่วยแกปั้ญหาความยากจนของชุมชนในระดบัประเทศต่อไป วตัถุประสงค์  1. เพือศึกษารูปแบบของนกัท่องเทียวทีเขา้มายงับ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเลียงปลากระชงับา้นพรุจูด)  ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   2. เพือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อผลิตภณัฑ์ชุมชนตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  วธิีดําเนินการวิจัย 1.วธิีการดาํเนินการวิจยั   กาํหนดการวิจยัทงัเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์ภูมิปัญญาทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของนักท่องเทียวภายในชุมชนตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เพือศึกษารูปแบบการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน การสร้างนวตักรรมดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน และการหารูปแบบส่งเสริมการท่องเทียวภายในชุมชนโดยใชก้ารพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นการกระตุน้การท่องเทียวในชุมชน 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   2.1 ประชากร (Population) ทีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่นักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวทีบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเลียงปลากระชงับา้นพรุจูด) กลุ่มแม่บา้นเตยปาหนนั กลุ่มแม่บา้นพรุจูดกลุ่มปลาเคม็แม่จินต ์และกลุ่มแม่บา้นปากคลอง ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  
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 ซึงผลิตภณัฑที์ไดท้าํการวจิยัครังนีมี 2 ประเภท    2.1.1 ผลิตภณัฑรู์ปแบบอาหาร ในการศึกษาจาํนวน 4 ผลิตภณัฑด์งันี              2.1.1.1 ปลาเคม็กางมุง้แม่จินต ์                                   2.1.1.3 ไข่เค็มนาํพรุ้อนพรุจูด              2.1.1.4 ขา้วเกรียบปากคลอง              2.1.1.5 นาํพริกปลาหยอ่งปากคลอง    2.1.2 ผลิตภณัฑรู์ปแบบงานหัตถกรรม ในการศึกษาจาํนวน 2 ผลิตภณัฑด์งันี              2.2.1.1 ผา้บาติกพรุจูด              2.2.1.2 เตยปาหนนัดุหุน  2.2 การประมาณกลุ่มตวัอย่าง เนืองจากขนาดประชากรมีขนาดใหญ่ซึงไม่ทราบค่าจาํนวนทีแน่นอนดงันนัการประมาณขนาดตวัอย่างสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran (บุญชม, 2538) โดยกาํหนดระดบัค่าความเชือมนัร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลือนร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 ตวัอยา่ง  . เครืองมือทใีช้ในการศึกษา  3.1 แบบสัมภาษณ์ใช้กลุ่มตวัอย่างกลุ่มชุมชนมาร่วมประชุมกัน เพือจะหาแนวทางการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑใ์นชุมชน โดยจะใชก้ารสมัภาษณ์ความตอ้งการ กาํหนดการประชุม 3 ครัง   3.2 แบบสอบถามใชก้บักลุ่มนกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวกลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชงับา้นพรุจูด) ซึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ   ส่วนที 1 แบบสอบถามขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียว   ส่วนที 2 ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวต่อการเลือกซือผลิตภณัฑรู์ปแบบผลิตภณัฑชุ์มชน   ส่วนที 3 แนวทางหรือขอ้เสนอแนะในการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   กาํหนดการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มนกัท่องเทียวทีไดม้าท่องเทียว ภายในชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชังบา้นพรุจูด) ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง โดยมีขนัตอนในการดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลดงันี   4.1 ติดต่อประสานแบบเป็นทางการดว้ยตนเองโดยการติดต่อกบัผูน้าํกลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชงับา้นพรุจูด) ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล   4.2 ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยทาํการสมัภาษณ์ดว้ยแบบสอบถามกลุ่มนกัท่องเทียวทีเดินทางมายงับ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเลียงปลากระชงับา้นพรุจูด) ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  5.การวิเคราะห์ข้อมูล   5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ยการนาํขอ้มูลจากเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถามปลายเปิดการสัมภาษณ์ การสงัเกตการณ์ มาทาํการวเิคราะห์โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ   การเปรียบเทียบวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเลือกซือผลิตภณัฑข์องนกัท่องเทียว โดยจาํแนกเกณฑก์ารวดัระดบัตามช่วงของค่าคะแนนเฉลียต่อไปนี  ระดบัความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วมตาํ   ช่วงคะแนน  0.00-1.33    คะแนน   ระดบัความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วนปานกลาง  ช่วงคะแนน  1.34-2.67    คะแนน   ระดบัความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วมมาก  ช่วงคะแนน  2.68-4.00    คะแนน  
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 5.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  แบ่งออกไดเ้ป็น  2 ประเภท คือ   5.2.1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติ เช่น ความถี และร้อยละ   5.2.2  การวิเคราะห์ดว้ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เป็นสถิติทีนาํมาใชใ้นการอา้งอิงไปหาค่าความเป็นจริงของประชากร  6. สถานทแีละระยะเวลาในการศึกษา   6.1 สถานทีเก็บขอ้มูล คือ กลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชงับา้นพรุจูด) ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   6.2 สถานทีวเิคราะห์ขอ้มูล คือ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง   6.3 ระยะเวลาทีทาํการศึกษา ตงัแต่เดือนกนัยายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560  ผลและวจิารณ์ผล  การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน เพือรองรับการท่องเทียวชุมชน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  ตวัอยา่ง จากกลุ่มนกัท่องเทียวทีเขา้มาท่องเทียวยงับ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชังบ้านพรุจูด) ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวดัตรัง โดยวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลทัวไปของนกัท่องเทียว, รูปแบบการเดินทางของนกัท่องเทียว, การเลือกซือผลิตภณัฑข์องนกัท่องเทียว,  และการเปรียบเทียบความพงึพอใจเลือกซือผลิตภณัฑมี์ผลการศึกษาดงัต่อไปนี 1. ข้อมูลทวัไปของนักท่องเทยีว   การศึกษาขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียวทีไดเ้ดินทางเขา้มายงักลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย ์พบว่าการจาํแนกกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.40 มีอายใุนช่วงตาํกวา่ 20 ปี ร้อยละ 51.30 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 50.30 ส่วนภูมิลาํเนาของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ส่วนใหญ่เป็นอยูใ่นภาคใต ้ร้อยละ 88.0 การนับถือศาสนา พบว่าส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 74.50 การประกอบอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นนิสิต/นกัศึกษา ร้อยละ 81.30 รายไดข้องผูต้วัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 60.70 ดงัตารางที 1 ตารางท ี  ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง ขอ้มูลทวัไป จาํนวน (ราย) ร้อยละ .เพศ     -หญิง 278 72.40               -ชาย 106 27.60 .อาย ุ    -ตาํกวา่  ปี 197 51.30               - -  ปี 163 42.40               -มากกวา่  ปี   24   6.30 .ระดบัการศึกษา  -ประถมศึกษา     3   0.80                            -มธัยมตอนตน้   58 15.10                            -มธัยมตอน ปลาย  112 29.10 
                           -อนุปริญญา     2   0.50 
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                           -ปริญญาตรี 193 50.30                            -ปริญญาโท  16   4.20 .ภูมิลาํเนา         -ภาคใต ้ 338 88.00                            -ภาคกลาง   37   9.60                            -ภาคอีสาน    5   1.30                            -ภาคตะวนัออก    3   0.80                            -ภาคเหนือ    1   0.30 .ศาสนา            -พทุธ 286 74.50                           -อิสลาม   94 24.50 .อาชีพ-นิสิต/นกัศึกษา 312 81.30             -รับราชการ   23   6.00             -พนกังานเอกชน   23   6.00             - ธุ ร กิ จ ส่ ว น ตัว / อ า ชี พอิสระ   17   4.40 
            -พนกังานรัฐวิสาหกิจ     7   1.80             -ขา้ราชการบาํนาญ     2   0.50 .รายได(้/เดือน) -ไม่เกิน ,  บาท 233  60.70                           - , - ,  บาท   81  21.10                           -มากกวา่ ,  บาท   70  18.20 รวม 384 100.00  2. รูปแบบการมาท่องเทยีวในบ่อหินฟาร์มสเตย์ (กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเลยีงปลากระชังบ้านพรุจูด)   รูปแบบการมาท่องเทียวในบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชงับา้นพรุจูด) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเขา้มากลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย ์ส่วนใหญ่เพอืทาํกิจกรรมจิตอาสาร้อยละ 46.40 รองลงมา ศึกษาดูงาน, หาความรู้ประสบการณ์ใหม่ , พักผ่อนหย่อนใจ, ท่องเทียวในชุมชน และประชุมสัมมนา เท่ากับ ร้อยละ26.40, 16.70,7.00, 2.60 และ 0.80 ตามลาํดับ โดยมีรูปแบบในการเดินทางส่วนใหญ่มาเป็นหน่วยงาน/องค์กร ร้อยละ 64.60 รองลงมาเป็นค่ายเยาวชน, เทียวกบัเพือน/หมู่คณะ, บริษทันาํเทียว และมาโดยลาํพงั เท่ากบั ร้อยละ 18.20, 10.70, 4.20 และ 2.30 ตามลาํดบั  จาํนวนครังทีเดินทางมาท่องเทียวในกลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย ์พบวา่ส่วนใหญ่มาเป็นครังแรก ร้อยละ 83.70 รองลงมา 2-3 ครัง, มากกวา่ 5 ครัง และ 3-5 ครัง เท่ากบั ร้อยละ12.20, 3.10 และ 1.00 ตามลาํดบั โดยระยะเวลาในการเขา้พกั ส่วนใหญ่เป็นการคา้งคืน 1 คืน ร้อยละ 76.70 รองลงมาคา้งคืน 2 คืน, ภายในวนัเดียว และคา้งคืน 3 คืน เท่ากบั ร้อยละ 21.40, 1.60 และ 0.30 ตามลาํดบั ดา้นค่าใชจ่้ายในระหวา่งเขา้เขา้พกับ่อหินฟาร์มสเตย ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ 1,000 บาท ร้อยละ 85.50 รองลงมา 1,000-2,000 บาท, มากกวา่ 3,000 บาท, 2,001-3,000 บาท และไม่ทราบค่าใชจ่้ายเท่ากบั ร้อยละ 8.60, 3.60, 1.80 และ 0.50 ตามลาํดบั ดงัตารางที 2  กิจกรรมทีนกัท่องเทียวชืนชอบจากการท่องเทียวในกลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย(์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชงับา้นพรุจูด) พบวา่ส่วนใหญ่เป็นการล่องเรือชมระบบนิเวศ ร้อยละ 74.70 รองลงมาเป็นบริการอาหารทะเล, บรรยายเชิงระบบ
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นิเวศ, ปลูกหญา้ทะเล, การเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถิน และการเล่นนาํทะเล เท่ากบั ร้อยละ 43.50, 35.20, 35.20, 25.50 และ 3.10 ตามลาํดบั ตารางท ี2 รูปแบบการท่องเทียวในชุมชนของกลุ่มตวัอยา่ง รูปแบบการท่องเทียวในชุมชน จาํนวน (ราย) ร้อยละ . วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง        -ทาํกิจกรรม/จิตอาสา 187 46.40      -ศึกษาดูงาน 102 26.60      -หาความรู้ประสบการณ์ใหม่  64 16.70      -พกัผอ่นหยอ่นใจ  27   7.00      -ท่องเทียวในชุมชน  10   2.50      -ประชุมสมัมนา   3   0.80 . รูปแบบในการเดินทาง        -หน่วยงาน/องคก์ร 248 64.60      -มหาวทิยาลยั  70 18.20      -เทียวกบัเพอืน/ครอบครัว  41 10.70      -บริษทันาํเทียว  16   4.20      -เทียวคนเดียวจัดโปรแกรมเอง   9   2.30 
. จาํนวนครังทีเดินทาง        -มาเป็นครังแรก 321 83.70      - -  ครัง  47 12.20      - -  ครัง   4   1.00      -มากกวา่  ครัง  12   3.10 . ระยะเวลาในการเขา้พกั        -แบบวนัเดียว    6   1.60      -พกั  คืน 295 76.70      -พกั  คืน  82 21.40      -พกั  คืน   1   0.30 . รูปแบบการท่องเทียวในชุมชน        -นอ้ยกวา่ ,  บาท  328 85.50      - , - ,  บาท   33   8.60      - , - ,  บาท    7   1.80      -มากกวา่ ,  บาท   14   3.60       -ไม่ทราบค่าใชจ่้าย    2    0.50 รวม 384 100.00  
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ตารางท ี  กิจกรรมทีนกัท่องเทียวชืนชอบ กิจกรรม จาํนวน (ราย) ร้อยละ - ล่องเรือชมระบบนิเวศ 287 74.70 - บริการอาหารทะเล 167 43.50 - บรรยากาศเชิงระบบนิเวศ 135 35.20 - ปลูกหญา้ทะเล 135 35.20 - การเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถิน   98 25.50 - เล่นนาํทะเล   12   3.10 หมายเหตุ *กลุ่มตวัอยา่งตอบไดม้ากกวา่  ขอ้  3. พฤตกิรรมการเลือกซือผลติภัณฑ์ชุมชนของตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   การเลือกซือผลิตภณัฑชุ์มชนของตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการเลือกซือผลิตภณัฑ์ พบวา่ส่วนใหญ่มีความสนใจ ร้อยละ 89.80 รองลงมา ไม่สนใจ ร้อยละ 10.20 ส่วนดา้นปัจจยัมีผลต่อความพึงพอใจ พบว่าส่วนใหญ่เป็นปัจจยัดา้นการผลิต ร้อยละ 42.40 รองลงมา เป็นปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  และปัจจยัดา้นจาํหน่าย เท่ากบั ร้อยละ 24.00, 21.40 และ 12.20 ตามลาํดบั ดา้นวตัถุประสงค์ในซือผลิตภณัฑ ์(กลุ่มตวัอย่างตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้) พบวา่ส่วนใหญ่เป็นการนาํกลบัไปเป็นของฝาก ร้อยละ 69.80 รองลงมา เป็นของทีระลึก, นาํไปรับประทาน, ตอ้งการอุดหนุนผลิตภณัฑ,์ เป็นเครืองประดบั, มีผูส้งัซือและนาํไปขายต่อเท่ากบั ร้อยละ43.50, 43.20, 41.70, 7.80, 3.40 และ 0.80 ตามลาํดบั  ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่ผลิตภณัฑม์ีความหลากหลาย ร้อยละ 83.00 รองลงมา ไม่มีความหลากหลาย ร้อยละ17.00 โดยกลุ่มตวัอย่างมีการสนใจเลือกซือผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 84.00 รองลงมาไม่สนใจ ร้อยละ 16.00  การศึกษาความตอ้งการเลือกซือผลิตภณัฑที์อยูใ่นรูปเป็นชุด (SET) พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการให้เป็นของกิน ร้อยละ 47.40 รองลงมา เป็นของทีระลึก, ของใช ้และไม่ชอบซือของเป็นชุด (SET) เท่ากบั ร้อยละ 46.60, 3.90 และ 2.10 ตามลาํดบั โดยการศึกษาดา้นราคาทีจดัเป็นชุด (SET) ของผลิตภณัฑพ์บวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สนใจผลิตภณัฑ์ทีมีราคาไม่เกิน ราคา 300 บาท ร้อยละ 74.80 รองลงมา ราคา 301-400 บาท, ราคา 401-500 บาท, ราคา 501-600 บาท , ราคา 601-700 บาท และ ราคา 701-800 บาท เท่ากบั ร้อยละ 15.90, 4.90, 2.30, 1.80 และ 0.30 ตามลาํดบั ดงัตารางที 4 ตารางท ี4 พฤติกรรมการเลือกซือผลิตภณัฑชุ์มชน การเลือกซือผลิตภณัฑ ์ จาํนวน(ราย) ร้อยละ . การเลือกซือผลิตภณัฑ ์        -สนใจ 345 89.80      -ไม่สนใจ   39 10.20 . ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจ        -ปัจจยัดา้นการผลิต 163 42.40      -ปัจจยัดา้นราคา   92 24.00      -ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   82 21.40      -ปัจจยัดา้นจาํหน่าย   47 12.20 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  619 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

.วตัถุประสงคใ์นการซือผลิตภณัฑ ์        - นาํกลบัไปเป็นของฝาก 268 69.80      - เป็นของทีระลึก 167 43.50      -นาํกลบัไปรับประทานทีบา้น 166 43.20      -ตอ้งการอุดหนุนผลิตภณัฑ ์ 116 41.70      -เป็นเครืองประดบั   30   7.80      -มีผูส้งัซือ (ฝากซือ)   13   3.40      -นาํไปขายต่อ     3   0.80 . ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์        -หลากหลาย 357 83.00      -ไม่หลากหลาย   27 17.00 . เลือกซือผลิตภณัฑเ์ป็นชุด (SET)        -สนใจ 323 84.00      -ไม่สนใจ   61 16.00 . ผลิตภณัฑใ์นรูปเป็นชุด (SET)        -ของกิน 182 47.40      -ของทีระลึก 179 46.60      -ของใช ้   15   3.90      -ไม่สนใจต่อการซือของเป็นชุด     8   2.10 . ราคาทีจดัเป็นชุด (SET)        -ไม่เกิน  บาท 287 74.80      - -  บาท 61 15.90      - -  บาท 19   4.90      - -  บาท 9   2.30      - -  บาท 7   1.80      - -  บาท 1    0.30   การศึกษาความโดดเด่นของผลิตภณัฑโ์ดยวดัจากการรู้จกัผลิตภณัฑ์ชุมชน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกัปลาเค็มกางมุง้แม่จินต ์ร้อยละ 41.70 รองลงมาผา้บาติกบา้นพรุจูด, เตยปาหนนับา้นดุหุน, ขา้วเกรียบบา้นปากคลอง, ไข่เค็มนาํพุร้อนบา้นพรุจูด, นาํพริกปลาหย่องบ้านปากคลอง และปลาเค็มกางมุง้ศิริวรรณ เท่ากบั ร้อยละ 40.90, 39.80, 39.60, 37.80, 27.30 และ 24.50 ตามลาํดบั ดงัตารางที 5 ตารางท ี5 ความโดดเด่นของผลิตภณัฑชุ์มชน การรู้จกัผลิตภณัฑ ์ จาํนวน(ราย) ร้อยละ - ปลาเคม็กางมุง้แม่จินต ์ 160 41.70 - ผา้บาติกบา้นพรุจูด 157 40.90 - เตยปาหนนับา้นดุหุน 153 39.80 
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- ขา้วเกรียบบา้นปากคลอง 152 39.60 - ไข่เค็มนาํพรุ้อนบา้นพรุจูด 145 37.80 - นาํพริกปลาหยอ่งบา้นปากคลอง 105 27.30 - ปลาเคม็กางมุง้ศิริวรรณ   94 24.50 หมายเหตุ *กลุ่มตวัอยา่งตอบไดม้ากกวา่  ขอ้  สรุปผลการวจิัย   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน:กรณีศึกษา พืนทีตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เพือศึกษารูปแบบของนักท่องเทียวทีเขา้มาบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชงับ้านพรุจูด) และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อผลิตภณัฑ์ชุมชน พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีได้เดินทางมาท่องเทียว มีพฤติกรรมในการเลือกซือผลิตภณัฑชุ์มชนส่วนใหญ่มีความสนใจในการเลือกซือผลิตภณัฑชุ์มชน ร้อยละ 89.80  ส่วนดา้นปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะคาํนึงถึงปัจจยัดา้นการผลิต ร้อยละ 42.20 ดา้นวตัถุประสงค์ในการซือผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นการนาํกลบัไปเป็นของฝาก ร้อยละ 69.80 ซึงความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ในชุมชน  ส่วนใหญ่พบวา่ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย ร้อยละ 83.00 ส่วนความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งในการเลือกซือผลิตภณัฑที์อยูใ่น รูปเป็นชุด(SET) ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการให้เป็นของกิน ร้อยละ 47.40 ซึงราคาทีจดัเป็นชุด(SET) ส่วนใหญ่มีความตอ้งการราคาไม่เกิน 300 บาท   ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซือผลิตภณัฑข์องชุมชนตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง พบว่าโดยภาพรวมนกัท่องเทียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเลือกซือผลิตภณัฑท์งั 4 ผลิตภณัฑใ์นทิศทางเดียวกนัคาํนึงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน ประเภทของทีระลึก ไดแ้ก่ ผา้บาติก และเตยปาหนนั พบวา่โดยภาพรวม นกัท่องเทียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเลือกซือผลิตภณัฑท์งั 2 ผลิตภณัฑใ์นทิศทางเดียวกนัคาํนึงถึงความประณีตของสินคา้  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซือผลิตภณัฑโ์ดยภาพรวม ซึงทงั 6 ผลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจต่อกลุ่มตวัอยา่งไปในทิศทางเดียวกนั โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามเพศ พบวา่เป็นเพศหญิงมีค่าเฉลียความพึงพอใจซือผลิตภณัฑ์ชุมชนสูงกว่าเพศชาย จาํแนกตามศาสนา พบว่าศาสนาพุทธกบัศาสนาอิสลาม มีค่าเฉลียความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05)  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซือผลิตภณัฑ์ จาํแนกตามภูมิภาค พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีมีภูมิลาํเนาไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P>0.05)  จาํแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีมีอายุตาํกว่า 20 ปีมีค่าเฉลียความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑสู์งกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีมีอาย ุ20-40 ปี และ 40 ปี ขึนไป แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(P<0.05)  จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีมีระดบัการศึกษาประถมศึกษา มีค่าเฉลียความพึงพอใจเลือกซือตาํกว่าระดบัการศึกษาอืนๆทีมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ(P<0.05)   การศึกษาความพงึพอใจของนกัท่องเทียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนไดมี้ ขอ้เสนอแนะเพอืเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑค์วบคู่กบัการท่องเทียวในชุมชน ดงันี  1. ผลิตภณัฑใ์นชุมชนตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่มีจุดเด่นดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถินด้านความปลอดภยัจากสารปนเปือนความประณีตของสินคา้ และด้านราคาทีเหมาะสมแต่จะขาดในดา้นของชือเสียงของผลิตภณัฑ ์และดา้นความสะดวกในการซือหาดงันนัจาํเป็นตอ้งส่งเสริมการพฒันาในกลุ่มชุมชน ตาํบลบ่อหิน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ให้มีการพฒันายกระดบัผลิตภณัฑข์องชุมชนและควบคู่กบัการท่องเทียวเพอืทีจะรองรับนกัท่องเทียวทีเดินทางมายงับ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเลียงปลากระชงับา้นพรุจูด) 
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 2. นกัท่องเทียวทีไดเ้ดินทางเขา้มายงับ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชงับา้นพรุจูด) ทีผ่านมาส่วนใหญ่ยงัมีผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนเข้ามาให้นักท่องเทียวเพือซือนํากลบัไปเป็นของฝากหรือของทีระลึกยงัไม่มากเท่าทีควรดงันนั งานวิจยัครังนีสามารถทาํให้ผูน้ํากลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตยไ์ดรู้้ว่านักท่องเทียวทีเขา้มาภายในกลุ่มตอ้งการผลิตภณัฑรู์ปแบบอาหาร และผลิตภณัฑง์านหตัถกรรม และราคาผลิตภณัฑที์เป็นชุด (SET) ไม่เกิน 300 บาท เพอืตอบสนองการรองรับการท่องเทียวและเพมิช่องทางในการจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน  เอกสารอ้างองิ ขจรศักดิ  วงศ์วิราช. 2554. รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ้านแม่ทะ                     ตําบลแม่ทะ อาํเภอแม่ทะ จังหวดัลาํปาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาการจัดการ. สาขาวิชาการจัดการทวัไป  มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง. คณะประมง. 2558. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยผีลิตภณัฑป์ระมง. คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร. เจะนิ ปูเงิน. 2555. จักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนหมวด: ของใช้/ของตกแต่ง/ของทีระลึก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  https://http://www.otoptoday.com (19 พฤศจิกายน 2559). บุญชม ศรีสะอาด. 2538. วธีิการทางสถิติสาํหรับการวจิยั. (พมิพค์รังที 2). สุวริียาสาส์น. กรุงเทพมหานคร.  บุญเลิศ จิตตงัวฒันา. 2542. การพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยนื. คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่. พจนา สวนศรี. 2540. บรรณาธิการบนัทึกความในใจคนทาํงานสารคดีท่องเทียวเชิงอนุรักษ์. สํานักพิมพ์เอนเดอร์เพรส.  กรุงเทพมหานคร. ไพรัตน์ เดชะรินทร์. 2544. นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยทุธศาสตร์การพฒันาปัจจุบนัของประเทศไทย.  ศกัดิโสภาการพิมพ.์ กรุงเทพมหานคร. ยศ บริสุทธิ. 2558. การศึกษาชุมชนแนวคิดฐานวจิยั. โรงพิมพม์หาวทิยาลยขัอนแก่น. ขอนแก่น. ยวุฒัน์ วฒิุเมธี. 2526. หลกกัารพฒันาชุมชนและหลกัการพฒันาชนบท. สาํนกัพิมพไ์ทยอนุเคราะห์. กรุงเทพมหานคร. วรีะพล ทองมา. 2548. การจดัการธุรกิจท่องเทียวเชิงนิเวศ. คณะพฒันาการท่องเทียว. มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ เชียงใหม.่ สาคร คนัธโชติ. 2528. การออกแบบเครืองเรือน. พิมพค์รังที1. โอเดียนสโตร์.กรุงเทพหานคร.  อมรรัตน์ อนนัตว์ราพงษ.์ 2555. รูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนบางหวัเสือ จงัหวดัสมุทรปราการ ตามแนวพระราชดาํริ เศรษฐกิจพอเพียง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์. สาขาการพฒันาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ.           
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              Session : 6  วทิยาศาสตร์และสิงแวดล้อม โปรแกรมการนําเสนอบทความวชิาการ ภาคบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังท ี10 “ราชมงคลขับเคลือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailans 4.0”                  
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เชือจุลินทรีย์ทมีีฤทธิยบัยงัเชือแบคทเีรียก่อโรคดือยา MRSA (Methicillin Resistance Staphylococcus aureus)  จากฟองนําทะเลดีโมสปองเจีย Anti-MRSA (Methicillin Resistance Staphylococcus aureus) Microorganisms Isolated from Marine Demospongiae Sponges  พชร เพช็รประดบั *  และ มณฑล เลิศคณาวานิชกุล2  Patchara Pedpradab1*  and  Monthon Lertcanawanichakul2  บทคัดย่อ   แยกและทาํบริสุทธิเชือจุลินทรียจ์าํนวน  ไอโซเลต จากฟองนาํทะเลดีโมสปองเจียจาํนวน 10 ชนิดโดยวิธีขีดตวัอย่างลงบนอาหารวุน้ Marine Agar (MA) และวิธีบดตวัอย่างละเอียดบ่มเลียงในอาหารเหลว Marine Broth (MB) เชือทีบริสุทธิแลว้ถูกนําไปเลียงในอาหารเหลว MB และทดสอบฤทธิยบัยงัเชือดือยา MRSA 142 ของนาํเลียงโดยวิธี Agar well diffusion method ผลการทดลองพบนาํเลียงเชือจุลินทรียร์หสั SK3 ซึงเป็นเชือแบคทีเรียแยกไดจ้ากโคลนทีติดกบัผิวฟองนาํดีโมสปองเจียสีดาํ ให้บริเวณยบัยงักวา้งทีสุด (  มิลลิเมตร) เมือเทียบกบัยาแวนโคมยัซิน (  มิลลิเมตร) จึงนาํเชือชนิดนีมาศึกษาประสิทธิภาพการสร้างสารโดยเลียงในอาหารทีแตกต่างกนั  ชนิด ไดแ้ก่ ISP No.2-7, MHB, MB และ LB ผลปรากฏว่า เชือมีประสิทธิภาพในการสร้างสารยบัยงั MRSA 142  ไดดี้สุด เมือเลียงในอาหาร ISP No.2 โดยมีบริเวณยบัยงัเท่ากบั .  มิลลิเมตร ในวนัที  ของการเลียง เมือเปรียบเทียบกบัยาแวนโคมยัซิน (1  มิลลิเมตร) แต่ภายหลงัจากวนัที  ของการเลียงเชือพบวา่มีประสิทธิภาพการสร้างสารลดลงแบบต่อเนือง เมือทาํการสกดันาํเลียงเชือไดส้ารสกดัหยาบปริมาณ  กรัม ผลการวิเคราะห์สารสกัดหยาบด้วยวิธี HPLC พบองค์ประกอบหลัก ไม่ทราบชนิดจํานวน 1 สาร ทีความเข้มข้น                          ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารรองจาํนวน 2 ชนิดทีความเขม้ขน้ นอ้ยกวา่ 30 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากการทดลองนีแสดงใหเ้ห็นวา่แบคทีเรีย SK3 เป็นแหล่งสารปฏิชีวนะสาํหรับตา้นเชือแบคทีเรียดือยา MRSA  คาํสําคญั : จุลินทรียอ์าศยัร่วมกบัฟองนาํ, ดีโมสปองเจีย, MRSA             
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ABSTRACT   Isolation and purification of 10 isolated microorganisms from 10 marine Demospongiea sponges by streak specimens on marine agar and blended in marine broth methods.  The pure microorganisms were further cultured in marine broth.  The cultivated broths were examined for their anti-MRSA activity by agar well diffusion method.  Results found that a broth of SK3 (microorganism isolated from sediment covered on a black Demospongiea) showed highest activity to determine by zone of inhibition (12 mm) comparison to vancomycin (16 mm).  It was further cultivated in                  9 different cultural medias including ISP No.2-7, MHB, MB และ LB to study bioactive compounds production efficiency.   The results revealed that a bacterium SK3 produce highest compounds concentration, when cultured in media ISP no.                 2. This indicated by zone of inhibition (18 mm) comparison to vancomycin (16 mm). SK3’s cultured broth was extract to give 3 gram of crud extract.   The extract was analyzed by HPLC and found that contain 1 main constituent (800 µg/ml) and 2 minor compounds (less than 30 µg/ml).  This should be implied that SK3 in the important source of anti MRSA compounds.   Keywords : Marine sponge associated microorganisms, Deospongiea, MRSA                 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวชิยั ตาํบล ไมฝ้าด  อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 1 Department of Marine Science, Faculty of Sciences and Fishery Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya,  Sikao District, Trang Province 92150 , Thailand  สาขา เทคนิคการแพทย,์ คณะสหเวชศาสตร์, มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ตาํบล ไทบุรี อาํเภอ ท่าศาลา จงัหวดั นครศรีธรรมราช 80160 2 School of Allied Health Sciences, Walailuk University, Thaiburi District, Nakhonsithammarat Province 80160 Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : ppedpradab@gmail.com 
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บทนํา มีรายงานผูเ้สียชีวติทวัโลกอนัมีสาเหตุมาจากกการดือยาปฏิชีวนะ ประมาณ ,  คน/ปี ในยโุรปและอเมริกามีประมาณ ,  คน/ปี คาดว่าจะมีผูเ้สียชีวิตทวัโลกเพิมขึนเป็น  ลา้นคน ในปี  (Durai, Philip and Hoqeue, 2009) สําหรับประเทศไทยสถานการณ์การดือยาปฏิชีวนะกาํลงัเขา้ขนัวิกฤต จากการสํารวจพบผูเ้สียชีวิตจากเชือก่อโรคดือยาประมาณ ,000-38,  ราย/ปี และมีแนวโน้มสูงขึนเรือยๆในแต่ละปี โดยพบอตัราการติดเชือดือยาปฏิชีวนะมากกว่า 100,  คนต่อปีทวัประเทศ มีมูลค่าการเสียหาทางเศรษฐกิจประมาณ ,539- 6,  ลา้นบาทต่อปี  และมีมูลค่าการใชย้าปฏิชีวนะมากกว่า ,  ลา้นบาทต่อปี (พรรณรวี, ) จากขอ้มูลการสํารวจผูป่้วยติดเชือในโรงพยาบาลทวัประเทศจาํนวน ,  แห่ง ในปี  พบเชือจุลชีพ  ชนิด ทีดือยา โดยหนึงในห้าชนิดนนัคือเชือ Staphylococcus aureus การรักษาโรคติดเชือชนิดนีทําโดยให้ยา เพนนิซิลิน (Penicillin) ต่อมาพบว่าเชือนีดือยาต่อเพนนิซิลิน โดยการสร้างเอนไซม์                  beta-lactamase จึงมีการพัฒนายา methicillin ซึงทนต่อเอนไซม์นีแต่ต่อมาพบการดือยาต่อยา Methicillin จึงเรียกเชือ                      S. aureus สายพนัธ์นีวา่ Methicillin Resistant.  S. aureus (MRSA) ซึงเป็นสายพนัธ์ทีทาํให้เกิดการติดเชือรุนแรง รักษาหายไดย้าก ผูป่้วยมีอตัราเสียงต่อการเสียชีวิตสูง การรักษาจึงจาํเป็นตอ้งใชย้าประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เช่นยา fosfomycin หรือ vancomycin ซึงมีผลขา้งเคียงต่อผูป่้วยคอ้นขา้งมาก (Hidayat et al.,2006, กระทรวงสาธารณสุข, 2556)   MRSA เป็นเชือก่อโรคทางผิวหนงั แผล ทางเดินปัสสาวะ ปอด และกระแสเลือด เชือชนิดนีไม่เพียงเฉพาะดือต่อยาเมทิซิลลินเท่านนัแตย่งัดือตอ่ยาปฏิชีวนะอืนๆ เช่น Oxacillin, amoxycillin และยา cephalosporin  อีกดว้ย (Stefani et al., ) สาเหตุการทีโลกกาํลงักา้วสู่ภาวะการขาดหนา้ทีการรักษาของยาปฏิชีวนะและเกิดภาวะติดเชือในระดบัรุนแรงทงัในโรงพยาบาลและแหล่งชุมชนนนั เพราะมีการคิดคน้ ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ๆ น้อยลงเนืองจากขาดแคลนงบประมาณ ซึงหากปล่อยให้เป็นปัญหาต่อไปก็จะนาํไปสู่การแพร่ระบาดของเชือดือยาอยา่งเร็ว ส่งผลโดยตรงต่อการควบคุมการติดเชือในโรงพยาบาลและการรักษาต่อเนือง เช่น การติดเชือในหอ้งฉุกเฉิน การผา่ตดั การบริจาคเลือด และการฟอกไต เป็นตน้    นกัวิทยาศาสตร์พบวา่แบคทีเรียในทะเลมีศกัยภาพในการสร้างสารเมแทโบไลด์ทุติยภูมิ (Secondary metabolites) ทีมีฤทธิยบัยงัการเจริญของเชือแบคทีเรียก่อโรคได ้ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 นกัวิทยาศาสตร์ก็สามารถแยกสารเหล่านนัใหอ้ยูใ่นรูปสารบริสุทธิ พร้อมทงัพิสูจน์ทราบโครงสร้างโมเลกุลไดเ้ป็นผลสําเร็จ โดยพบสาร Pentabromopseudodilin เป็นชนิดแรก ซึงแยกไดจ้ากเชือ Actinomycetes sp. (Rahman et al., 2010) จนกระทงัในปี ค.ศ. 1988 พบวา่สารหลายชนิดมีฤทธิยบัยงัการเจริญของแบคทีเรียดือยา MRSA (Shinke et al., 2017)  แบคทีเรียสร้างสารทีมีฤทธิยบัยงัเชือ MRSA สามารถจาํแนกได ้3 ชนั (Class) ได้แก่ Actinobacteria Bacilli และ Gammaproteobacteria  ในปี ค.ศ. 2010-2015 มีการคน้พบสารจากแบคทีเรียในทะเลทวัโลกจาํนวนมาก ในจาํนวนนีคน้พบในประเทศจีนมากทีสุด รองลงมาเป็นเกาหลีและประเทศญีปุ่นตามลาํดบั แต่ยงัไม่พบรายงานในประเทศไทย (Rahman et al., 2017; Schinke et al., 2017)  วธิีดําเนินการวิจัย  การเตรียมตวัอยา่งเชือแบคทีเรีย                 นาํเชือมาเพาะเลียงในอาหารเลียงเชือทีเหมาะสม ณ อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ( C) จนพบมีการเจริญเป็นโคโลนี ตดัชินส่วนบริเวณขอบ colony ใหมี้ขนาดชินละประมาณ 1x1 ตารางเซนติเมตร แลว้ทาํการถ่ายเชือลงในอาหารเหลว PDB/YM ทีบรรจุในขวดรูปชมพู ่นาํไปบ่มทีอุณหภมิูหอ้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ (มีการตรวจสอบฤทธิยบัยงั MRSA             เป็นระยะๆ จนกวา่เชือจะเขา้สู่การเจริญระยะก่อน lag phase เล็กนอ้ยเพอืความแม่นยาํในการเก็บตวัอยา่งทาํสิงสกดัหยาบ)  จะได้ผลิตภณัฑอ์อกมา 2 ส่วน คือส่วนนาํเลียงเชือ (Culture filtrate) และเซลลเ์ชือ ซึงส่วนอาหารเลียงเชือจะถูกนาํไปทาํเป็นสารสัดหยาบ (Crude extract) ต่อไป  
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2. การทดลองหาสภาวะทีเหมาะสมในการเลียงเชือจุลินทรียเ์ป้าหมายดาํเนินการตามวธีิของ Andrey  et al. (2017) 3. การทาํสิงสกดัหยาบจากจุลชีพในอาหารเลียงเชือแบบเหลว         นาํเชือจุลินทรียใ์นอาหารเหลว ไปทาํให้เซลลแ์ตกดว้ยเครือง Ultrasonicator จากนนันาํปันเหวยีงทีความเร็วรอบ 5,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 10 นาที เพอืแยกเซลลอ์อกจากนาํเลียงเชือ ก่อนนาํส่วนทีเป็นของเหลวไประเหิดแหง้ดว้ยเครืองทาํแหง้แบบเยน็ (Freez dryer) ไดน้าํหนกั  3 กรัม จากนนัสกดัดว้ย เอทิลอะซิเตต (EtOAc) ตรวจสอบประสิทธิภาพการสกดัดว้ย TLC และ HPLC เพือใหแ้น่ใจวา่สกดัสารแต่ละชนัสกดัออกมาหมด 3 การตรวจหาและเตรียมเชือ MRSA ดาํเนินการตามวธีิของ Givry and  Duchiro (2008)    . การตรวจสอบฤทธิยบัยงัเชือ MRSA ของสิงสกดัหยาบจากเชือจุลินทรียเ์ป้าหมาย   นาํส่วนนาํเลียงเชือและเซลล์มาสกดัดว้ยตวัทาํละลายจะไดส้ารสกดัหยาบจากนาํเลียงเชือ และ สารสกดัหยาบจากเซลล์ ทดสอบฤทธิยบัยงัเชือ MRSAโดยวิธี agar well diffusion โดยใช้ resazurin เป็นสารชีวดั ใช้ยา vancomycin เป็นตวัควบคุม ตามวธีิของ Andrey and  François, (2017).  ผลและวจิารณ์ผล   จากการแยกจุลินทรียก์ลุ่มเอนโดไฟตอ์าศยัร่วมกบัฟองนาํ (ภาพที1) โดยวธีิการฆ่าเชือทีพนืผิวบนอาหาร MA และวิธีขีดเชือสําหรับแยกเชือจากโคลนไตโ้คโลนีหรือเคลือบติดฟองนาํ ไดจุ้ลินทรียท์งัหมด 10 ไอโซเลท แบ่งเป็นพบทงัในโคลนและ/หรือเอนโดไฟต์ 4 ไอโซเลท พบเฉพาะเอนโดไฟท์ 2 ไอโซเลท  และพบเฉพาะในสิงแวดล้อม 4 ไอโซเลท               ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียแกรมลบมีการเจริญสร้างแคปซูล  มีลกัษณะเป็นเมือกลืน หรือมูกเยิม พบไดท้งัดาํรงชีพแบบอิสระและเป็น epibiotic                  ภาพท ี1 ฟองนาํทีนาํมาแยกหาเชือจุลินทรีย ์ 
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          โคโลนีของแบคทีเรียทีตรวจพบเฉพาะในชินส่วนฟองนํามีลักษณะสําคัญ คือฝังวุน้ โคโลนีมีผิวหน้าด้าน  เชือจุลินทรีย ์รหสั S1.2 แยกไดจ้ากฟองนาํรหสั S1 มีโคโลนีสีครีม เชือ 6.2 แยกไดจ้ากฟองนาํรหัส S6 โคโลนีสีชมพเูขม้อมเลือดหมู นอกจากนนัยงัพบเชือจุลินทรียร์หสั SK3 มีสีสม้แสด (ภาพที ) แยกจากโคลนเคลือบไตฟ้องนาํ S3 เชือจุลินทรียท์งัสามลกัษณะแสดงฤทธิตา้นเชือแบคทีเรีย MRSA ส่วนไอโซเลตอืนๆไม่แสดงฤทธิยบัยงั จากการทดลองพบวา่ SK3              มีประสิทธิภาพการออกฤทธิมากทีสุดโยมีขนาดวงใสยบัยงัเท่ากบั .  มิลลิเมตร (mm) จึงเลือกมาศึกษาการเจริญเติบโตและการสร้างสารในอาหารเลียงเชือชนิดต่างๆ  พร้อมทงัศึกษาองคป์ระกอบเคมีเบืองตน้โดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)            ภาพท ี2 ลกัษณะโคโลนีของเชือจุลินทรียที์มีฤทธิยบัยงัเชือ MRSA บนอาหารเลียงเชือ MA          ภาพท ี3  วงใสยบัยงัเชือ MRSA ของสารสกดัจากจุลินทรียร่์วมอาศยักบัฟองนาํและโคลนไตฟ้องนาํ      ผลการศึกษาการเจริญเติบโตและการสร้างสารของเชือ SK3  โดยใชอ้าหารเลียงเชือ 9 ชนิดไดแ้ก่ ISP No.2 หรือ YM (Yeast Malt Broth), ISP No.3 (ISP Medium No.3),  ISP No.4 (Inorganic Salt Starch Agar), ISP No.5 (Glycerol Asparagine Agar Base), ISP No.6 (Peptone Yeast Extract Iron Agar), ISP No.7 (Tyrosine Agar Base) MHB (Mueller Hinton Broth), MR (Marine Broth) และ LB (Luria Brentani) พบวา่เชือ SK3 มีการเจริญเติบโตไดดี้ในทุกอาหารเลียงเชือ  ลกัษณะโคโลนีฝังตวัอยู่ในเนือวุน้และมีสีและลกัษณะโคโลนีแตกต่างกนัตามชนิดอาหารทีใชเ้ลียง  (ภาพที 4)  ต่อมาไดท้าํการทดสอบฤทธิยบัยงัเชือ MRSA 142 ดว้ยวิธี agar plug diffusion method พบว่าอาหารทีใช้เลียงเชือ SK3 ชนิด ISP No.5, ISP No.7, ISP No.2 และ MA ทีใหว้งใสยบัยงัไดดี้ โดยมีขนาดวงใสยบัยงัดงัตารางที 1     

       S1.2                                                              S6.2                                                        SK3 
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ISP No.2 ISP No.3 ISP No.4 

ISP No.5 ISP No.6 ISP No.7 

MA MHA LB 

                         ภาพท ี4   ลกัษณะโคโลนีของเชือ SK3  บนอาหารเลียงเชือวุน้แตกต่างกนั   ตารางท ี1 ขนาดวงใสยบัยงัเชือ MRSA ของเชือ SK3 ตามชนิดอาหารเลียงเชือ 

      

ชนิดอาหารเลียงเชือ ขนาดวงใสยบัยงั (mm.) ISP No.2  15.5 ISP No.5 18 ISP No.7 18 MA 19 
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  เนืองจากไม่มีอาหารเลียงเชือเหลวชนิด  ISP No. 5 และ 7  จึงเลือกอาหารเลียงเชือเหลว ISP No.2 (YM) และ MB มาศึกษาประสิทธิภาพการสร้างสาร พบวา่ในอาหารชนิด MB เชือ SK3 สร้างสารมีฤทธิยบัยงัเชือ  MRSA ไดป้ริมาณสูงสุดในวนัที 2 ของการเลียง (ตรวจสอบโดยวดัความกวา้งของวงใสยบัยงัเท่ากบั 19 มม) ปริมาณสารลดลงในวนัที 3 และหยุดสร้างสารในวนัที 4 ของการเลียง ในขณะทีเลียงในอาหาร ISP No. 2 เชือ SK3 สร้างสารไดป้ริมาณมากทีสุดในวนัที 4 และยงัคงสร้างสารต่อไปในแนวโนม้ลดลง (ตารางที 2) ดงันนัจึงเลือกผลิตสารโดยเลียงเชือในอาหาร MB เนืองจากใชเ้วลาสนักว่าการเลียงในอาหาร ISP No. 2  สามารถผลิตสารสกดัหยาบได ้3 กรัมโดยวิธีสกัดเชือในอาหารเหลวดว้ยเอทิลอะซีเตต จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบในสารสกดัหยาบ SK3 โดย HPLC   พบสารชนิดเด่นจาํนวน 1 สาร (Rt = 20.187) ปริมาณ  ไมโครกรัม/มิลลิกรัม (µg/mg) และสารปริมาณนอ้ย จาํนวน 2 สาร ( Rt = 10.003, 17.080, ภาพที 5) ปริมาณ 30 µg/mg  ตารางท ี2  ขนาดวงใสยบัยงัชือ MRSA ของเชือ SK3 ในอาหารเหลว YM และ MB ตามเวลาเลียง 

 

  ภาพท ี5 HPLC โครมาโทแกรมเปรียบเทียบระหวา่งองคป์ระกอบในอาหารเลียงเชือและสารสกดัหยาบ SK3    จากการศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาภายนอก SK3 ซึงเป็นแบคทีเรียแกรมลบมีการเจริญสร้างแคปซูลทาํให้มีลักษณะเป็นเมือกลืน หรือมูกเยิม ผิวหน้าด้าน ลักษณะเด่นอีกประการหนึงคือโคโลนีมีสีส้มแดงคล้ายกับเชือ Pseudoalteromonas spp. ซึงเป็นสกุลทีพบมากในทะเลทังอยู่อาศัยร่วมกับสิงมีชีวิตอืนและอยู่อย่างอิสระในทะเล                  (Doshi et al., 2011)    จุลินทรียใ์นทะเลเป็นเชือทีเลียงไดค้่อนขา้งยากในห้องปฏิบติัการเนืองจากยงัไม่มีอาหารเลียงเชือทีเหมาะสม โดยนัยแลว้สิงแวดในทะเลไม่วา่จะเป็นนาํ ตะกอนดิน หรือสิงมีชีวิตอืนๆมกัมีองคป์ระกอบของธาตุทีซบัซอ้นทงัธาตุปริมาณมาก ปริมาณน้อยถึงนอ้ยมาก ซึงจุลินทรียใ์นทะเลตอ้งการธาตุหรือสารอาหารเหล่านีในการเจริญเติบโต หรือ เป็น growth factors หากขาดไปเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและอาจสูญเสียคุณลกัษณะจาํเพาะได ้จุลินทรียอ์าศยัร่วมบางชนิดใชส้ารเมแทโลด์จากเจา้บา้นเป็นอาหาร (Angel et al., 2002) ซึงเห็นไดช้ดัเจนกบัปรากฏการณ์
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ทดลองครังนี กล่าวคือ เชือ SK3 เจริญไดใ้นอาหารแตกต่างกนัอีกทงัลกัษณะทางกายภาพ เช่น สี โคโลนี ก็มีความแตกต่างกนั (รูปที 4) ทงันีเป็นเพราะอาหารแต่ละชนิดมีองคป์ระกอบแตกต่างกนันนัเอง เมือพิจารณาการสร้างสารยบัยงัเชือ MRSA พบวา่เชือ SK3 สร้างสารทีมีประสิทธิภาพสูงมากต่อการออกฤทธิยบัยงัเชือ MRSA เมือเปรียบเทียบกบั ยาปฏิชีวนะแวนโคมยัซิน โดยมีขนาดวงใสยบัยงัมากกวา่ (ภาพที 3) ลกัษณะดงักล่าวนีสามารถอธิบายไดส้องประเด็น  กล่าวคือประเด็นแรก เป็นการปรับตวัดา้นนิเวศวิทยาในทะเล จุลินทรียอ์ยูอ่าศยัในระบบนิเวศทีซบัซอ้นมีการครอบครองพืนทีและป้องกนัตวัเองเพือการอยูร่อด จึงสร้างสารยบัยงัการเจริญเติบโตของเชืออืนในสิงแวดลอ้มเดียวกนั สารทีสร้างมกัมีประสิทธิภาพการออกฤทธิดีมีความเขม้ขน้สูง ซึงเราจะเห็นไดจ้ากผลการวิเคราะห์ดว้ย HPLC (รูปที 5)  โครมาโทแกรมของสารสกดัหยาบ SK3 ไม่ซบัซอ้น มีสารเด่นเพียงชนิดเดียวคือทีรีเทนชนัไทม ์29.187 นาที ซึงเป็นไปไดสู้งวา่สารนีอาจทาํหนา้ทียบัยงัเชือ MRSA ประเด็นที สอง คือความเป็นไปไดข้องโครงสร้างสาร   ยาปฏิชีวนะแวนโคมยัซินเป็นสารไกลโคเปปไทด ์ลกัษณะโมเลกุลประกอบดว้ยหมู่ อะมิโนและไอดรอกซิลฟังก์ชนัค่อนขา้งมากจึงมีฤทธิรุนแรง สารทีจะมีฤทธิเทียบเท่ามกัเป็นสารกลุ่มเดียวกนัมีโครงสร้างโมเลกุลคลา้ยกนั หากเป็นสารต่างกลุ่มกนัมกัมีธาตุหมู่ฮาโลเจนเป็นหมู่แทนที ซึงเชือจุลินทรียใ์นทะเลหลายชนิดมีศักยภาพในการดึงธาตุกลุ่มนีจากนําทะเลมาเป็นหมู่แทนทีได้ เช่น สาร marinopyrroles แยกได้จากเชือ Streptomyces sp สาร thiomarinols จากเชือ Alteromonas rava (Rahman et al., 2010) สาร brominated phenyl ether ซึงเป็นสารมีธาตุโปรมีนเป็นหมู่แทนที สร้างโดยเชือแบคทีเรีย   Pseudoalteromonas  phenolica   (Isnansetyo and Kame, 2013) ถึงแมว้า่การวจิยัครังนียงัไม่สามารถแยกเอาสารมีฤทธิออกมาจากของผสมไดแ้ตข่อ้มูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาองคป์ระกองทางเคมีระดบัโมเลกลุต่อไป  สรุปผลการวจิัย สามารถแยกและทาํบริสุทธิเชือจุลินทรียจ์าํนวน  ไอโซเลต จากจุลินทรียอ์าศยัร่วมกบัฟองนาํทะเลดีโมสปองเจีย 10 ชนิด ทดสอบฤทธิยบัยงัเชือดือยา MRSA 142 ของนาํเลียงเชือโดยวิธี Agar plug diffusion method พบจุลินทรียห์มายเลข  S1.2.,  S6.2 และ SK3 มีประสิทธิภาพฤทธิยบัยงัเชือ MRSA ได ้โดยเชือ SK3 มีวงใสยบัยงักวา้งทีสุด นาํเชือนีมาหาอาหารเลียงเชือทีเหมาะสมเพือผลิตสารสกัดหยาบ ผลการทดลองพบเชือ SK3 เจริญและสร้างสารไดดี้เมือเลียงในอาหาร MB                ซึงผลิตสารได้สูงสุดในวนัที 2 ของการเลียงทดสอบโดยการวดัวงใสยบัยงั สาสารถผลิตสารสกัดหยาบได้ 3 กรัม                        เมือวิเคราะห์องคป์ระกอบอยา่งคร่าวๆโดย HPLC พบสารหลกัไม่ทราบชนิดจาํนวน 1 สาร สารรองหรือสารปริมาณนอ้ย จาํนวน 2 สาร  กิตติกรรมประกาศ  ผูว้ิจัยขอบคุณ ดร. กิตติศักดิ  ชววิสิฐ และ นส.  ยูวารี  ปากบารา ผูช่้วยวิจัย และ หน่วยวิจัยการใช้ประโยชน์             จากผลิตภณัฑธ์รรมชาติ อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยีและพฒันานวตักรรม อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  ทีกรุณาเอือเฟือหอ้งปฏิบตัิการ เครืองมือและอาํนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการทาํวจิยั  เอกสารอ้างองิ พรรณรวี โพธิเทียนทอง. . การต่อตา้นเชือแบคทีเรีย. วารสารเพอืการวจิยัและพฒันา องคก์ารเภสชักรรม. ( ): 9-12.   สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข. 6. เชือดือยาปฏิชีวนะ วกิฤตและทางออกของสงัคมไทย. จุลสาร HRSI Forum, 1(1): 1-15. Andrey, D. O.,  François, P.,  Manzano, C., Bonetti,  E. J.,  Harbarth, S., Schrenzel, J., Kelley, W. L., Renzoni, A. 2017. Antimicrobial activity of ceftaroline against methicillin-resistant Staphylococcusaureus (MRSA) isolates 
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collected in 2013-2014 at the Geneva University Hospitals.  European Journal of  Clinical Microbiology Infection Disease. 36:343-350 Engel, S., Jensen, P.R. and Fenical, W. 2002. Chemical ecology of marine microbial and defends, Journal of  Chemical Ecology. 28 (10): 1971-1985. Doshi, G.M., Aggarwal, G.V., Martis,  E.A.,  Shanbhag,  P.P., 2011,   Novel Antibiotics from Marine Sources  International  Journal of Sciences and Nanotechnology. 4 (3): 1446-1461.  Durai, R., Philip C.H.,and Hoque,  H. 2010. Methicillin-resistant Staphylococcus  aureus: an update.  AORN Journal. 91:  599-605.  Givry, S., Duchiro, F., 2008.  Optimization of culture medium and growth conditions for production of L-  arabinose   isomerase and D-xylose isomerase by Lactobacillus bifermentans, Mikrobiologiia: 77(3):  324-30. Hidayat, L.K., Hsu, D.I., Quist, R., Shriner, K.A. and Wong-Beringer, A. 2006. High- does vancomycin therapy for methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. Archives of internal medicine. 166: 2138-2144.  Isnansetyo, A., Kamei, Y., 2003. Pseudoalteromonas phenolica sp. nov., a novel marine bacterium that produces   phenolic anti-methicillin-resistant Staphylococcus aureus substances. International Journal of  Systematic and  Evolutionary Microbiology. 53: 583-588. Rahman, H., Austin, B., Mitchell, W.J., Morris, P.C., Jamieson, D.J., Adams, D.R., Spragg, A.M. and Schweizer, M.  2010. Novel anti-infective compounds from marine bacteria. Marine Drugs, 8, 498-518.  Schinke, C., Martins, T., Queiroz, S.C.N., Melo, I.S. and Reyes, F.G.R.,2017.  Journal of Natural Products, 80: 1215–122  Stefani, S., Chung, D.R., Lindsay, J.A., Friedrich, A.W., Kearns,  A.M., Westh, H., Mackenzie,  F.M. 2012,  Meticillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA): global epidemiology and harmonisation of typing methods.  International Journal of Antimicrobial Agents. 39(4): 273-82.                
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คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอสิระของกระเจียบเขียวอบแห้ง จากชุมชนบ้านม่าหนิกในจังหวัดภูเก็ต Nutr itional value and antioxidant activity of dr ied Okra (Abelmoschus esculentus) from Ban Manik Community in Phuket  อนิตทยา กงัแฮ * จนัทนา แสงแกว้  จิราพร ขวญัมุณี  กิตติศกัดิ จิตตเ์กือ  และ สุภโรจน์ ทรงยศ3 Anittaya Kanghae1* , Jantana Saengkaew1 , Jiraporn Khwanmunee1 , Kittisak Jitkue2 and Suparoth Songyos3   บทคัดย่อ   กระเจียบเขียว (Abelmoschus esculentus) เป็นผักพืนบ้านของไทยทีนิยมบริโภคฝักในหลายรูปแบบต่าง เช่น                   สด แห้ง ทอด หรือ ตม้ นอกจากนีกระเจียบเขียวยงัมีคุณค่าทางโภชนการสูง ไดแ้ก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ และเยอืใย การศึกษานีวตัถุประสงคเ์พือวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการดว้ยวิธี Association of Official Analytical Chemists สารประกอบฟีนอลิกทงัหมดโดยใชว้ธีิ Folin-Ciocalteu reagent และวิเคราะห์สารตา้นอนุมูลอิสระ 2 วิธี ประกอบดว้ย 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ Ferric ion reducing antioxidant power assay (FRAP) ในฝักกระเจียบเขียวอบแห้ง ผลการทดลองพบวา่กระเจียบเขียวมีปริมาณคุณค่าทางโภชนาการประกอบดว้ยความชืน 5.20±0.82, เถา้ 12.40±0.77, เยอืใย 11.30±0.58, โปรตีน 9.55±0.27, ไขมนั 0.79±0.47 และคาร์โบไฮเดรตสูงถึง 72.06±0.98 g/100 g นาํหนักแห้งตามลาํดับ นอกจากนียงัพบว่ากระเจียบเขียวยงัมีสารประกอบฟีนอลิกทังหมดเท่ากับ 6.90 ±0.03 g gallic acid equivalents/100 g นาํหนกัแหง้ และมีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระโดยวธีิ DPPH และ FRAP เท่ากบั 4,608.00±0.25 µmol Trolox/100 g dry basis และ 4,902.32±0.34 µmol Ascorbic acid/100 g dry basis ตามลาํดับ ผลการทดลองนีสามารถนํากระเจียบอบแห้งนีไปทําเป็นวตัถุดิบในการทาํชาสมุนไพรและผลิตภณัฑอื์นๆ ได ้ คาํสําคญั : สารประกอบฟีนอลิค, ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ, กระเจียบเขียว, คุณค่าทางโภชนาการ  
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ABSTRACT   Okra (Abelmoschus esculentus) is an indigenous vegetable of Thailand that can consume by the various way, e.g. salads, soups, and stews, in fresh and dried. Okra has the high value of nutrient, it consists of protein, carbohydrate, vitamin, salts, and fiber. In this study, the nutrition of Okra was analyzed. The value of nutrients analyzed by Association of Official Analytical Chemists method, the total phenolic compound was analyzed by Folin-Ciocalteu reagent method, and the antioxidant was analyzed by 2 ,2 - Diphenyl-1 - picrylhydrazyl (DPPH) and Ferric ion reducing antioxidant power assay (FRAP). The results show that dry Okra pods were supplementary by moisture, ash, protein, fat, and carbohydrate as 5 .20 ± 0.82, 12.40 ± 0.77, 9.55 ± 0.27, 0.79 ± 0.47, and 72.06 ± 0.98 g/100 g dry weight, respectively. Moreover, dry Okra pods were consists of the total phenolic compound as 6 . 0  g gallic acid equivalents/10 0  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 สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 83000 1 Program in Science, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Ratsada Sub-district, Mueang District, Phuket Province 83000, Thailand 2 สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 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 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบา้นม่าหนิก หมู่ 7 ตาํบลศรีสุนทร อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 83110 3 Sufficiency Economy Learning Center of Ban Manik Community, Si Sunthon Sub-district, Thalang District, Phuket Province 83110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : anittaya@pkru.ac.th 
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บทนํา  กระเจียบเขียว (Abelmochus esculentus L. Moench) เป็นผกัพืนบา้นทีมีการปลูกไดท้วัทุกภาคตลอดทงัปีและมีชือเรียกทีแตกต่างกนัไปตามทอ้งถิน เช่น กระเจียบมอญ มะเขือมอญ มะเขือทะวาย มะเขือมืน ซึงมีการสันนิษฐานว่าถินกาํเนิดอยูใ่นทวปีแอฟริกาและทวปีเอเชีย คนไทยส่วนใหญ่นิยมกินคู่กบันาํพริกและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ เนืองจากกระเจียบเขียวมีคุณค่าทางโภชนาการทีโดดเด่น คือ เป็นแหล่งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตามิน และเส้นใยอาหาร (Habtamu            et al., 2014) รวมถึงกรดไขมนัไม่อิมตวั เช่น โอเลอิก ลิโนเลอิกในปริมาณสูง (Roy et al., 2014; Gemede et al., 2015) รวมทงัเป็นแหล่งพลงังานทีมีคุณค่า (Adetuyi et al., 2011) เมือนาํฝักกระเจียบเขียวไปประกอบอาหารยงัพบวา่มีลกัษณะเป็นเมือก ซึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสารจาํพวกกมั และเพคตินในปริมาณทีสูง หากรับประทานกระเจียบเขียวสามารถช่วยบรรเทาโรคไดห้ลายโรค เช่น ความดนัโลหิต หลอดเลือดตีบตนั ลดอาการโรคกระเพาะ และยงัช่วยขบัพยาธิตวัจีดได ้(Robbins, 1982) นอกจากนีกระเจียบเขียวยงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระ ซึงเป็นสารประกอบในกลุ่มโพลิฟีนอล ไดแ้ก่                  สารฟีนอลิกและสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ สามารถพบในพืช ผกั ผลไม ้และสมุนไพรหลายชนิด สารตา้นอนุมูลอิสระนีจะมีบทบาทสําคญัในการป้องกนัการทาํลายสารชีวโมเลกลุในร่างกายจากอนุมูลอิสระซึงทาํใหเ้กิดโรคต่างๆ ได ้ดงันนัจะเห็นไดว้า่กระเจียบเขียวมีคุณประโยชน์มากมาย จึงทาํให้คณะผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปยงัศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นม่าหนิก หมู่ 7 ตาํบลศรีสุนทร อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นชุมชนตน้แบบทีมีการดาํเนินงานส่งเสริมการท่องเทียวเชิงสุขภาพของชุมชนโดยกลุ่มเกษตรกรบางเหนียวดาํไดท้าํการปลูกพืชสมุนไพรและพืชสวนหนึงในพืชทีกล่าวนนัก็คือ กระเจียบเขียว ปัจจุบนักลุ่มเกษตรกรบางเหนียวดาํไดน้าํกระเจียบเขียวมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการทาํสบู่กระเจียบเขียวออกจาํหน่ายและมีแนวคิดทีจะอบแห้งกระเจียบเขียว เพือนาํวตัถุดิบนีไปใชใ้นการแปรรูปเป็นชาสมุนไพร สารสกดัในเครืองสาํอาง และตลอดจนพฒันาผลิตภณัฑอื์นๆ ทีสามารถเพิมมูลค่าให้กบักระเจียบเขียว จึงทาํให้คณะผูว้ิจยัทาํการศึกษาถึงคุณค่าทางโภชนาการและสารตา้นอนุมูลอิสระของกระเจียบเขียวทีอบแหง้ในครังนี   วธิีดําเนินการวิจัย 1. การเตรียมกระเจยีบเขียว เก็บฝักกระเจียบเขียวจากชุมชนม่าหนิก หมู่  ตาํบลศรีสุนทร อาํเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต ขนาดผลยาว -  เซนติเมตร นํามาลา้งทําความสะอาด หันตดัเป็นชินบาง และนําไปอบทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  ชวัโมง จากนนันาํไปบดใหเ้ป็นผงโดยใชเ้ครืองปัน 2. การวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคม ี(Proximate analysis)  วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกระเจียบเขียวอบแห้งตามวิธี AOAC ( )ไดแ้ก่ ปริมาณความชืน ไขมนั โปรตีน เยอืใย และ เถา้  3. การเตรียมสารสกัดกระเจยีบเขียว ชงักระเจียบเขียวอบแห้งทีบดละเอียด 2 กรัม สกดัดว้ยนาํเดือดปริมาตร 200 มิลลิลิตร ตงัทิงไวเ้ป็นเวลา 10 นาที จากนนันาํไปกรอง ปรับปริมาณใหไ้ด ้250 มิลลิลิตร และนาํสารสกดักระเจียบเขียวไปวิเคราะห์  4. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทงัหมด (ISO 14502-1, 2005) วเิคราะห์ปริมาณโพลีฟีนอลิกทงัหมดตามวิธี Colorimetric method using Folin-Ciocalteu reagent เริมจากสารสกดักระเจียบเขียว 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu ความเขม้ขน้ 10% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเขม้ขน้ 7.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 4 มิลลิลิตร จากนันเขย่าให้เขา้กนัตงัทิงไวใ้นทีมืดทีอุณหภูมิห้องนาน           
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1 ชวัโมง จนปฏิกิริยาเกิดขึนสมบูรณ์หลงัจากนนันาํไปวดัค่าดูดกลืนแสงที 765 นาโนเมตร โดยเครืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ รายงานผลในรูปกรัมของ gallic acid equivalence (GAE) ต่อ 100 กรัมตวัอยา่งแหง้ (%w/w dry basis) การคาํนวณจากการสร้างกราฟมาตรฐานระหวา่ง ปริมาณ Gallic acid (µg/ml) กบัค่า Absorbanceที  nm หาค่าสมการ เส้นตรงY =  mx + b จะไดค้่าความชนั (m) และค่าจุดตดัแกนY (b) คาํนวณปริมาณฟีนอลิกทงัหมดใน รูป% (w/w) dry basis Total polyphenol content = (As-b) x Vs x DF x 100/m x Ws x 10,000 x DM As = ค่าดูดกลืนแสงที 765 nm ของตวัอยา่ง  b = ค่าจุดตดัแกน Y ของกราฟมาตรฐาน(Y-intercept)  Vs = ปริมาตรสารสกดั  DF = Dilution factor  m = ความชนัของกราฟมาตรฐาน  Ws = นาํหนกัตวัอยา่ง DM = % Dry matter content 5. การวิเคราะห์ฤทธิต้านอนุมูลอสิระโดยวธิี DPPH radical scavenging ability (DPPH) (Yen and Duh, 1994) ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระในกระเจียบเขียวสามารถวิเคราะห์ดว้ยวิธี DPPH radical scavenging ซึงเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารตา้นออกซิเดชนัทีไดรั้บความนิยมและให้ผลรวดเร็วโดยใช ้ , -diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) โดยนาํสารสกดัตวัอยา่งปริมาตร  ไมโครลิตร ใส่ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย DPPH ความเขม้ขน้ .  มิลลิโมลาร์ ปริมาตร ,  มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั เก็บในทีมืดอุณหภมูิหอ้ง  นาที วดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน  นาโนเมตร โดยใชเ้มทานอลเป็น blank แทนสารสกดัตวัอยา่งและใชโ้ทรลอกซ์ (Trolox) ความเขม้ขน้ 0-1,000 ไมโครโมลเป็นสารมาตรฐาน นําค่าทีได้ไปสร้างกราฟมาตรฐาน จากนันนําผลทีได้จากการทดสอบสารสกัดจากกระเจียบเขียวไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน เพือคาํนวณหาประสิทธิภาพในการตา้นอนุมูลอิสระ และรายงานผลในรูปของ µmole equivalence ของ Trolox ต่อ  กรัมตัวอย่างแห้ง สร้างกราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของ Trolox (µM) กับ                 % Inhibition หาค่าสมการเสน้ตรง จะไดค้่าความชนั (m) และค่าจุดตดัแกน Y (b)  % Inhibition = (Abs.control - Abs.sample) x 100/ Abs.Control คาํนวณความสามารถในการจบัอนุมูลอิสระ (DPPH-Radical scavenging activity) ความเขม้ขน้ของ Trolox (C) ในหน่วย  µM=(% Inhibition – b )/m ความสามารถในการจบัอนุมูลอิสระ  DPPH (µmol Trolox /100 g dry basis) = (C × Vs × DF × 100 × 100)/1,000× Ws× DM b = ค่าจุดตดัแกน Y ของกราฟมาตรฐาน (Y- intercept)  C = ความเขม้ขน้ของ Trolox ในหน่วย µM  Vs = ปริมาตรสารสกดั DF = Dilution factor m = ความชนัของกราฟมาตรฐาน  Ws = นาํหนกัตวัอยา่ง (g)  DM = % Dry matter content 6. การวิเคราะห์ฤทธิต้านอนุมูลอสิระโดยวธิี Fer r ic reducing antioxidant power  (FRAP) (Yen and Duh, 1994) 
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FRAP เป็นวธีิทีใชว้ดัวามสามารถในการใหอิ้เลก็ตรอนของสารอนุมูลอิสระ โดย Potassium ferricyanide reduction สารตา้นอนุมูลอิสระจะกาํจดัไอออนของ ferric (Fe +) แลว้เปลียนไปอยูใ่นรูปของ ferrous (Fe2+) ซึงในการวิเคราะห์ใชว้ิธีของ Yen and Duh (1994) โดยปิเปตสารสกัดตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองเติมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์(pH 6.6) ความเขม้ขน้ 0.2 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร และสารละลายโพแทสเซียมเฟอริกไซยาไนด์ (K3Fe(CN)6) เขม้ข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กันและบ่มทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา             30 นาทีจากนนัเติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก (TCA) เขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กนัแลว้นําไปปันเหวียงทีความเร็ว 3000 g เป็นเวลา 10 นาทีจากนันดูดสารละลายส่วนบนปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร เติมนาํกลนั     2.5 มิลลิลิตรและสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) 0.1 เปอร์เซ็นต ์ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร แลว้ผสมใหเ้ขา้กนั จากนนันาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 700 นาโนเมตร โดยเปรียบเทียบกบัสารละลามาตรฐานกรดแอสคอร์บิก รายงานผลในรูป mmole equivalent ของกรดแอสคอร์บิกต่อ 100 กรัม ตวัอยา่งแหง้ Reducing power activity (µmole ascorbic acid/100g dry basis) = (As–b) x Vs x DF x 100/ m x Ws x 1,000 x DM  As = ค่าดูดกลืนแสงที 700 nm ของตวัอยา่ง   b = ค่าจุดตดัแกน Y ของกราฟมาตรฐาน (Y-intercept)   Vs = ปริมาตรสารสกดั    DF = Dilution factor   m = ความชนัของกราฟมาตรฐาน   Ws = นาํหนกัตวัอยา่ง (g)   DM = % Dry matter content ผลและวจิารณ์ผล  การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการเป็นสิงสาํคญัของอาหาร ซึงผลของคุณค่าทางโภชนาการของกระเจียบเขียวอบแห้งถูกแสดงในตารางที  จะเห็นไดว้า่กระเจียบเขียวอบแห้งประกอบดว้ยปริมาณความชืน 5.20±0.82 เถา้ 12.40±0.77 เส้นใย 11.30± .  โปรตีน 9.55±0.27 และไขมนั 0.79±0.47 g/100 g นาํหนกัแหง้ ในขณะทีปริมาณสารอาหารอยูใ่นช่วงเดียวกนักบัผลทีมีการรายงานใน Gemede และคณะ ( ) พบกระเจียบเขียวว่าปริมาณความชืน 9.69-11.29 เถา้ 5.37-11.30 เยือใย 11.97-29.93 โปรตีน 10.25-26.16 และไขมนั 0.56-2.46 g/100g นาํหนกัแห้ง ยกเวน้อยา่งเดียว คือ กระเจียบเขียวทีอบแห้งมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตทีถูกตรวจพบในปริมาณทีสูงขึน เมือเทียบกบัผลของ Gemede et al. ( ) ซึงความแตกต่างเหล่านีอาจเกียวขอ้งกบัการเปลียนแปลงความชืนในผล ความแตกต่างของสายพนัธ์ุของกระเจียบเขียว (Gemede et al., 2016)  ตารางท ี  คุณค่าทางโภชนาการของกระเจียบเขียวอบแหง้ คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณ (g/100gนาํหนกัแหง้) ความชืน 5.20±0.82 เถา้ 12.40±0.77 โปรตีน  9.55±0.27 ไขมนั 0.79±0.47 เยอืใย 11.30±0.58 คาร์โบไฮเดรต 72.06±0.98  สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารกลุ่มหนึงทีมีสมบตัิเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระและสามารถพบไดใ้นพืชหลายชนิด สําหรับผลการการวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกทงัหมดทีอยูใ่นกระเจียบเขียวอบแห้งโดยวิธี Folin-Ciocalteu ดังแสดงใน
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ตารางที 2 พบว่ากระเจียบเขียวมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทงัหมดเท่ากบั 6.90 ±0.03 กรัมกรดแกลลิคเปรียบเทียบต่อ                กรัมนาํหนักแห้ง ขณะทีการวิเคราะห์ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระของกระเจียบเขียวอบแห้งด้วย 2 วิธี คือ DPPH radical scavenging activity และ FRAP พบวา่ปริมาณของสารตา้นอนุมูลอิสระทงัสองมีแนวโนม้เป็นไปในทางเดียวกนั มีปริมาณสูงเท่ากบั ,608.00 µmol Trolox/100 g นาํหนกัแหง้ และ ,902.32 µmol Ascorbic acid/100 g นาํหนกัแหง้ ตามลาํดบัซึงผลการทดลองทีไดส้อดคลอ้งกบัรายงานของ Liao et al ( ) แต่ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระอาจตาํ เนืองจากการอบแห้งของกระเจียบเขียวพบวา่มีการสูญเสียของสารตา้นอนุมูลอิสระ (Arlai et al., 2012) ตารางท ี2 ปริมาณสารฟีนอลิครวมและสารตา้นอนุมูลอิสระของกระเจียบเขียวอบแหง้ Antioxidant activity ปริมาณสาร Total phenolic (g GAE/100 g dry basis) 6.90 ±0.03 DPPH (µmol Trolox/100 g dry basis) 4,608.00±0.25 FRAP (µmol Ascorbic acid/100 g dry basis) 4,902.32±0.34  สรุปผลการวจิัย กระเจียบเขียวทีอบแห้งของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านม่าหนิก หมู่  7 ตําบลศรีสุนทร                อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต มีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะปริมาณคาร์โบไฮเดรตทีสูง และมีสารตา้นอนุมูลอิสระ ดงันนัควรส่งเสริมให้ชุมชนปลูกกระเจียบเขียวเพิม และนาํกระเจียบอบแห้งนีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรูปเป็นชากระเจียบเขียวและผลิตภณัฑอื์นๆ ต่อไป  กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้จิยัตอ้งขอขอบพระคุณตวัอยา่งกระเจียบจากชุมชนบา้นหม่านิก และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์                       คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในการเอือเฟือสถานทีทาํการวจิยัอนัเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่องานวจิยั   เอกสารอ้างองิ AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. 17th edition, Washington D.C. 1: 234 . Arlai, A. , Nakkong, R. , Samjamin, N. , and Sitthipaisarnkun, B.  20 1 2 .  The effects of heating on physical and chemical  constitutes of organic and conventional okra. Procedia Engineering 32: 38-44. Adetuyi F. O., Osagie A. U., and Adekunle A. T.. 2 0 1 1 .  Nutrient, antinutrient, mineral and bioavailability of okra  Abelmoschus esculentus (L) Moench. Am. J. Food Nutr. 1:49–54. Gemede H. F., Ratta N., Haki G. D., Woldegiorgis A. Z., and Beyene F.. 2 01 5 .  Nutritional quality and health benefits of  okra (Abelmoschus esculentus): a review. J. Food Process Technol. 6:458. Habtamu F., Ratta N., Haki G. D., Woldegiorgis A. Z., and Beyene F.. 2 0 1 4 .  Nutritional quality and health benefits of  okra (Abelmoschus esculentus): A review. J. Food. Sci. Qual. Manag. 33:87–96. ISO, 2005. ISO 14502-1:2005 Determination of substances characteristic of green and black tea - Part 1: Content of total  polyphenols in tea -- Colorimetric method using Folin-Ciocalteu reagent. International Organization for  Standardization, Geneva, Switzerland. 
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Roy, A., Shrivastava, S. L. and Mandal, S. M. 2014. Functional properties of Okra Abelmoschus esculentus L. (Moench):  traditional claims and scientific evidences. Plant Science Today 1(3): 121-130.  Liao, H. , Dong, W. , Shi, X. , Liu, H.  and Yuan, K.  2012.  Analysis and comparison of the active components and  antioxidant activities of extracts from Abelmoschus esculentus L. .  Pharmacogn Mag 8(30) :156-61.  Robbins,              R. 1982. Guide to okra production. Amer. Veg. Grower 30(12):7-10 Yen, G.C. and Chen, H.Y. 1995. Antioxidant Activity of Various Tea Extracts in Relation to Their Antimutagenicity.  Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43, 27-32.                              
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ความหลากหลายของพนัธ์ุไม้ยืนต้นในพืนทเีขาหินปูน วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จังหวดัพัทลุง Diver sity of tree species in a limestone area  in Muang Kao Chaibur i National Park  in Phatthalung province   พงศศิ์ลป์ อินทร์แป้น * ศิริลกัษณ์ ช่วยพนงั  และ จรัล ลีรติวงศ์  Phongsin Inpaen1* Siriluk Chuaypanang2  and Charan Leeratiwong3  บทคัดย่อ   พนืทีเขาหินปูนเป็นระบบนิเวศทีมีความสาํคญัและมีลกัษณะเฉพาะตวั การศึกษาความหลากหลายของพนัธุ์ไมย้ืนตน้ในพนืทีเขาหินปูน วนอทุยานเมืองเก่าชยับุรี จ.พทัลุง เพอืศึกษาชนิดพนัธ์ุไมย้นืตน้และความสาํคญัของไมย้ืนตน้ในสงัคม เก็บตวัอยา่งและสาํรวจพนัธุ์พชืตงัแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.  ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.  ศึกษาไมย้ืนตน้ทีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางระดบัอกตงัแต่  เซนติเมตรขึนไป โดยวางแปลงศึกษาดว้ยวธีิการสุ่ม ขนาด  x  เมตร ตามเสน้ทางศึกษาธรรมชาติถึงจุดชมววิเขาชยับุรี ระยะทางรวม  เมตร จาํนวน  แปลงศึกษา รวมพนืทีศึกษา ,  ตารางเมตร            พบไมย้นืตน้ไดท้งัสิน  ตน้ จาํแนกเป็น  วงศ ์  สกุล  ชนิด ตน้ไมมี้ความสูง .  – 28.00 เมตร พนืทีหนา้ตดัรวม .  ตารางเมตร ความหนาแน่นรวม .  ตน้ต่อตารางเมตร  วงศที์พบมากทีสุด คือ วงศไ์มม้ะเดือ (Moraceae)  ชนิด วงศ์ไม้สลดัได (Euphorbiaceae)  ชนิด และวงศไ์มเ้ลียน (Meliaceae)  ชนิด สกุลทีพบมากทีสุด คือ สกุลไมม้ะเดือ (Ficus) สกุลไม้กะหนานปลิง (Pterospermum) และสกุลมะคาํไก่ (Drypetes) พืชทีพบมากทีสุด คือ ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Laness) แกงเลียงใหญ่ (Psydrax dicoccos Gaertn. var. dicoccos) เทียนขโมย (Drypetes hoaensis Gagnep.) และ ยาแก ้ (Drypetes hainanensis Merr.) มีค่าดชันีความสาํคญั . , . , .  และ .  ตามลาํดบั วนอทุยานเมืองเก่าชยับุรีจึงเป็นพนืทีทีมีศกัยภาพในการเป็นแหล่งอนุรักษพ์นัธุกรรม เป็นแหลง่แม่ไมข้องพชืหายากหลายชนิด และสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวและแสวงหาความรู้ทางธรรมชาติทีสาํคญัต่อไป  คาํสําคญั : ความหลากหลาย, ไมย้นืตน้, เขาหินปูน, วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี, พทัลุง     สาขาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง ตาํบลบา้นพร้าว อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง  1 Department of Biology Faculty of Science, Thaksin University Phatthalung Campus, Baan Prao Sub-district, Papayom District, Phatthalung Province 93110, Thailand  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง ตาํบลบา้นพร้าว อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง  2 Department of Biological and Environmental Science Faculty of Science, Thaksin University Phatthalung Campus, Baan Prao Sub-district, Papayom District, Phatthalung Province 93110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : jear_31_forrest@hotmail.co.th 
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ABSTRACT   Limestone areas are important ecosystems because they have extraordinary environments and communities of species have evolved to cope with unique conditions. The aim of the present study was to assess the diversity and importance of tree species in a limestone area in Muang Kao Chaiburi National Park, Phatthalung province, Thailand. Field surveys and plant collections were carried out from May 2016 to April 2017. All trees with a trunk diameter at breast height of more than 5 cm were recorded in forty 5×20 m plots along a 695 meters nature trail . In total 704 trees were identified, belonging to 71 species, 51 genera, and 30 families. Tree height varied about 1.50 m to 28 m. The total trunk basal area was 19.68 m2, and average tree density was 0 .1 7 6  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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บทนํา ประเทศไทยตงัอยูใ่นเขตร้อนชืน (Tropical climate) อยูร่ะหวา่งเสน้ละติจูด –  องศาเหนือ และระหวา่งเสน้ลองจิจดูที -  องศาตะวนัออก มีเนือทีทงัหมดประมาณ ,696,  ไร่ หรือประมาณ ,  ตารางกิโลเมตร มีพนืทีป่าแบบป่าฝนเขตร้อน (Tropical rain forest) มีความไดเ้ปรียบในดา้นภมิูศาสตร์ ทีเอือใหเ้กิดความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) สูงสุดอนัดบัตน้ ๆ ของโลก ดว้ยปริมาณความเขม้ของแสงแดดสูงตลอดทงัปี บวกกบัปริมาณนาํฝน ส่งผลให้ประเทศไทยมีความชืนสูงติดอนัดบัตน้ ๆ ของโลก ส่งผลใหพ้ชืพนัธ์ุและสิงมีชีวติมีความหลายหลายสูงขึนตามไปดว้ย ทงัยงัมีเทือกเขาสูงตามภมิูภาคต่าง ๆ ทีก่อใหเ้กิดความแตกต่าง ของลมฟ้าอากาศเฉพาะแหล่ง (Microclimate) นอกจากนียงัมีความแตกต่างของสภาพดิน หิน และภมิูประเทศ สิงเหล่านีเป็นปัจจยัร่วมทีก่อใหเ้กิดความหลากหลายทางชีวภาพทีสูงขึนไดใ้นประเทศ ไดแ้ก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศหรือถินทีอยู ่หรือชนิดป่าทีหลากหลาย (Habitat diversity) ความหลากหลายของชนิด (Species diversity) ตลอดจนความหลากหลายทางพนัธุกรรม (Genetic diversity) (ธวชัชยั สนัติสุข, 2555)  เขาหินปูน เป็นหนึงในลกัษณะทางธรณีวทิยาทีมีการกระจายตวักวา้งทีสุดประเภทหนึงในโลก สามารถพบไดใ้นทุกภูมิภาคของโลก มีอายหิุนหลายร้อยลา้นปี เป็นแหล่งเก็บรวบรวมชนิดพนัธุ์ต่าง ๆ ไวม้ากมาย ดว้ยเขาหินปูนมกัมีความสูงชนั มีหุบเหว หนา้ผา หรือโพรงถาํทีสลบัซบัซอ้น ทาํใหม้นุษยเ์ขา้ถึงพนืทีเขาหินปูนไดย้าก รวมทงัมีหนา้ดินนอ้ย แหง้แลง้และร้อนจดั ไม่สามารถใชเ้ป็นพนืทีเกษตรกรรมได ้ประเทศไทยมีพืนทีเขาหินปูนประมาณ ,  ตารางกิโลเมตรโดยมีการจดัตงัเป็นพนืทีอนุรักษร้์อยละ  ของพนืทีทงัหมด (วชิาญ เอียดทอง, ) พนืทีส่วนใหญ่ยงัคงเป็นป่าไม ้แต่ในบริเวณทีมีหนา้ดินหนาซึงเป็นส่วนนอ้ยมกัใชป้ระโยชน์เพอืทาํสวนยางพาราหรือสวนผลไม ้ นอกจากนียงัมีการสมัปทานพนืทีเขาหินปูน เพอืผลิตปูนซีเมนตแ์ละผลิตหินสาํหรบัการก่อสร้าง  (จรินทร์ ชลไพศาล และ บุญญวฒัน์ ขนุอิน, ) ขอ้มูลดา้นการศึกษาพืชเขาหินปูนในบริเวณภาคใตข้องประเทศไทยยงัมีนอ้ย ประกอบกบัพนืทีเขาหินปูน มีแนวโนม้ถูกบุกรุกทาํลายอนัเนืองมาจากการทาํเหมืองหินปูนและการเกษตร เขาหินปูน จึงเป็นเหมือนความหวงัหนึงของการเป็นพนืทีรักษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของสิงมีชีวติทงัพชืและสตัว ์ วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรีซึงเป็นเขาหินปูนลูกโดด ตงัอยูก่ลางพนืทีเกษตรกรรมและมีชุมชนอยูโ่ดยรอบ หลงเหลือจากการบุกรุกโดยมนุษยแ์ละยงัมีสภาพทีเกือบสมบูรณ์ ตงัอยูใ่นเขตบา้นคอกววั หมู่ที  ตาํบลชยับุรี อาํเภอเมืองจงัหวดัพทัลุง มีเนือทีประมาณ ,  ไร่ ประกอบดว้ยภูเขาหินปูน  ลูก คือ เขาชยับุรี เขาบ่อลา และเขาพลู โดยกรมป่าไมไ้ดป้ระกาศจดัตงัเป็นวนอุทยานเมือวนัที  สิงหาคม   การศึกษาครังนีจึงสนใจศึกษาความหลากหลายของชนิดและดชันีความสาํคญัของพนัธุ์ไมย้นืตน้ในพนืทีเขาหินปูนทียงัไม่เคยถูกบุกรุกหรือทาํการเกษตรมาก่อนในเขตวนอทุยานเมืองเก่าชยับุรี จ.พทัลุง เพอืเป็นฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืช  เพอืเพมิองคค์วามรู้ดา้นพนัธุ์ไมใ้หแ้ก่เจา้หนา้ทีวนอทุยานและนกัท่องเทียวทีเขา้ชมวนอุทยาน  รวมทงัเพอืเป็นฐานขอ้มูลพิกดัตน้ไมใ้นการศึกษาถึงคุณประโยชน์ทางดา้นการแพทย ์ การติดตามการเจริญเติบโตระยะยาว และเป็นแหล่งผลิตกลา้ไมห้ายากสาํหรับเพมิพนืทีป่าต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย 1. สํารวจพืนทแีละการวางแปลงศึกษา  การสํารวจในครังนีเลือกศึกษาเฉพาะเขาชัยบุรีเท่านันสํารวจโดยการเดินเท้า เพือหาพืนทีทีมีความเหมาะสมสําหรับการวางแปลงตงัแต่พืนราบถึงยอดเขา โดยใชเ้ส้นทางศึกษาธรรมชาติทีมีอยู่เดิม เป็นเส้นทางหลกัในการสํารวจ รวมถึงเส้นทางอืนทีสามารถเขา้ไปสํารวจพนัธุ์ไมไ้ด้ แลว้เลือกตาํแหน่งวางแปลงศึกษา เลือกศึกษาเฉพาะในพืนทีทีเป็นสังคมพืชดงัเดิม โดยใชเ้ส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จากสาํนกังานวนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี สู่จุดชมวิวยอดเขาชยับุรี รวมระยะทาง  เมตร โดยเลือกเฉพาะพืนทีทีเป็นสังคมพืชดงัเดิมทีไม่ผา่นการบุกรุกทาํลาย หรือปลูกพืชเกษตรกรรม เพือให้
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เห็นรูปแบบสังคมพืชธรรมชาติและไม่มีชนิดพนัธ์ุต่างถินเขา้มาอยูใ่นพืนทีศึกษา โดยวางแปลงขนาด 5 x 20 เมตร จาํนวน  40 แปลง  ทุก  เมตรตลอดเสน้ทาง ใชเ้ชือกกาํหนดขอบเขตแปลงศึกษา ใชเ้สาไมห้รือเหล็กตอกดว้ยคอ้นลงตามมุมแปลงศึกษา พร้อมติดป้ายแสดงถึงพนืทีการศึกษาวจิยัเพือป้องกนัการทาํลายโดยนกัท่องเทียว ใชอุ้ปกรณ์บนัทึกพิกดัทางภมิูศาสตร์ (GPS) วดัความสูงจากระดบันาํทะเล และวดัความชนั ในทุกแปลงศึกษา   . การเก็บตวัอย่างพืช  เก็บตวัอยา่งพืชตงัแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.  ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.  ใชเ้ทปวดัขนาดตน้ไมที้บริเวณความสูงระดบัอกหรือ  เซนติเมตร โดยเลือกศึกษาเฉพาะตน้ทีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางระดบัอก  เซนติเมตรขึนไปเท่านนั บนัทึกตาํแหน่งของตน้ไมใ้นแปลง บนัทึกความสูง ตาํแหน่งแกน X และแกน Y ติดป้ายพลาสติกบนัทึกรหสัและชือผกูไว้บริเวณลาํตน้ เก็บตวัอยา่งชินส่วนของพืชทุกส่วนประกอบดว้ย ใบ ดอก ผล บรรจุลงในถุงพลาสติก จาํนวน  ชุด พร้อมติดฉลากตวัอยา่งบนัทึกขอ้มูล ลงในทุกตวัอยา่งใหต้รงกบัป้ายรหัสตน้ไม ้ พร้อมทงัถ่ายรูปทุกชินส่วนของพชืทีเก็บตวัอยา่ง รวมถึงลกัษณะอืนๆทีไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได ้เช่น เปลือกตน้ รากอากาศ สีเปลือก สีเนือไม ้ยางไม ้เพอืใชอ้า้งอิงในภายหลงั พร้อมทงับนัทึกลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ นาํมาจาํแนกและตรวจสอบชือวทิยาศาสตร์พืชตามหลกัอนุกรมวธิาน โดยใช้หนงัสือสาํหรับจาํแนกพืชในประเทศไทย เช่น ชือพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย ของ เต็ม สมิตินนัทน์ ( ),                 ไมป่้าภาคใต ้ เล่มที  (A-Es) ของ ไซมอน การ์ดเนอร์ และคณะ ( ), Order and Families of Malayan Seed Plant ของ Keng (1969), Malayan Wild Flower Dicotyledons ของ Henderson (1974) เป็นตน้ หรือสอบถามจากผูเ้ชียวชาญ เพอืใหท้ราบชือวทิยาศาสตร์ของชนิดพนัธุ์พชื จดัทาํตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้เพอืจดัเก็บในพพิิธภณัฑพื์ช ภาควิชาชีววทิยา มหาวทิยาลกัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง และสาํนกังานวนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี   .วเิคราะห์ข้อมูลสังคมพืช   วเิคราะห์ขอ้มูลสังคมพืชโดยใชค้า่ดชันีความสาํคญั (Importance Value Index : I.V.I) ดดัแปลงจากคูมื่อการศึกษาป่าไมไ้ทยของ ดวงใจสุขเฉลิม และคณะ,  โดยมีสูตรการคาํนวณดงันี  .  ความหนาแน่นของตน้ไม ้(Density) แยกคาํนวณเป็นความหนาแน่นรวม (Total Density) และความหนาแน่นแต่ละชนิด   ความหนาแน่นรวม (D)  =               จาํนวนตน้ไมท้งัหมดทีปรากฏ                                                         พนืทีแปลงศึกษาทงัหมด   ความหนาแน่นของไมช้นิด A (DA)  =      จาํนวนตน้ทงัหมดของไมช้นิด A                                                                             พนืทีแปลงศึกษาทงัหมด .  ความหนาแน่นสมัพทัธ์ (Relative Density) โดยเปรียบเทียบชนิดนนัๆกบัไมทุ้กชนิด ความหนาแน่นสมัพทัธ์ของไมช้นิด A (RDA) =  ความหนาแน่นของไมช้นิด A x 100   ความหนาแน่นรวมของไมทุ้กชนิด 3.3 ความถีของชนิดไมแ้ต่ละชนิด (Frequency of Occurrence)   ความถีของชนิดพนัธ์ุไม ้A (FA)  =  จาํนวนแปลงทีพนัธุ์ไม ้A ปรากฏ X 100                     จาํนวนแปลงทีทาํการสาํรวจทงัหมด .  ความถีสัมพทัธ ์(Relative Frequency)    ความถีสัมพทัธ์ของไมช้นิด A (RFA) =  ความถีของไมช้นิด A X 100                                                                ความถีรวมของไมทุ้กชนิด  
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 3.5 ความเด่นของไมแ้ต่ละชนิด (Dominance)      ความเด่นของชนิดพนัธ์ุไม ้A (DOA) =  พนืทีหนา้ตดัของไมช้นิด A (ตารางเซนติเมตร)                  พนืทีศึกษาทงัหมด (ตารางเมตร) กาํหนดให ้ พนืทีหนา้ตดั  = πr2      เสน้รอบวง = 2πr .  ความเด่นสัมพทัธ ์(Relative Dominance)    ความเด่นสมัพทัธ์ของไมช้นิด A (RDoA) =    ความเด่นของไมช้นิด A x 100                  ความเด่นรวมของไมทุ้กชนิด .  ค่าดชันีความสาํคญั (Importance Value Index, IVI) ของแต่ละชนิดในสงัคม จากค่าความสมัพทัธ์ทงัสามค่า คือ ความหนาแน่นสมัพทัธ์ ความถีสัมพทัธ์ และความเด่นสัมพทัธ์ มีวธีิการคาํนวณ คือ ค่าความสาํคญัของชนิดพนัธ์ุ A = RDA + RFA + RDoA   เมือ RDA  =  ความหนาแน่นสมัพทัธ์ของไมช้นิด A RFA  = ความถีสัมพทัธ์ของไมช้นิด A  RDoA = ความเด่นสมัพทัธ์ของไมช้นิด A  ผลและวจิารณ์ผล . พืนทศีึกษา การสํารวจพบว่า พืนทีทีมีความเหมาะสมต่อการศึกษาตังอยู่บนพืนทีเขาหินปูนลาดชัน ทีมีความสูงเหนือระดบันาํทะเลตงัแต่  เมตร ถึง  เมตร (ภาพที ) พนืทีส่วนใหญ่เป็นหินปูน ทงัยงัมีเศษซากพืชซากสัตวข์นาดเล็กทบัถมอยูต่ามพืนผิวและร่องหินปูนทีถูกนาํฝนกดัเซาะเป็นรูพรุน บางบริเวณจะมีนาํขงัในซอกหิน แปลงศึกษาที -   เป็นพืนทีเชิงเขา มีความลาดชนัสูงเพมิขึนไปเรือย ๆ ทีระดบัความสูง  เมตร-  เมตร เหนือระดบันาํทะเล พืนทีบริเวณนีบางจุดเป็นพืนทีราบหุบเขา มีหน้าดินสะสมมากกว่าบริเวณอืน หรือเกิดเป็นร่องซึงเป็นทางไหลของนาํ ทําให้มีความชืนสูง นอกจากนี บริเวณนียงัมีภเูขาอืนๆขนาดเล็กกวา่เขาชยับุรี ทีอยูใ่กลค้อยกาํบงัลมทีพดัมาจากทงัทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออกไดเ้ป็นอยา่งดี แปลงศึกษาที  – 40 เป็นพืนทีสันปันนาํหรือสันของภูเขาทีสูงชนั ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสู่ทิศเหนือ มีพืนทีดา้นกวา้งเพียง  – 20 เมตรเท่านนั ไม่มีฐานภูเขาหรือเชิงเขารองรับมากนกั เนืองจากดา้นขา้งสันปันนาํเกิดการทรุดตวัของเขาหินปูนลงทงั  ดา้นกลายเป็นหุบเหวแนวดิงความลึกกว่า  เมตร ทาํใหเ้กิดเป็นยอดเขาทีแคบและสูง สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล ทาํใหพ้นืทีศึกษาส่วนดงักล่าวเป็นพนืทีรับลมทงัจากฝังตะวนัตกและฝังตะวนัออก ดว้ยความชนัทีมากและลมแรงทงัปี ทาํให้เศษซากพืชซากสัตวถ์ูกนาํฝนชะลา้ง และลมพดัพาออกไปจนเกือบหมด พืนทีส่วนใหญ่จึงเป็นหินปูนเปลือยไม่มีหนา้ดินปกคลุม ซึงส่งผลต่อชนิดและลกัษณะของพืชทีพบ พนืทีศึกษามีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการศึกษานิเวศวทิยาและชีวภูมิศาสตร์ของเขาหินปูนในตอนใตข้องมลฑลยนูนาน ทางใตข้องประเทศจีนของ Zhu ( )  โดยสามารถวางแปลงศึกษาขนาด  x  เมตร เท่านนัเนืองจากมีขอ้จาํกดัของพนืทีเขาหินปูน  
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 ภาพท ี1  ความสูงเหนือระดบันาํทะเลของแต่ละแปลงศึกษา  . ความหลากหลายของพนัธ์ุไม้ยืนต้น  การสาํรวจในพนืทีเก็บตวัอยา่ง  แปลง รวม ,  ตารางเมตร พบพนัธุ์ไมย้นืตน้ไดท้งัสิน  ตน้ จาํแนกออกเป็น  วงศ ์  สกลุ  ชนิด และมีพนัธ์ุไมที้ไม่สามารถจาํแนกระดบัสกลุจาํนวน  ชนิด ซึงอยูใ่นวงศ ์ Bignoniaceae, Euphorbiaceae และ Miliaceae จากจาํนวนพนัธุ์ไมที้พบทงัหมด  ตน้ พบวา่มีการกระจายของจาํนวนในแต่ละแปลงศึกษาทีแตกต่างกนั จาํนวนตน้ทีพบสูงสุด คือ  ตน้ จาํนวนตน้ทีพบนอ้ยทีสุด คือ  ตน้ (ภาพที ) สกลุทีพบชนิดพชืมากทีสุด ไดแ้ก่ สกุลไมม้ะเดือ (Ficus)  ชนิด สกุลไมก้ะหนานปลิง (Pterospermum)  ชนิด สกลุมะคาํไก่ (Drypetes)   ชนิด และสกุลอืน ๆ  อีก  สกุล ขณะทีการศึกษาองคป์ระกอบและโครงสร้างสงัคมของป่าดิบแลง้ผลดัใบ (Seasonally deciduous forest) บนเขาหินปูนโผล่ในตอนกลางของประเทศบราซิลของ Felfili (2007) พบวา่ วงศที์พบมากทีสุดคือ Leguminosae , Bignoniaceae และ Apocynaceae ซึงไม่ใกลเ้คียงกบัการศึกษาครังนี คาดวา่เนืองจากความแตกต่างของภมิูภาคและชนิดของพนัธุ์ไม ้ แต่การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษพ์นัธุ์พชืในรัฐซาบาของมาเลเซีย ของ Kiew ( ) โดยเปรียบเทียบกบัในรัฐซาราวคัและเขตคาบสมุทรมาเลเซีย โดยในรัฐซาบาเป็นภูมิประเทศแบบเขาหินปูนชายทะเล วงศที์พบสมาชิกมากทีสุดคือ Orchidaceae, Euphorbiaceae, Rutaceae, Araceae และ Acantaceae ตามลาํดบั สกลุทีพบพืชมากทีสุดคือ Begonia, Ficus, Bulbophyllum, Diospyros และ Elastostema สกลุเด่นทีพบความใกลเ้คียงกบัการศึกษาในครังนี แตเ่นืองจากมีการศึกษาในพืชหลายกลุ่มทาํใหพ้บพืชลม้ลุกเป็นไมเ้ด่นดว้ย ชนิดพชืทีพบมากทีสุดในการศึกษาครังนี คือ ตะเคียนหิน (Hopea ferrea) รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (Psydrax dicoccos), เทียนขโมย (Drypetes hoaensis), ยาแก ้(Drypetes hainanensis)  และตาไก่ (Pleurostylia opposita) ตามลาํดบั พนัธุ์ไมใ้นแปลงศึกษามีความสูงตงัแต่ 1.5 – 28 เมตร มีความสูงเฉลีย 7.2 เมตร ระดบัความสูงตน้ไมที้พบมากทีสุดคือ 4 เมตร พบวา่ความสูงเฉลียของพนัธุ์ไมใ้นแต่ละแปลงศึกษา มีค่าลดลงในแปลงศึกษาทีมีความสูงเหนือระดบันาํทะเลเพิมขึน เนืองจากลมบนยอดเขาพดัแรงตลอดทังปีทําให้ยอดไม้หัก พนัธุ์ไม้ทีมีความสูงมากทีสุดคือ  เหรียง (Parkia 
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timoriana) สูง 28 เมตร รองลงมาคือ ยางนา (Dipterocarpus alatus)  มีความสูง 24 เมตร และพืชไม่ทราบสกลุ (Unknown 3) ในวงศ์ Bignoniaceae  มีความสูง 24 เมตร พนัธุ์ไมส่้วนใหญ่ทีพบจะมีลกัษณะแคระแกร็น ใบมีขนาดเล็ก ลาํตน้คดงอ หลายชนิดมกัจะมีหนาม หรือมีนาํยาง มีรากชอนไชไปตามซอกหิน ใบมกัจะไหมห้รือร่วงในช่วงฤดูแลง้ แตกใบใหม่ช่วงรอยต่อฤดูแลง้กบัฤดูฝนและมกัมีดอกในช่วงเวลาเดียวกนั เพอืใหเ้มล็ดไดสุ้กและงอกในฤดูฝน  

 ภาพท ี2  จาํนวนตน้ทีพบทงัหมดในแต่ละแปลงศึกษา   การเก็บตวัอย่างจากแปลงศึกษาจาํนวน  ตวัอย่าง จาก  แปลง ขนาด ,  ตารางเมตร เมือจาํแนกชนิด            พนัธุ์ไม ้และคาํนวณขนาดพืนทีทีศึกษา แลว้นาํมาสร้างกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งพืนทีศึกษาและจาํนวนชนิดพนัธ์ุสะสม (Species area curve) พบวา่ เสน้กราฟในช่วงแรกมีความชนัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่เมือเพมิพนืทีศึกษามากขึนยงัสามารถพบพืชชนิดใหม่ไดอี้ก จึงตอ้งเพิมพืนทีศึกษาขึนอีกจนครบ  แปลงศึกษา  พบวา่ ชนิดพนัธุ์สะสมกลบัไม่เพิมขึนแมจ้ะเพิมพนืทีศึกษาแลว้ก็ตาม แสดงใหเ้ห็นวา่ พนืทีศึกษาขนาด ,  ตารางเมตร เพียงพอสาํหรับการศึกษาครังนี (ภาพที ) 
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ภาพท ี  ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนืทีศึกษาและจาํนวนชนิดพนัธ์ุสะสม 

 . การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบสังคมพืช  การศึกษาครังนีวเิคราะห์ขอ้มูลสงัคมพืชโดยใชค้่าดชันีความสาํคญัของพืชแต่ละชนิดในสงัคมไมย้นืตน้ ไดจ้ากความหนาแน่นสมัพทัธ์ ความถีสัมพทัธ์ และความเด่นสัมพทัธ์ ของพืชแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกนั (ตารางที )  ตารางท ี1 พนัธุ์ไมย้นืตน้และค่าดชันีความสาํคญัของไมย้ืนตน้ในพนืทีเขาหินปูนวนอทุยานเมืองเก่าชยับุรี ชือวทิยาศาสตร์ ชือไทย RDA RFA RDoA ดชันีความสาํคญั Hopea ferrea  Psydrax dicoccos Drypetes hoaensis Drypetes hainanensis Pleurostylia opposita Adenanthera pavonina Diospyros undulata Mallotus philippensis Memecylon ovatum Ternstroemia gymnanthera Vitex canescens Dipterocarpus alatus Euonymus indicus 

ตะเคียนหิน แกงเลียงใหญ ่เทียนขโมย ยาแก/้แกว้ป่า ตาไก่ มะกลาํตน้ ดูกชา้ง มะกายดดั พลองกินลูก ปืนนกไส ้ผา่เสียน ยางนา กระดูกไก่ 

9.80 9.65 6.53 5.11 4.82 3.26 4.82 2.98 4.11 2.98 2.41 0.42 1.98 

4.45 5.04 3.26 3.85 4.45 1.48 2.96 4.15 3.26 3.26 3.85 0.89 1.78 

8.71 5.23 7.83 2.47 1.94 6.09 2.41 2.83 2.17 3.30 2.78 7.22 3.87 

22.97 19.93 17.63 11.45 11.22 10.85 10.21 9.97 9.56 9.55 9.06 8.54 7.64   

 0.80
 1.00
 1.20
 1.40
 1.60
 1.80
 2.00

 100  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000  3,500  4,000 

จาํนวน
ชนิดพนั

ธุ์สะสม
(log)

พืนทีศึกษา (ตารางเมตร)



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  647 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางท ี1 (ต่อ)  ชือวทิยาศาสตร์ ชือไทย RDA RFA RDoA ดชันีความสาํคญั Streblus ilicifolius Pterospermum lanceifolium Chionanthus sp. Oroxylum indicum Diospyros montana Sandoricum koetjape Parkia timoriana Aidia parvifolia Carallia brachiate Morinda elliptica Alphonsea siamensis Celtis philippensis Antidesma montanum Garcinia cowa Pterospermum acerifolium Azadirachta excels Vitex siamica  Ficus maclellandii Ficus callophylla Homalium undulatum Lepisanthes tetraphylla Dracontomelon dao Unknown 1 Ficus variegata  Unknown 2 Picrasma javanica  Saraca indica  Suregada multiflora  Ficus consociata  Alstonia macrophylla  

ข่อยหนาม ขนาน - เพกา ตานดาํ กระทอ้น เหรียง เขม็ป่า เฉียงพร้านางแอ ยอ ตาํหยาวสยาม ทลายเขา เม่าขน ชะมวง กะหนานปลิง สะเดาเทียม กระจบัเขา ไทรกระเบือง - แดงเขา มะเฟืองชา้ง พระเจา้หา้พระองค ์- เดือโพลง - กอมขม โสกนาํ ขนัทองพญาบาท ไทรใหญ ่ทุง้ฟ้า 

2.55 1.56 2.41 2.69 1.84 0.99 0.14 1.70 1.98 1.56 1.98 1.56 1.13 1.84 0.56 1.27 0.56 0.99 0.14 0.71 0.99 0.71 1.13 0.42 0.56 0.71 0.14 0.85 0.14 0.42 

2.07 2.07 2.07 2.07 2.67 1.78 2.07 2.37 2.07 2.37 1.78 1.48 1.78 1.18 1.18 1.78 0.89 0.89 0.29 1.48 1.78 1.18 1.78 0.59 1.18 1.48 0.29 0.89 0.29 0.89 

2.08 2.58 1.09  0.78 0.90 2.39 2.93 0.88 0.85 0.73 0.52 1.18 1.27 1.05 2.02 0.52 1.90 1.47 2.89 1.01 0.37 1.24 0.13 1.76 0.95 0.33 1.90 0.29 1.42 0.35 

6.72 6.23 5.58 5.56 5.42 5.17 5.16 4.97 4.92 4.67 4.30 4.23 4.20 4.09 3.78 3.58 3.36 3.35 3.33 3.21 3.15 3.14 3.05 2.78 2.71 2.53 2.35 2.03 1.86 1.67     
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ตารางท ี1 (ต่อ)  ชือวทิยาศาสตร์ ชือไทย RDA RFA RDoA ดชันีความสาํคญั Cocos nucifera  Chukrasia velutina  Chionanthus mala-elengi  Streblus asper  Ixora sp. Borassus flabellifer  Hydnocarpus ilicifolia Orophea cuneiformis Prunus grisea  Atalantia monophylla  Ficus capillipes  Artocarpus heterophyllus  Hevea brasiliensis  Ficus benjamina  Galearia fulva  Unknown 3 Senna timoriensis  Paranephelium macrophyllum Ficus pubilimba  Melia azedarach  Ficus racemosa Drypetes sp. Pterospermum pecteniforme Euonymus cochinchinensis  Mitrephora alba  Ficus hispida  Goniothalamus tapis  Macaranga tabariu 

มะพร้าว ยมหิน ขา้วสารหลวง ข่อย - ตาลโตนด กระเบากลกั พริกเหลือง นูดตน้ มะนาวผ ีขางขาว ขนุน ยางพารา ไทรยอ้ยใบทู่ ลินควาย - ขีเหลก็นางชีขนัหนาม ไทรใบขน เลียน เดือนาํ - ย ูกระจบันก พรหมขาว มะเดือปลอ้ง บุหงาลาํเจียก เมก็ 

0.28 0.28 0.42 0.42 0.42 0.14  0.42 0.42 0.28 0.42 0.14 0.28 0.28 0.28 0.28  0.14  0.14 0.14 0.14  0.14  0.14 0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14 

0.59 0.59 0.59 0.89 0.89 0.29 0.59 0.59 0.59 0.59 0.29 0.59 0.59 0.59 0.29 0.29  0.29 0.29  0.29  0.29  0.29  0.29  0.29  0.29  0.29  0.29 0.29  0.29 

0.78  0.56  0.42  0.08  0.07 0.80  0.17  0.15  0.20  0.04  0.53  0.06  0.04  0.02  0.09 0.19  0.12 0.10  0.10  0.09  0.08  0.07  0.07  0.06  0.05  0.04  0.01  0.01 

1.67 1.44 1.44 1.40 1.39 1.24 1.20 1.18 1.09 1.07 0.97 0.95 0.93 0.90 0.67 0.64 0.56 0.54 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.46 0.45 รวม  100 100 100 300  .  ความหนาแน่นของต้นไม้ (Density) แยกคาํนวณเป็น  ค่า คือ ความหนาแน่นรวม และ ความหนาแน่นแต่ละชนิด โดย ความหนาแน่นรวม =              /  = .  ตน้ / ตารางเมตร หรือ .  ตน้/ไร่ ซึงสูงกวา่การศึกษาของ อานุช ( ) ไดศึ้กษาสังคมพืชในบริเวณป่าชุมชนบา้นหนองถิน ตาํบลเกาะเต่า อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง ซึงอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัการศึกษาครังนี พบวา่มีความ
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หนาแน่น , .  ตน้/เฮกแตร์ หรือ .  ตน้ / ตารางเมตร เนืองจากพนืทีศึกษาเป็นป่าชุมชนในทีราบและเป็นป่าชนัทุติยภูมิ คือผ่านการทาํไมห้รือการใชป้ระโยชน์มาก่อน ทาํให้ความหนาแน่นตาํกว่าป่าปฐมภูมิของวนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี แต่การศึกษาครังนีมีความหนาแน่นตาํกวา่การศึกษาของ กาญจนา ( ) ศึกษาองคป์ระกอบพรรณพืชและโครงสร้างสังคมพืชป่าชายนาํตามแนวคลองศก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทีพบวา่พืชชายนาํมีความหนาแน่น ,  ตน้/เฮกแตร์ หรือ .  ตน้ / ตารางเมตร เนืองจากเลือกศึกษาตน้พืชทีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางระดบัอกตงัแต่  เซนติเมตรขึนไป ทาํให้พบตน้ไมไ้ด้มากกวา่การศึกษาครังนีทีเลือกศึกษาเฉพาะไมที้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางระดบัอกตงัแต่  เซนติเมตรขึนไป                  ดงันนัการศึกษาความหนาแน่นของตน้ไมแ้ต่ละการศึกษาตอ้งพิจารณาถึงขนาดพืนทีหน้าตดัของพรรณไมที้ศึกษาด้วยเมือพิจารณาความหนาแน่นแต่ละชนิด พบว่า ตะเคียนหิน (H. ferrea) มีค่าความหนาแน่นมากทีสุด .  ตน้/ตารางเมตร รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) .  ตน้/ตารางเมตร, เทียนขโมย (D. hoaensis) .  ตน้/ตารางเมตร, ยาแก ้(D. hainanensis) .  ตน้/ตารางเมตร และดูกชา้ง (D. undulata) .  ตน้/ตารางเมตร และอืนๆ  3.2 ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (Relative Density, RDA) ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของสังคมพืช พบวา่ ตะเคียนหิน (H. ferrea) มีค่ามากทีสุด . %, รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) 9.65%, เทียนขโมย (D. hoaensis) 6.53%, ยาแก ้(D. hainanensis) 5.11%, ดูกชา้ง (D. undulata) 4.82% และอืนๆ  3.3 ความถีสัมพทัธ์ (Relative Frequency, RFA) ความถีสัมพทัธ์ในสงัคมพืช  พบวา่ ความถีรวมของพืชทุกชนิดมีค่า .  เมือคาํนวณค่าความถีสัมพทัธ์พบวา่ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) มีค่ามากทีสุด คือ . %, รองลงมาคือ ตะเคียนหิน (H. ferrea) 4.45%, อนัดบัที  คือ ตาไก่ (P. opposita) 4.45%, มะกายดดั (M. philippensis) 4.15%และ ยาแก ้(D. hainanensis) 3.85% ตามลาํดบั .  ความเด่นสัมพทัธ์ (Relative Dominance, RDoA) ความเด่นสัมพทัธ์เป็นอตัราส่วนความเด่นของพืชชนิดนนั ๆ เปรียบเทียบกบัพืชทุกชนิดทีสํารวจ โดยใชข้นาดพนืทีหนา้ตดัของไมแ้ต่ละชนิด การศึกษาครังนีพบวา่มีพนืทีหนา้ตดัรวม ,  ตารางเซนติเมตร หรือ .  ตารางเมตร มีค่าพืนทีหนา้ตดัเฉลีย .  ตารางเซนติเมตร/ตน้  โดยความเด่นรวมไมทุ้กชนิดมีค่า .  เมือคาํนวณค่าความเด่นสมัพทัธ์ พบวา่ ตะเคียนหิน (H. ferrea) มีค่าความเด่นมากทีสุด คือ . % รองลงมาคือ เทียนขโมย (D. hoaensis) 7.83% อนัดบั  คือ ยางนา (D. alatus) 7.22%, มะกลาํตน้ (A. pavonina) 6.09% และ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) 5.23% ตามลาํดบั 3.5 ดชันีความสําคัญ (Impor tance Value Index, I.V.I.)  ความสาํคญัของพนัธุ์ไมช้นิดต่าง ๆ ทีพบในแปลงศึกษาวา่มีความสาํคญัมากนอ้ยเพียงใด โดยพิจารณาจาก  ค่า คือ ความหนาแน่นสัมพทัธ์ ความถีสัมพทัธ์ และความเด่นสัมพทัธ์ของไมแ้ต่ละชนิด เมือพิจารณาพบวา่ค่าดชันีความสาํคญัรวมทุกชนิดมีค่า  พบว่า ตะเคียนหิน (H. ferrea) มีค่ามากทีสุด .  ( . %), รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) 19.93 (6.64%), เทียนขโมย (D. hoaensis) 17.63 (5.87%), ยาแก ้(D. hainanensis) 11.45 (3.81%), ตาไก่ (P. opposita) 11.22 (3.74%) ตามลาํดบั ตะเคียนหิน (H. ferrea) เป็นพืชทีมีค่าดชันีความสาํคญัสูงทีสุด .  ( . %) มีความหนาแน่นเฉลีย   โดยมีทีมาจาก 2 ตวัแปร คือ ความหนาแน่นสัมพทัธ์ และความเด่นสัมพทัธ์ ในขณะทีค่าความถีสัมพทัธ์แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos)            มีค่ามากกวา่ตะเคียนหิน (H. ferrea) แต่เมือนาํตวัแปรทงัหมดมาคาํนวณพบวา่ ชนิดพืชทีมีค่าดชันีความสําคญัมากทีสุด คือ ตะเคียนหิน (H. ferrea) จึงกล่าวไดว้า่ พืนทีเขาหินปูนในเขตวนอุทยานเมืองเก่าชยับุรีมีรูปแบบสังคมพืชเป็นไมต้ะเคียนหินและแกงเลียงใหญ่ ในการศึกษาพรรณไม้ป่าดิบเขาภูเขียว-นําหนาว โดย สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช                      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช พบ สังคมย่อยของตะเคียนหิน (Hopea ferrea Consociation) ขึนกระจายเป็น
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หย่อม ๆ ตามไหล่เขาตงัแต่ระดับความสูง -  เมตร จัดเป็นป่าดิบแล้ง (Semi-evergreen forest) เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการศึกษาพนัธ์ุพืชในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ประเทศไทย ของ Congdon ( ) บริเวณศึกษาทีเป็นพนืทีเขาหินปูนนนั พืชทีพบมกัมีลกัษณะแคระแกร็น มีหนาม ไม่ค่อยพบไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ และมีไมล้ม้ลุกนอ้ย พืชทีพบมาก คือ ตะเคียนหิน (H. ferrea) ซึงบางครังพบวา่มีลาํตน้ขนาดใหญ่  เสวยีน ( ) ศึกษาลกัษณะสงัคมป่าดิบแลง้ทีมีไมต้ะเคียนหินเป็นไมเ้ด่น ในพนืทีปกปักอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี(อพ.สธ.) เสน้ทางที  บริเวณเขือนจุฬาภรณ ์จงัหวดัชยัภูมิ พบวา่ ตะเคียนหิน (H. ferrea)  มีความสาํคญัทางนิเวศมากกวา่พนัธุ์ไมช้นิดอืน ๆ คือ .  ( . % ของพนัธ์ุไมท้งัหมด) มีความหนาแน่นเฉลีย .  ตน้/ไร่ ( . ตน้/เฮกแตร์) มีพนืทีหนา้ตดัลาํตน้รวมเท่ากบั , .  ตร.ซม./ไร่ (115, .  ตน้/เฮกแตร์) ซึงมีความโดดเด่นของตะเตียนหินในแปลงศึกษาสูงกวา่การศึกษาครังนีมาก ตะเคียนหิน (H. ferrea) มีชือทอ้งถินอืน ๆ เช่น เคียนทราย ตะเคียนหนู เหลาเตา จดัเป็นไมอ้ยูใ่นวงศไ์มย้าง (Dipterocarpaceae) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็กถึงกลาง สูงได ้30 เมตร ไม่ผลดัใบ เรือนยอดไมเ่ป็นระเบียบ กิงเล็กเรียวหอ้ยลง ลาํตน้แขง็แรง มกับิดทีโคน ไม่มีพพูอนและรากคาํยนั มีลกัษณะเด่นคือ เปลือกสีนาํตาลแดงถึงนาํตาลเขม้ ใบอ่อนสีแดงสด เส้นใบ 7 – 9 คู่ ผลปีกยาว 2 ปีก ตวัผลรูปกรวย หรือรูปลูกข่าง พบไดท้วัไปในป่าดิบ ป่าผลดัใบทีตาํ ส่วนมากพบตามยอดเขาหินปูน (ไซมอน, 2558) จดัเป็นไมที้มีเนือไมท้นทานมากชนิดหนึงของไทย มีราคาเนือไมสู้ง เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ทีเจริญเติบโตชา้มาก เมือเทียบกบัไมใ้นวงศเ์ดียวกนัหรือไมร้าคาแพงชนิดอืนๆ แต่ตะเคียนหินกลบัมีขอ้เสียเปรียบทีเป็นสาเหตุของความเสียงต่อการสูญพนัธุ์หรือลดจาํนวนมากกวา่พชืชนิดอืน เนืองจากไมป่้าทวัไปจะถูกลกัลอบตดัเฉพาะตน้ทีมีขนาดใหญ่แลว้เท่านนั เพราะจะมีแก่นหรือเนือไมจ้าํนวนมากและมีความแขง็เพยีงพอ แต่ตะเคียนหินกลบัถูกลกัลอบตดัทงัตน้ขนาดใหญ่แบบไมช้นิดอนื หรือตดัตงัแต่ไมมี้ขนาดเลก็ในระยะไมห้นุ่มเท่านนั ตน้ทีมีขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางเพียง 1 – 3 นิว ก็สามารถถูกตดัไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้ มกัจะถูกนาํไปใชป้ระโยชน์เป็นดา้มเครืองมือทางการเกษตรทีถูกขนานนามวา่ทนทานยงิและเป็นทีตอ้งการ โดยระหวา่งการศึกษาภาคสนาม พบตน้ตะเคียนหินจาํนวนมากออกดอกและติดผลในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ พนืทีเขาชยับุรีจึงมีศกัยภาพในการเป็นแหล่งแม่ไมต้ะเคียนหินทีสาํคญัมาก สาํหรับใชผ้ลิตกลา้ไมใ้นอนาคต เพอืการอนุรักษแ์ละเพมิจาํนวนไมเ้ศรษฐกิจทีมีราคาแพง สมควรยงิทีจะอนุรักษไ์วแ้ละขยายพนัธ์ุต่อไป   พนัธุ์ไมที้มีค่าดชันีความสาํคญัเป็นอนัดบัที 2 คือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) โดยแกงเลียงใหญ่สามารพบในพนืทีศึกษาจาํนวน 17 แปลง ขณะทีตะเคียนหินพบในพืนทีศึกษาเพียง 15 แปลง ทาํให้แกงเลียงใหญ่มีค่าความถีสัมพทัธ์สูงกว่าตะเคียนหินเล็กนอ้ย แกงเลียงใหญ่เป็นพืชในวงศ์ไมส้้ม (Rubiaceae) เปลือกลาํตน้เรียบ สีเทาอมนาํตาล ดอกช่อ ชนิดแยกแขนง ดอกยอ่ยมีกลีบเลียงสีเขียว กลีบดอกสีเหลืองอ่อนอมขาว กลินหอมออ่น ผลเดียวเกือบกลม ปลายผลเป็นพ ูเมืออ่อนสีเขียว เ มือสุกเปลียนเป็นสีแดงอมส้ม แตกตามพู เมล็ดสีดํา ไม้ใช้ทํา เครืองมือประมงและใช้เ ป็นอาหารสัตว์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2538) ทงันีแกงเลียงใหญ่เป็นพืชทีพบไดใ้นพืนราบ ตามป่าละเมาะหรือชาวบา้นในเขตจงัหวดัพทัลุงเรียกวา่ “ป่าใส” มีศกัยภาพในการกระจายพนัธุ์ไดก้วา้ง ไม่ไดเ้ป็นไมที้มีความตอ้งการและไม่มีราคาในทอ้งตลาดคา้ไม ้จึงยงัไม่มีความจาํเป็นในการช่วยขยายพนัธ์ุหรือตอ้งอนุรักษอ์ยา่งเร่งด่วน พนัธุ์ไมที้มีค่าดชันีความสาํคญัเป็นอนัดบัที 3 คือ เทียนขโมย (D. hoaensis) มีชืออืน ๆ วา่ กะพาบ หลงใหล สองกระดองหิน เป็นไมใ้นวงศ์ไมส้ลดัได (Euphorbiaceae) เป็นไมต้น้ขนาดเล็ก สูง 6-12 เมตร ไม่ผลดัใบ ลาํตน้มกัจะคดงอ แตกกิงตาํ เปลือกเรียบ สีเทา ใบเดียว เรียงสลบัระนาบเดียว รูปไขห่รือรูปรี ขอบใบจกัมนเป็นคลืน แผน่ใบดา้นบนสีเขียวเขม้เป็นมนั ดา้นล่างสีจางกวา่ ดอกเลก็ ออกตามกิง สีขาวอมเขียว ผลรูปไข่ สีเขียว สุกสีแดงอมสม้ เขตกระจายพนัธ์ุและถินกาํเนิด ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ และภาคใตข้องไทย ต่างประเทศพบทีกมัพชูา และเวยีดนามใต ้ ขึนในป่าดิบแลง้บนภูเขาหินปูน ทงับนฝังและบนเกาะ ความสูงตงัแต่ระดบันาํทะเลปานกลางจนถึงระดบัประมาณ 100 เมตร ออกดอกเดือน ธนัวาคม - มีนาคม ผลเดือน เมษายน-สิงหาคม (พืชถินเดียวและพืชหายากของไทย, 2560) 
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สรุปผลการวจิัย  การศึกษาความหลากหลายของพนัธุ์ไมย้ืนตน้ในพืนทีเขาหินปูนใน วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี จ.พทัลุง มีพืนทีศึกษาทงัหมด ,  ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นแปลงขนาด  x 20 เมตร ใน  พืนทียอ่ย คือ เชิงเขา  แปลง และสันปันนาํ      แปลง รวม  แปลง ศึกษาไมย้นืตน้ทีมีขนาดเสน้รอบ วงระดบัอกตงัแต่  เซนติเมตร ขึนไป พบไมย้นืตน้ทงัสิน  ตน้ จาํแนกเป็น  วงศ์  สกุล  ชนิด ยงัไม่สามารถจาํแนกระดบัสกุลได ้  ชนิด วงศ์ทีพบมากทีสุดคือ Moraceae สกุลทีพบมากทีสุดคือ สกุล Ficus พืชทีพบจาํนวนตน้มากทีสุดคือ ตะเคียนหิน (H. ferrea) ไมย้ืนตน้ในแปลงศึกษามีความสูงเฉลีย              .  เมตร โดย เหรียง (P. timoriana) มีความสูงมากทีสุดที  เมตร การศึกษาครังมีนีค่าความมากชนิด .  การศึกษาครังนีพบว่ามีความหนาแน่นรวม .  ตน้/ ตารางเมตร มีพืนทีหน้าตดัของตน้ไมร้วม .  ตารางเมตร ชนิดพืชทีมีความหนาแน่นและความหนาแน่นสัมพทัธ์มากทีสุด คือ ตะเคียนหิน (H. ferrea) พืชทีมีความถีและความถีสัมพทัธ์มากทีสุดคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) พืชทีมีความเด่นและความเด่นสัมพทัธ์มากทีสุดคือ ตะเคียนหิน (H. ferrea) พืชทีมีค่าดัชนีความสาํคญัมากทีสุด คือ ตะเคียนหิน (H. ferrea) รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos), เทียนขโมย (D. hoaensis), ยาแก ้(D. hainanensis) และตาไก่ (P. opposita) ตะเคียนหิน ซึงเป็นพืชทีพบจาํนวนตน้มากทีสุดและมีค่าดชันีความสาํคญัมากทีสุดนนั จดัเป็นไมที้มีความเสียงตอ่การสูญพนัธ์ุ เป็นไมที้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง วนอทุยานเมืองเก่าชยับุรี จ.พทัลุง จึงมีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทียวทางนิเวศทีสาํคญั เป็นแหล่งแม่ไมที้สาํคญั โดยสรุปไดว้า่พนืทีเขาหินปูน วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี จงัหวดัพทัลุง เป็นป่าดิบแลง้ และเป็นสงัคมไมต้ะเคียนหินและแกงเลียงใหญ่   กิตติกรรมประกาศ การศึกษาครังนีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยการช่วยเหลือจาก ผศ. ดร. จรัล ลีรติวงศ์ ในการวิเคราะห์และชนิดพืช,                                                        ผศ.ดร.ศิริลกัษณ์ ช่วยพนงั ในการวางแผนการศึกษาวจิยั, ผศ.ดร.ทพ.ประกาศ สวา่งโชติ ดา้นการวเิคราะห์สงัคมพชืและสถิติทีเกียวขอ้ง ขอบคุณหัวหนา้วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี จงัหวดัพทัลุง ทีเอือเฟือสถานทีศึกษาและการอาํนวยความสะดวกจากเจา้หนา้ที ขอบคุณน้อง ๆ ทีมงานเก็บตวัอยา่งภาคสนาม และงบประมาณสนบัสนุนจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง     เอกสารอ้างองิ กาญจนา  คงเอียด.  .  องคป์ระกอบพรรณพืชและโครงสร้างสังคมพืชชายนาํตามแนวคลองศก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี.  วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  2561.                  กะพาบ.  พืชถินเดียวและพืชหายากของไทย.        แหล่งทีมา : http://www.rspg.or.th/plants_data/rare_plants/scien_name_d21.htm, 14 มกราคม 2561. จรินทร์  ชลไพศาล และ บุญญวฒัน์  ขุนอิน.  .  AECกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ : มุมมองของภาครัฐ(กพร.).                 สาํนกับริหารยทุธศาสตร์ กรมอุตสาหกรรมพนืฐานและการเหมืองแร่. กรุงเทพฯ. ไซมอน  การ์ดเนอร์, พินดา  สิทธิสุนทร และ ก่องกานดา  ชยามฤต.  .  ไม้ป่าภาคใต้ เล่มท ี  (A-Es). อมรินทร์ พรินติงแอนดพ์บัลิชชิง. กรุงเทพฯ. ดวงใจ  สุขเฉลิม, สันติ  สุขสะอาด และ ยงยุทธ  ไตรสุรัตน์.  2558.  คู่มือการศึกษาป่าไม้ไทย.  กองทุนจดัพิมพต์าํป่าไม ้              คณะวนศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.  
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เตม็  สมิตินนัทน์.  .  ชือพรรณไม้แห่งประเทศไทย.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม ้สาํนกัวชิาการป่าไม ้กรมป่าไม.้ กรุงเทพฯ.  ธวชัชยั  สนัติสุข.  .  ป่าของประเทศไทย.  กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม. กรุงเทพฯ. ราชบณัฑิตยสถาน.  2538.  อนุกรมวิธานพืช อกัษร ก. เพอืนพิมพ.์ กรุงเทพฯ.  วิชาญ  เอียดทอง.  .  เขาหินปูน ระบบนิเวศบนพืนทีแบบคาร์สต.์  วารสารแอดวานซ์ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค :110-170. สาํนักวิจยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช.  .  พรรณไม้ป่าดิบเขา ภูเขียว-นําหนาว.  สาํนกังานหอพรรณไม ้สาํนกัวจิยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธ์ุพืช ภายใตแ้ผนงานวจิยัความหลากหลายทางชีวภาพในกลุ่มป่าภูเขียว-นาํหนาว. กรุงเทพฯ. เสวียน  เปรมประสิทธิ, ปวีณา  ไกรวิจิตร, ดวงกมล  เจริญเรืองเดช และ วิภาวี  เกตุมณี.  .  ลกัษณะสังคมป่าดิบแลง้ทีมีไม้ตะเคียนหินเป็นไม้เด่นในพืนทีปกปักอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี(อพ.สธ.) เสน้ทางที  บริเวณเขือนจุฬาภรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ.  การประชุมวชิาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครังที 8 “ทรัพยากรไทย :  ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”.  มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณุโลก. อานุช  คีรีรัฐนิคม และ ทิพยทิ์วา  สัมพนัธมิตร.  2556. ปริมาณคาร์บอนสะสมของป่าชุมชนบา้นหนองถิน ตาํบลเกาะเต่า อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง. วารสารมหาวทิยาลัยทกัษิณ. 6(1): 34-40. Congdon, G.  1982) .   The vegetation of Tarutao National Park.  Natural History Bulletin of The Siam Society. 3 0 (2 ) : 135-198. Felfili, J.M., Nascimento, A.R.T., Fagg C.W. and Meirelles,E.M.  2007.  Floristic composition and community structure of a seasonally deciduous forest on limestone outcrops in Central Brazil.  Revista Brasil Botanical. 30(4): 611-621. Henderson, M.R.  1974.  Malayan Wild Flower  Dicotyledons. Art Printing Works. Kuala Lumpur. Keng, H.  1969.  Order  and Families of Malayan Seed Plant. University of Malaya Press. Kuala Lumpur. Kiew, R.  2001.  Towards a limestone Flora of Sabah.  Malayan Nature Journal. 55(1&2): 77-93. Zhu, H.,  Wang, H., Li, B. G., and Sirirugsa, P. 2003.  Biogeography and floristic affinity of the Limestone flora in southern Yunnan, China.  Annals of the Missour i Botanical Garden 90: 444-465.           



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  653 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

การจําแนกช่วงชันโอกาสนันทนาการ (ROS) ของแหล่งท่องเทยีว ในอทุยานแห่งชาตินําตกโยง จังหวดันครศรีธรรมราช The Classification of Recreation Oppor tunity Spectrum of Tour ism Resources in Nam Tok Yong National Park Nakhon Si Thammarat Province.  สุรศกัดิ  ชูทอง1*วฒันา ณ นคร1 จาํเลือง เหตทุอง1 Surasak Choothong1*,Wattana Na Nakhon1, Jamlang Hatthong 1  บทคัดย่อ   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาลกัษณะกิจกรรมและรูปแบบการใชป้ระโยชน์ดา้นนันทนาการในแหล่งท่องเทียว จาํแนกช่วงชนัโอกาสนนัทนาการของแหล่งท่องเทียว และเสนอแนวทางการจดัการพืนทีตามช่วงชนัโอกาสดา้นนนัทนาการของแหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง โดยในการวิจยัครังนีไดใ้ชพื้นทีการศึกษาเป็นแหล่งท่องเทียวในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง จังหวดันครศรีธรรมราช ทงัหมด  นาํตก  ยอดเขา และ  เส้นทางศึกษาธรรมชาติ               โดยทาํการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามนกัท่องเทียว ทงัหมด 400 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม การประเมินทรัพยากร และการจาํแนกช่วงชนัโอกาสดา้นนนัทนาการของแหล่งท่องเทียว ตามปัจจยักายภาพ ทงั 4 ปัจจยั  ผลการวิจัยพบว่า ลกัษณะกิจกรรมและรูปแบบการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของนักท่องเทียวในปัจจุบนั              ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์หลักของการเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาตินําตกโยง คือ ต้องการศึกษาเรียนรู้และสัมผสัธรรมชาติ ทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพือนสนิทและครอบครัว ซึงแหล่งท่องเทียวของอุทยานแห่งชาตินําตกโยง สามารถตอบสนองกิจกรรมนันทนาการให้กบันกัท่องเทียวได้หลากหลาย เช่น การเล่นนาํ ชมนาํตก ชมวิว ทิวทศัน์ เป็นตน้  การจาํแนกช่วงชนัโอกาสดา้นนนัทนาการของแหล่งท่องเทียวในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง สามารถแบ่งได ้4 เขตพืนทีคือ        1) เขตพืนทีธรรมชาติสันโดษ (Primitive area :P) มีพืนทีประมาณ 141 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 52.81 ของพืนทีอุทยาน โดยพบแหล่งท่องเทียวในเขต 1 แหล่ง คือ ยอดเขาเหมน 2)  เขตพืนทีธรรมชาติกึงสันโดษไม่ใชย้านยนต ์(Semi-primitive  non-motorized  area: SPNM) มีพนืทีประมาณ 11 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 4.12 ของพนืทีอุทยาน โดยพบแหล่งท่องเทียวในเขต 1 แหล่ง คือ นาํตกหนานปลิว 3) เขตพืนทีธรรมชาติกึงสันโดษใชย้านยนต ์(Semi-primitive  motorized  area :SPM)     มีพืนทีประมาณ 95 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 35.58 ของพืนทีอุทยานทงัหมด โดยพบแหล่งท่องเทียวในเขต  แหล่ง คือ ยอดเขารามโรม นาํตกหนานตากผา้ นาํตกปลิว นาํตกคูหาสวรรค์ 4) เขตพืนทีธรรมชาติพฒันา (semi-developed  natural area: SD) มีขนาดของพนืที ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 7.49  ของพนืทีอุทยานทงัหมด โดยพบแหล่งท่องเทียวในเขต  แหล่ง คือ นาํตกโยง  นาํตกคลองจงั นาํตกวงัปลิง นาํตกหนานเตย และนาํตกหนานโจน  ซึงทางคณะผูว้ิจยั ขอเสนอแนวทางการจดัการแหล่งท่องเทียวในพืนทีในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามช่วงชนัโอกาสดา้นนนัทนาการ โดยใหมี้การจาํกดัจาํนวนนกัท่องเทียวในพนืทีคา้งแรม บริเวณยอดเขาเหมน และควบคุมไม่ใหเ้กิดกิจกรรมทีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ เช่น การหักกิงไม ้การอดัแน่นของดิน การปะปนของพืชสัตวต์่างถิน การทิงขยะไม่เป็นที ของนกัท่องเทียวในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง เป็นตน้  คาํสําคญั: ช่วงชนัโอกาสนนัทนาการ (ROS), อุทยานแห่งชาตินาํตกโยง, นครศรีธรรมราช 
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ABSTRACT    The purpose of this work is to study activities and recreation patterns in this tourism area. To classify recreation opportunity spectrum and to put in place an area management procedure which relates to the recreation opportunity spectrum of Nam Tok Yong National Park.In this work, 9 waterfalls, 2 hills, and 2 nature study routes in Nam Tok Yong National Park, Nakhon Si Thammarat Province, were studied.400 copies of a questionnaire were used, to analysis and evaluate resources and to classify the recreation opportunity spectrum of the tourism area under four physical factors.  It was found that, results above agree with the activities and utilization of current tourists whose main purpose for visiting are, to study, to enjoy the natural environment, and to have some activities to do with family and friends.        In conclusion, tourism areas in Nam Tok Yong National Park provide adequately varied recreation activities such as, swimming in creeks or waterfalls, sight seeing, trekking, picnicking, mountain biking, (and try to list some more) etc.   The recreation opportunity spectrum of tourist activities in Nam Tok Yong National Park can be classified into 4 areas  1) Primitive area,P, is around 141 square kilometers ( 58.21% of Nam Tok Yong National Park  total area). One tourism area was found, Mehn hill.   2) Semi-primitive non-motorized area,SPNM,  is 11 square kilometers ( 4.12% of Nam Tok Yong National Park  total area). One tourism area was found,  Nahn Pliew waterfall.   3) Semi-primitive motorized area, SPM, is around 95 square kilometers (35.58% of Nam Tok Yong National Park  total area). Four  tourism areas were found; Ram Rome hill, Nan Taak Paa waterfall, Pliew waterfall, and Koohasawan waterfall.  4) Semi-developed natural area (SD), is around 20 square kilometers( 7.49% of Nam Tok Yong National Park  total area). Five tourism areas were found; Yong waterfall, Kong Jang waterfall, Wang Pling waterfall, Nahn Toei waterfall and  Nahn  Joon waterfall.  Research scheme presentation alternate for management tourism resource in national area to classify recreation opportunity spectrum, provide total tourist in camping area at Mehn hill and control activity impact to learning and natural study, such as keeping flower, soil impact, alien species ,west garbage  of tourist at Nam Tok Yong National park.  Keyword: Recreation Opportunity Spectrum, Nam Tok Yong National Park, Nakhon Si Thammarat       1สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสงจงัหวดันครศรีธรรมราช  1 Department of Landscape Technology Faculty of Agriculture Rajamangala University of Sivijaya, Thomyai Sub-district, Thongsong District, Nakhon Si Thammarat Province 80110, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์(Correspondingauthor,e-mail): Surasak_aud@outllook.co.th 
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บทนํา อุทยานแห่งชาตินําตกโยง เป็นแหล่งท่องเ ทียวทางธรรมชาติ  ครอบคลุมท้องที  4 อ ํา เภอ คือ ทุ่งสง  ร่อนพิบูลย ์ลานสกา และชา้งกลาง ในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช จากขอ้มูลสถิตินกัท่องเทียวเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง ในรอบ  ปีทีผ่านมา มีนกัท่องเทียวเฉลียปีละ ,  คน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช, ) นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ทีมาเยอืนอทุยานแห่งชาติ ตอ้งการจะมาสมัผสักบัธรรมชาติ และกิจกรรมนนัทนาการ บางครังก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ (ทิพยว์ดี โพธิสิทธิพรรณ, ) ในหลายกิจกรรมบางครังเกิดการขดัแยง้กนัในแหล่งท่องเทียว การจดัการพืนทีจาํเป็นตอ้งอาศยัช่วงชนัโอกาสดา้นนนัทนาการ เพือใหน้กัท่องเทียวไดรั้บประสบการณ์ทีตรงกบัความตอ้งการในการมาเยือนแหล่ง เป็นการส่งเสริมการท่องเทียว ปัจจุบนันโยบายการท่องเทียวของรัฐบาล นครศรีธรรมราชจัดเป็นแหล่งท่องเทียวเมืองรอง และเมืองทีตอ้งห้ามพลาด ทีตอ้งการส่งเสริมการท่องเทียว                    เพือสร้างรายไดแ้ก่ชุมชนทอ้งถิน ซึงพืนทีอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง มีทรัพยากรการท่องเทียวทีหลากหลาย เช่น นาํตกโยง นาํตกคลองจงั ยอดเขาเหมน ยอดเขารามโรม ซึงเป็นแหล่งท่องเทียวทางดา้นธรรมชาติ เพือให้นกัท่องเทียวมาศึกษาเรียนรู้ และสมัผสัธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาสิบปีทีผา่นมา การพฒันาแหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง ส่วนใหญ่จะเป็นการพฒันาเสน้ทางเดินป่าระยะไกลจากเนิน 499 สู่ยอดเขาเหมน เสน้ทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาใต ้และบา้นพกันกัท่องเทียวบริเวณยอดเขารามโรม ในปัจจุบนัมีการฟืนฟูสภาพป่าและคืนสิงก่อสร้างจากสถานีโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 7 โดยการพฒันาพนืทีในเขตอุทยานให้สามารถรองรับนักท่องเทียวทีมาเยือนได้เป็นจํานวนมาก ทาํให้นักท่องเทียวมีความหลากหลาย ในการประกอบกิจกรรมนนัทนาการ และการบริหารจดัการการพฒันาสิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเทียว โดยอาศยัขอ้มูลทางดา้นการจาํแนกช่วงชนัโอกาสดา้นนนัทนาการ (ROS) ในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง ในการแบ่งเขตการท่องเทียวในอุทยานใหแ้ต่ละกิจกรรม สอดคลอ้งกบัสภาพพืนทีและนกัท่องเทียวไม่รู้สึกขดัแยง้ในการประกอบกิจกรรมนนัทนาการและคงความเป็นสันโดษ สภาพธรรมชาติดงัเดิมพืนทีสวยงาม เพือให้นกัท่องเทียวทีมาเยือนอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง ให้ไดรั้บประสบการณ์ท่องเทียวทีมีคุณค่า รู้รักษาทรัพยากรการท่องเทียวใหค้งอยู ่และสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งยงัยนื  วธิีดําเนินการวิจัย 1. กําหนดพืนทศีึกษา ศึกษาแหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่งชาตินําตกโยง ซึงแบ่งออกเป็นนําตก  แห่ง ได้แก่ 1) นําตกโยง  2) นําตกปลิว 3) นําตกคลองจัง 4) นําตกหนานตากผ้า 5) นําตกหนานปลิว 6) นําตกหนานเตย 7) นําตกวังปลิง  8) นาํตกหนานโจน และ ) นาํตกคูหาสวรรค ์ ยอดเขา  แหล่ง คือ ) ยอดเขาเหมน  และ ) ยอดเขารามโรม  2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ นกัท่องเทียวในเขตอทุยานแห่งชาตินาํตกโยงในรอบ  ปี (พ.ศ. - ) เฉลียจาํนวน ,  คน (สถิตินกัท่องเทียวการเขา้ไปในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง ปีงบประมาณ, ) กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัจาํนวน  ชุด ตามสูตรยามาเน่ (Yamane, 1973) และใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรง (validity) ของเนือหา มีค่าคะแนน IOC เท่ากบั .    3. วธิีการสุ่มตวัอย่าง  ในงานวิจยัครังนี มีขนัตอนในการสุ่มตวัอยา่งดงันี ขนัตอนที  สุ่มตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา (Quota sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยกาํหนดจาํนวนตวัอยา่งตามสัดส่วนของแหล่งท่องเทียวทีคาดวา่มีนกัท่องเทียวไปเยือนมากทีสุดให้โควตาในการเก็บตวัอยา่ง ร้อยละ  แหล่งท่องเทียวทีคาดวา่มีนกัท่องเทียวไปเยอืนในระดบัปานกลาง ใหโ้ควตาในการเก็บ
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ตวัอย่างร้อยละ  และแหล่งท่องเทียวทีคาดว่านักท่องเทียวไปเยือนนอ้ยและการเขา้ถึงยากลาํบาก ให้โควตาในการเก็บตวัอยา่ง ร้อยละ  ขนัตอนที  สุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling ) ซึงเป็นวธีิการเลือกตวัอยา่งโดยการเก็บจากจาํนวนนกัท่องเทียวในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงในพนืทีทีทาํการศึกษาดงัต่อไปนีรายละเอียดดงัตารางที 1 ตารางท ี1 จาํนวนตวัอยา่งนกัท่องเทียวในแต่ละแหล่งท่องเทียวภายในอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง แหล่งท่องเทียว จาํนวนตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั 1. นาํตกโยง 2. นาํตกปลิว 3. นาํตกคลองจงั 4. นาํตกหนานโจน 5. นาํตกหนานปลิว 6. นาํตกหนานเตย 7. นาํตกหนานตากผา้ 8. นาํตกวงัปลิง 9. นาํตกคูหาสวรรค ์10. ยอดเขาเหมน 11. ยอดเขารามโรม 

 ตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง รวม 400 ตวัอย่าง   4. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั 4.1. แบบสอบถาม     เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามทีผูว้ิจ ัยสร้างขึน โดยการศึกษาคน้ควา้เอกสาร  แนวความคิด ทฤษฎี บทความ งานวิจยั และเวบ็ไซตต์่าง ๆ  ทีเกียวขอ้ง รวมทงัสอบถามจากผูเ้ชียวชาญเกียวกบังานวิจยัตามกรอบแนวคิด และวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยมีการสอบถามถึง ลกัษณะกิจกรรมและรูปแบบการใชป้ระโยชน์ดา้นนนัทนาการของแหล่งท่องเทียวความตอ้งการและการรับรู้ของนกัท่องเทียวความคิดเห็นต่อการพฒันาแหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง  และภูมิหลงัหรือลกัษณะสงัคมประชากรศาสตร์ของนกัท่องเทียว และนาํแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน  ท่านตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอแนะเพิมเติม โดยใช้กบักลุ่มตวัอยา่ง ทงัหมด จาํนวน 400 ชุด    4.2 แบบประเมนิทรัพยากรนันทนาการในแหล่งท่องเทยีว    แบบประเมินทรัพยากรนนัทนาการในแหล่งท่องเทียวอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงโดยใชช่้วงชนัโอกาสทางดา้นนนัทนาการ (R0S) มีการแบ่งเนือหาการประเมิน ออกเป็น  ตอน ไดแ้ก่ลกัษณะทวัไปของแหล่งท่องเทียวการประเมินแหล่งท่องเทียวตามหลกัการจาํแนกช่วงชนัโอกาสดา้นนนัทนาการ และขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการพนืทีภายในอุทยานแห่งนาํตกโยง   .  เครืองอาํนวยความสะดวกในการเกบ็ข้อมูล    . .  เครืองจาํพกิดัดาวเทียม (GPS)    . .  กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  657 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล    5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ   5.1.  เก็บรวบรวมรวมขอ้มูลจากโดยใชแ้บบสอบถามโดยผูวิ้จยัจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเทียวภายในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง จาํนวน  พนืที จาํนวน  ชุด    5.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลในด้านกายภาพเพือนํามาใช้ในจําแนกช่วงชันโอกาสทางด้านนนัทนาการของอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง 6. การจดัทาํและวเิคราะห์ข้อมูล .  การจดัทาํข้อมูลของแบบสอบถาม ในการจดัทาํและวิเคราะห์ขอ้มูล เพือสรุปผลการวิจยัครังนี ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามทีไดรั้บทงัหมดมาตรวจสอบดูความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้จึงนาํไปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้การคาํนวณค่า เป็นความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายของค่าเฉลียเพอืหาความแตกต่างของขอ้มูล  ในการวดัค่ากระจายของขอ้มูล ของแบบสอบถาม    .  การวเิคราะห์ผลการประเมนิทรัพยากรนันทนาการในแหล่งท่องเทยีว การวิเคราะห์ผลการประเมินทรัพยากรนันทนาการในแหล่งท่องเทียวอุทยานแห่งชาติ นาํตกโยงโดยใชช่้วงชนัโอกาสทางดา้นนนัทนาการ (R0S) วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นแบบเชิงบรรยายพรรณนา และค่าเฉลียจากตวัชีวดัต่างๆ ตามเกณฑที์กาํหนด 6.3 ปัจจยัทางด้านกายภาพในการจาํแนกช่วงชันโอกาสด้านนันทนาการ    ปัจจยัทางกายภาพทีใชใ้นการจาํแนกช่วงชนัโอกาสนนัทนาการ (ROS) คือ  ระยะห่างจากถนน  ขนาดพืนทีทีมีความธรรมชาติทีเป็นผืนใหญ่ติดกนั  การเขา้ถึงหรือการใชย้านพาหนะ  และการใชป้ระโยชน์ทีดิน  การจาํแนกช่วงชนัโอกาสดา้นนนัทนาการ (ROS)  ของอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง ออกเป็น   พืนที  จากการตรวจสอบเอกสารและเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้ง  คือ  พืนทีธรรมชาติดงัเดิม (primitive  area)  พืนทีธรรมชาติกึงสันโดษไม่ใชย้านยนต์ (semi-primitive  non-motorized  area)  พืนทีธรรมชาติกึงสันโดษใช้ยานยนต์ (semi-primitive  motorized  area)  พืนทีธรรมชาติทีมีการพฒันาแลว้ (semi-developed  natural  area)  โดยมีเกณฑใ์นการจาํแนก  ดงัตารางที   ตารางท ี 2เกณฑใ์นการจาํแนกช่วงชนัโอกาสดา้นนนัทนาการ ปัจจยัและเกณฑชี์วดั P SPNM SPM SD ระยะห่าง (km) จาก    ถนนสายหลกั*        ถนนสายรอง**  
 > 5 > 1 

 1-5 > 1 
 1-5 
≤ 1 

 1-5 
≤ 1 ขนาดพนืที (km2) > 10  10  10 - การเขา้ถึงและการใช ้ ยานพาหนะ ไม่มีการใช้ยานพาหนะทุกชนิด ไม่มีถนนแต่อาจมีเสน้ทาง เดินเทา้ 

ไม่มีการใชย้านยนต ์รวมเสน้ทางเดินเทา้       ทางเกวยีนและพาหนะทีไม่ใชเ้ครืองยนต ์(สัตวต์่าง) 

การใชย้านพาหนะทีมีเครืองยนตใ์นระดบัตาํ เขา้ถึงโดยถนนสายรอง 
มีการใชย้านยนต์เกือบทุกชนิด ในระดบัปานกลางถึงสูง เขา้ถึงโดยถนนสายหลกั-รอง การใชป้ระโยชน์ทีดิน พนืทีป่าไมธ้รรมชาติทีไม่ถูกเปลียนแปลง พนืทีป่าไมธ้รรมชาติทีไม่ถูก เปลียนแปลง พนืทีป่าไมธ้รรมชาติทีไม่ถูกเปลียนแปลง เป็นพนืทีป่าไม้ธรรมชาติทีมีการ
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ปัจจยัและเกณฑชี์วดั P SPNM SPM SD เปลียนแปลงหรือพนืทีทีมีสภาพการใชป้ระโยชนที์เลียนแบบธรรมชาติ หมายเหตุ:  *  ถนนหลวงทีมีหมายเลข  3  ตวัลงมา  ** ถนนหลวงทีมีหมายเลข > 3 ตวั ถนนลูกรัง/ ดิน (พืนถนนอ่อน/แขง็          1 ช่องจราจร) ทมีา: ปรับปรุงจาก The  Province  of  British  Columbia (1998)  และดรรชนี และคณะ ( )  6.4. การนําเข้าข้อมูลลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)   จากการรวบรวม ข้อ มูลทุ ติยภู มิ ทีได้มาเพือนําเข้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เ ก็บไว้ใน                        ระบบฐานขอ้มูลเพือง่ายต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ ซึงขอ้มูลนีจะเก็บไวใ้น 2 รูปแบบ  คือ  1) ขอ้มูลเชิงพืนที (spatial  data) นาํเขา้ดว้ยการจดัเก็บเป็นชนัขอ้มูลต่างๆไดแ้ก่  ขอบเขตอุทยาน  เส้นชนัความสูงการใชป้ระโยชน์ทีดิน  ถนน  แม่นาํแหล่งท่องเทียวในอุทยาน  และสถานทีสําคญั  2) ขอ้มูลเชิงบรรยาย (attribute  data)  นาํเขา้เก็บไวใ้นรูปของตารางฐานขอ้มูลทีอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลเชิงพนืทีในแต่ละชนั โดยมีขนัตอนการนาํเขา้ขอ้มูลและจาํแนกช่วงชนัโอกาสนนัทนาการดว้ยปัจจยักายภาพ ดงัภาพที  
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                       ภาพท ี1 การจาํแนกช่วงชนัโอกาสนนัทนาการของแหล่งท่องเทียว ในอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง ทมีา: ปรับปรุงจาก The  Province  of  British  Columbia (1998)  ผลและวจิารณ์ผล จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล ทงัส่วนแบบสอบถาม แบบประเมินทรัพยากร และการใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการอภิปรายผลของการศึกษาวิจยั  เรืองการจาํแนกช่วงชนัโอกาสดา้นนันทนาการของแหล่งท่องเทียว     ในอุทยานแห่งชาตินําตกโยง จังหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลและนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามคาํอธิบาย  โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4  ส่วน ตามลาํดบั  ดงันี . ลักษณะกิจกรรมและรูปแบบการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของแหล่งท่องเทียวในเขตอุทยานแห่งชาติ      นําตกโยง นักท่องเทียวส่วนใหญ่ เคยมาเยือนอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง มีมากทีสุด -  ครัง ร้อยละ .  รองลงมาเคยเดินทางมามากกว่า  ครัง ร้อยละ .  และ -  ครัง ร้อยละ .  จาํนวนสมาชิกแต่ละกลุ่มทีเดินทางมาแต่ละครังมีเฉลีย             คน ส่วนใหญ่จะเดินทางมากบักลุ่มเพือน ร้อยละ .   รองลงมามากบักลุ่มเพอืนและครอบครัวร้อยละ .  และเดินทาง

ช่วงชันโอกาสนันทนาการทงัหมด 

ขนัตอนท ี 1 
พนืทีสันโดษ,  พนืทีกึงสันโดษไม่ใชย้านยนต,์  พนืทีกึงสันโดษใชย้านยนต ์ พนืทีธรรมชาติทีมีการพฒันาแลว้  

ขนัตอนท ี 2 ขนัตอนท ี 4 

ขนัตอนท ี 3 
พนืทีกึงสันโดษไม่ใชย้านยนต,์  พนืทีกึงสันโดษใชย้านยนต ์

พืนทีกึงสันโดษไม ่ใชย้านยนต ์
พืนทีกึงสันโดษใชย้านยนต ์

พืนทีธรรมชาติทีมีการพฒันาแลว้ 

พืนทีสันโดษ 
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มากับครอบครัว ร้อยละ .  ยานพาหนะทีใช้ในการเดินทางมากทีสุด คือ รถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ .  รองลงมารถจักรยานยนต ์ร้อยละ .  และเดินเทา้ ร้อยละ .  ร้อยละ นักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นคนนอกพืนที ร้อยละ .  และ         ในพืนที ร้อยละ .   ส่วนใหญ่นกัท่องเทียวจะเดินทางมาแบบเชา้-เยน็กลบัมากทีสุดร้อยละ .  และพกัคา้งแรมโดยการกางเตน็ท์ ร้อยละ .  ตามลาํดบั แหล่งท่องเทียวภายในนําอุทยานแห่งชาตินําตกโยงทีนักท่องเทียวต้องการไปเทียวมากทีสุด คือ นําตกโยง รองลงมาคือ นาํตกปลิว  และนาํตกหนานโจน ส่วนแหล่งท่องเทียวประเภทยอดเขานกัท่องเทียวตอ้งการไปเยือนมากทีสุด คือ ยอดเขาเหมน รองลงมาคือ ยอดเขารามโรม  เส้นทางศึกษาธรรมชาตินักท่องเทียวตอ้งการไปเยือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดิบเขา “อ่างกาใต”้  รองลงมาคือ เส้นทางศึกษาธรรมชาตินําตกโยง และเส้นทางเดินป่าระยะไกลเนิน               ยอดเขาเหมน ตามลาํดบั  การท่องเทียวในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงนักท่องเทียวส่วนใหญ่ มาเพือทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพือนสนิทและครอบครัว ร้อยละ .  รองลงคือ มาเพือศึกษาเรียนรู้และสัมผสัธรรมชาติ ร้อยละ .  และหลีกหนีความจาํเจจากสภาพแวดลอ้ม ร้อยละ .  ซึงกิจกรรมนนัทนาการทีนกัท่องเทียวทาํในช่วงทีมาเทียวอุทยานแห่งชาติ นาํตกโยงมากทีสุด คือ ถ่ายภาพ และวีดีโอ ร้อยละ .  รองลงมาคือ ชมวิว/ทิวทศัน์ ร้อยละ  .   และการเล่นนาํ/ชมนาํตก ร้อยละ .                เป็นตน้ การเดินทางนนันกัท่องเทียว คิดวา่การเขา้ถึงอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงจากถนนสายหลกันนัง่าย สะดวกมาก ร้อยละ .  รองลงมาคือ ค่อนขา้งลาํบาก ร้อยละ .  และค่อนขา้งง่าย ร้อยละ .  ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กฤษณา            กสิกรรม และนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว,   พบว่าแรงจูงใจในการเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติ คือ ความตอ้งการทีจะรับอากาศบริสุทธิ ตอ้งการทาํกิจกรรมและใช้เวลาร่วมกับคนใกล้ชิด และ การได้ใกล้ชิด สัมผสั และอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ  . ความต้องการและการรับรู้ของนักท่องเทยีว  นกัท่องเทียวมีความคิดเห็นวา่อทุยานแห่งชาตินาํตกโยงมีการติดป้ายให้เห็นอยา่งชดัเจน ร้อยละ .   และไม่มีการติดป้าย ร้อยละ .  โดยภายใน  ชวัโมงนนันกัท่องเทียวไดพ้บเห็นนกัท่องเทียวอืน ภายในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงประมาณ -  คนต่อกลุ่ม ร้อยละ .  รองลงมาคือ -  คน และร้อยละ .  -  คนต่อกลุ่ม ร้อยละ .   พืนทีของจุดท่องเทียวควรมีขนาดเท่าใดทีทาํให้นกัท่องเทียวได้รับประสบการณ์ท่องเทียวทีพึงพอใจมากทีสุด ประมาณ -  ตารางกิโลเมตร  ร้อยละ .  รองลงมาคือ -  ตารางกิโลเมตร ร้อยละ .  และ -  ตารางกิโลเมตร ร้อยละ .  -  ตารางกิโลเมตร ในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงส่วนใหญ่จะพบเห็นนกัท่องเทียวทิงขยะไม่เป็นที ร้อยละ .   รองลงมาคือ           หักเด็ด กิงไม ้มากทีสุด ร้อยละ .  ส่งเสียงดงัเป็นการรบกวน ร้อยละ .   ขีดเขียนตามตน้ไมแ้ละกอ้นหิน ร้อยละ .  ไม่พบเห็นพฤติกรรมขา้งตน้ ร้อยละ .  ทาํลายป้ายต่างๆ .   เดินขบัรถออกนอกเสน้ทางทีกาํหนด ร้อยละ .   ซึงสิงทีพบเห็นนนัมีประมาณ - % ร้อยละ .  รองลงมา -  %  และ - % ของนกัท่องเทียวทีพบและเสียงทีเกิดขึนจากแหล่งท่องเทียวนนัเป็นเสียงธรรมชาติ ร้อยละ .   รองลงมาคือ เสียงพดูคุยในกลุ่มและเสียงตะโกน ร้อยละ .  และเสียงจากนาํตกทีไหลแรงตลอดเวลา ร้อยละ .  และในปัจจุบนันีแหล่งท่องเทียวอุทยานนาํตกโยงนนัพบเห็นผลกระทบแต่เล็กน้อย เช่น ทางเดินเทา้ทีปรากฏให้เห็นทางไดช้ัดเจน ร้อยละ .  รองลงมาคือ พบเห็นผลกระทบมาก จาํเป็นตอ้งใช้มาตรการต่างๆ ในการป้องกนัผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนในพนืที  ร้อยละ .  และพบเห็นผลกระทบบา้งปานกลางแต่พืนทีสามารถฟืนคืนสภาพไดใ้นระยะเวลาอนัสนั ร้อยละ .  และซึงโดยสรุปแลว้แหล่งท่องเทียวในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงทีมีความเป็นธรรมชาติ ร้อยละ .  รองลงมา มีความเป็นธรรมชาติค่อนขา้งสูง ร้อยละ .   และมีความเป็นธรรมชาติบา้ง ร้อยละ .   
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การมาท่องเทียวในอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงนกัท่องเทียวพบเห็นกิจกรรมการทีส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเทียวในดา้นของเสียทีเกิดจากกิจกรรมมนุษยม์ากทีสุดอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือ พบเห็นสัตวป่์าในพืนทีถูกรบกวน               มีการก่อสร้างทีปิดบังภูมิทัศน์ทีสวยงามของพืนทีมีกลินทีไม่พึงประสงค์ มีการปะปนของพืชและสัตวต์่างถิน พบสารแขวนลอยและคราบนํามนัในนาํ ปริมาณขยะในพืนที ตน้ไม ้ลูกไม้ ขนาดเล็กถูกเหยียบยาํ และความขดัแยง้ในการใช้ประโยชน์ในดา้นนนัทนาการในพนืที ตามลาํดบั นกัท่องเทียวมีความคิดเห็นวา่ในการท่องเทียวนนัไดป้ระสบการณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยไดพ้กัผ่อนหยอ่นใจในแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติมากทีสุด รองลงมาคือ ผ่อนคลายความ ตึงเครียดจากการทาํงาน พกัผ่อนหยอ่นใจในแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ  มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มเพอืนสนิท เกิดความภูมิใจกบัตนเองทีไดไ้ปเยอืนแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม แสดงถึงความแขง็แกร่ง/อดทนของร่างกายและจิตใจ ไดใ้ชป้้ายเตือนและควบคุมการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทุนยาน และหลีกหนีความวุน่วาย/แสวงหาความสงบ   . ความคดิเห็นต่อการพฒันาแหล่งท่องเทยีวในอุทยานแห่งชาตนิาํตกโยง จากการสอบถามนกัท่องเทียวทีมาเยือนอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงปรากฏว่านักท่องเทียวแสดงความคิดว่าในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงนนัมีการพฒันาบา้งเล็กนอ้ยในลกัษณะทีไม่ถาวร สามารถกลบัคืนสู่ธรรมชาติไดม้ากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ มีการพฒันาเปลียนแปลงธรรมชาติบา้งในลกัษณะไม่ถาวร การพฒันาในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ .  และมีการพฒันาบา้งเล็กน้อยในลกัษณะทีไม่ถาวร สามารถกลบัคืนสู่ธรรมไดแ้ละมีการพฒันาเปลียนแปลงธรรมชาติหรือสร้างบางสิงบางอยา่งทีมีความคลา้ยคลึงกบัสภาพธรรมชาติในระดบัปานกลางถึงสูง คิดเป็นร้อยละ 12.5  ความตอ้งการสิงอาํนวยสะดวกที นักท่องเทียวตอ้งการมากทีสุด คือ ตอ้งการสิงอาํนวยความสะดวกให้ความส 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   ถงัขยะ เต็นท์ พืนทีพกัแรม คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ตอ้งการเฉพาะสิงอาํนวยความสะดวกประเภททีป้องกนัผลกระทบต่อพืนที เช่น ทางเดินเทา้ ป้ายเตือน และตอ้งการเฉพาะสิงอาํนวยความสะดวกประเภททีป้องกนัผลกระทบต่อพืนทีและป้องกนัอนัตรายแก่นกัท่องเทียว เช่น ทางเดินเทา้ สะพานเดินเทา้ สะพานขา้มนาํ ราวกนัตก คิดเป็นร้อยละ .  และไม่ตอ้งการสิงอาํนวยความสะดวกใด ๆ ยกเวน้ทางเดินเทา้เขา้ถึงพนืทีธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 4. การจาํแนกช่วงชันโอกาสของแหล่งท่องเทยีวในอุทยานแห่งชาตนิาํตกโยง  เมือนาํปัจจยัทางดา้นกายภาพทงั  ปัจจยัคือ  ระยะห่างจากถนน ขนาดพนืทีทีมีความธรรมชาติทีเป็นผืนใหญ่ติดกนั การเขา้ถึงหรือการใชย้านพาหนะ และการใชป้ระโยชน์ทีดิน การจาํแนกช่วงชนัโอกาสดา้นนนัทนาการ (ROS) ของอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง ออกเป็น  ช่วงชนั ดงัต่อไปนี  1) เขตพนืทีธรรมชาติสันโดษ (Primitive area :P) มีขนาดของพนืทีประมาณ  ตร.กม. หรือร้อยละ .  ของพืนทีอุทยานทงัหมด แหล่งท่องเทียวในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงทีมีการเดินทางและการเขา้ถึงยากลาํบาก เขา้ถึงไดโ้ดยการเดินเท้าเท่านัน สภาพความเป็นธรรมชาติทีสมบูรณ์ มีการพฒันาพืนทีน้อยมาก และสภาพพืนทีเป็นป่าธรรมชาติดงัเดิม นกัท่องเทียวตอ้งใชค้วามสามารถและพึงพาตวัเองสูง โอกาสในการพบปะผูอื้นนอ้ยมาก รู้สึกสงบสนัโดษ ไม่มีป้ายเตือนและเจา้หนา้ทีคอยดูแล พบเห็นร่องรอบผลกระทบและนกัท่องเทียวประกอบกิจกรรมไม่เหมาะสมนอ้ยมากหรือไม่มีเลย ไดย้ินแต่เสียงธรรมชาติ ซึงในเขตพืนทีดงักล่าวของอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงมี 1 แหล่ง คือ ยอดเขาเหมน พบว่าลักษณะกลุ่มการเดินทางยอดเขาเหมน เป็นกลุ่มเพือนมากทีสุด การเดินทางเข้าถึงแหล่ง ต้องเดินเท้าเท่านัน                        มีวตัถุประสงคห์ลกัของการเดินทางมาท่องเทียว คือ ตอ้งการทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพือนสนิท ครอบครัวและศึกษาเรียนรู้และสัมผสัธรรมชาติ กิจกรรมทีนิยมทาํมากทีสุด คือ ชมวิว ทิวทศัน์ นักท่องเทียวมีความเห็นว่าแหล่งท่องเทียวดงักล่าวมี ความเป็นธรรมชาติ การเดินทางเขา้ถึงค่อนขา้งยากลาํบาก 
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 2 ) เขตพืนทีธรรมชาติ กึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi-primitive non-motorized area: SPNM)                    มีขนาดของพืนทีประมาณ  ตร.กม.หรือร้อยละ .  ของพืนทีอุทยานทงัหมด  เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีการเดินทางเขา้ถึงยาก ไม่มีการใช้ยานยนต์ในแหล่งท่องเทียว สภาพพืนทีมีความเป็นธรรมชาติทีสมบูรณ์ มีการพฒันาพืนทีน้อยและนักท่องเทียวต้องใช้ความสามารถและการพึงพาตนเองสูง โอกาสในการพบปะผูค้นน้อย รู้สึกสงบสันโดษ พบเห็นผลกระทบและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวนอ้ย ไดย้ินแต่เสียงธรรมชาติสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์โดยรอบของพืนทีทีใช ้ซึงแหล่งท่องเทียวดงักล่าวของอุทยานแหล่งมี 1 แหล่ง คือ นาํตกหนานปลิวพบวา่ลกัษณะกลุ่มการเดินทางมายงัแหล่งเป็นกลุ่มเพือนมากทีสุด การเดินทางเขา้ถึงแหล่งต้องเดินเทา้เท่านัน มีวตัถุประสงค์หลกัของการเดินทางมาท่องเทียว คือ ตอ้งการศึกษาเรียนรู้และสัมผสัธรรมชาติ หลีกหนีความจาํเจจากสภาพแวดลอ้มเดิม กิจกรรมทีนิยมทาํมากทีสุด คือการถ่ายภาพ วีดีโอ นกัท่องเทียวมีความเห็นวา่แหล่งท่องเทียวดงักล่าวมี ความเป็นธรรมชาติสูง การเดินทางเขา้ถึงค่อนขา้งยากลาํบาก   ) เขตพืนทีธรรมชาติกึงสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-primitive  motorized  area: SPM) มีขนาดของพืนทีประมาณ  ตร.กม.หรือร้อยละ .  ของพืนทีอุทยานทงัหมด  เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีการเขา้ถึงค่อนขา้งยาก มีการใชย้านพาหนะในการเขา้ถึงแหล่ง ถนนหนทางค่อนขา้งแคบรถสัญจรไปมาตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการขบัขียานพาหนะ ปรากฏสิงอาํนวยความสะดวกสบายเบืองตน้กบันกัท่องเทียว เช่น พนืทีพกัแรม เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ ไดย้นิเสียงธรรมชาติ และนกัท่องเทียวอืน มีโอกาสพบปะนกัท่องเทียวกลุ่มอืน พบเห็นผลกระทบทีเกิดจากกิจกรรมการท่องเทียว เช่น ร่องรอยการหักเด็ดกิงไม ้การอดัแน่นของดินและมีการปะปนของพืชสัตวต์่างถิน ซึงแหล่งท่องเทียวดงักล่าวของอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงมีดว้ยกนั 4 แหล่ง คือ ยอดเขารามโรม นาํตกหนานตากผา้ นาํตกปลิว นาํตกคูหาสวรรค ์พบวา่ ลกัษณะกลุ่มการเดินทางเป็นกลุ่มเพือนและครอบครัวมากทีสุด ยานพาหนะในการเขา้ถึงเป็นรถยนต์ส่วนบุคล จกัรยานยนต์                     มีวตัถุประสงคห์ลกัของการเดินทางมาท่องเทียว คือ ตอ้งการทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพือนสนิท ครอบครัวและศึกษาเรียนรู้และสัมผสัธรรมชาติ กิจกรรมทีนิยมทาํมากทีสุด คือ ชมวิว ทิวทศัน์ เล่นนาํ ชมนาํตก ถ่ายภาพและวีดีโอ การปีนเขา และไต่เขา นกัท่องเทียวมีความเห็นวา่แหล่งท่องเทียวดงักล่าว มีการเดินทางเขา้ถึงค่อนขา้งยาก   ) เขตพืนทีธรรมชาติพฒันา (semi-developed  natural area: SD) มีขนาดของพืนที ประมาณ                 ตร.กม.หรือร้อยละ .  ของพนืทีอุทยานทงัหมด เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีการเดินทางเขา้ถึงง่าย มีการใชย้านพาหนะโดยการเขา้ถึงแหล่งพืนทีมีการเปลียนแปลงสภาพพืนทีมีความกลมกลืนกบัสภาพธรรมชาติดงัเดิม ขนาดของพืนทีแหล่งท่องเทียวมีขนาดเล็ก เป็นทีรู้จกัของนกัท่องเทียวเฉพาะกลุ่ม มีโอกาสในการพบปะผูค้นและนักท่องเทียวกลุ่มอืน พบเห็นผลกระทบทีเกิดจากกิจกรรมการท่องเทียวมีร่องรอยการหกัเด็ดกิงไม ้การทิงขยะไม่เป็นที พบเห็นพฤติกรรมนกัท่องเทียวทีไม่เหมาะสมปานกลาง ซึงแหล่งท่องเทียวดงักล่าวในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงมีดว้ยกนั  แหล่ง คือ นาํตกโยง นาํตกคลองจงั นาํตกวงัปลิง นาํตกหนานเตยนาํตกหนานโจนพบวา่ลกัษณะกลุ่มการเดินทางเป็นกลุ่มเพือนและครอบครัวมากทีสุด ยานพาหนะในการเขา้ถึงเป็นรถยนต์ส่วนตวั มีวตัถุประสงคห์ลกัของการเดินทางมาท่องเทียว คือ ตอ้งการทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพอืนสนิท ครอบครัวและศึกษาเรียนรู้และสัมผสัธรรมชาติ กิจกรรมทีนิยมทาํมากทีสุด คือ เล่นนํา ชมนําตก นักท่องเทียวมีความเห็นวา่แหล่งท่องเทียวดงักล่าวมี ความเป็นธรรมชาติ การเดินทางเขา้ถึงง่ายและสะดวกมาก  สรุปผลการวจิัย  1) เขตพืนทีธรรมชาติสันโดษ (Primitive area :P) มีขนาดของพืนทีประมาณ  ตร.กม. หรือร้อยละ .               ของพนืทีอุทยานทงัหมด แหล่งท่องเทียวในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงทีมีการเดินทางและการเขา้ถึงยากลาํบาก เขา้ถึงได้โดยการเดินเทา้เท่านัน สภาพความเป็นธรรมชาติทีสมบูรณ์ มีการพฒันาพืนทีน้อยมาก และสภาพพืนทีเป็นป่าธรรมชาติ
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ดงัเดิม นักท่องเทียวตอ้งใชค้วามสามารถและพึงพาตวัเองสูง โอกาสในการพบปะผูอื้นนอ้ยมาก รู้สึกสงบสันโดษ ไม่มีป้ายเตือนและเจา้หนา้ทีคอยดูแล พบเห็นร่องรอบผลกระทบและนักท่องเทียวประกอบกิจกรรม ไม่เหมาะสมนอ้ยมากหรือไม่มีเลย ไดย้นิแต่เสียงธรรมชาติ ซึงในเขตพืนทีดงักล่าวของอทุยานแห่งชาตินาํตกโยงมี  แหล่ง คือ ยอดเขาเหมน 2) เขตพืนทีธรรมชาติกึงสันโดษไม่ใชย้านยนต์ (Semi-primitive  non-motorized  area: SPNM) มีขนาดของพืนทีประมาณ  ตร.กม.หรือร้อยละ .  ของพนืทีอุทยานทงัหมด  เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีการเดินทางเขา้ถึงยาก ไม่มีการใชย้านยนต์ในแหล่งท่องเทียว สภาพพืนทีมีความเป็นธรรมชาติทีสมบูรณ์ มีการพฒันาพืนทีน้อยและนักท่องเทียวต้องใช้ความสามารถและการพึงพาตนเองสูง โอกาสในการพบปะผูค้นนอ้ย รู้สึกสงบสันโดษ พบเห็นผลกระทบและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวน้อย  ได้ยินแต่เสียงธรรมชาติสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของพืนทีซึงเขตช่วงชนัดงักล่าวมี แหล่งท่องเทียวของอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง  แหล่ง คือ นาํตกหนานปลิว ) เขตพืนทีธรรมชาติกึงสันโดษใชย้านยนต์ (Semi-primitive  motorized  area :SPM) มีขนาดของพืนทีประมาณ 95 ตร.กม.หรือร้อยละ .  ของพนืทีอุทยานทงัหมด  เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีการเขา้ถึงค่อนขา้งยาก มีการใชย้านพาหนะในการเขา้ถึงแหล่ง ถนนหนทางค่อนขา้งแคบรถสัญจรไปมาตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการขบัขียานพาหนะ ปรากฏสิงอาํนวยความสะดวกสบายเบืองต้นกับนักท่องเทียว เช่น พืนทีพักแรม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ได้ยินเสียงธรรมชาติ และนกัท่องเทียวอืน มีโอกาสพบปะนกัท่องเทียวกลุ่มอนื พบเห็นผลกระทบทีเกิดจากกิจกรรมการท่องเทียว เช่น ร่องรอยการหักเด็กกิงไม ้การอดัแน่นของดินและมีการปะปนของพืชสตัวต์่างถิน ซึงแหล่งท่องเทียวดงักล่าวของอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงมีดว้ยกนั 4 แหล่ง คือ ยอดเขารามโรม นาํตกหนานตากผา้ นาํตกปลิว นาํตกคูหาสวรรค ์ ) เขตพืนทีธรรมชาติพฒันา (semi-developed  natural  area: SD) มีขนาดของพืนที ประมาณ  ตร.กม.หรือร้อยละ .  ของพืนทีอุทยานทงัหมด เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีการเดินทางเขา้ถึงง่าย มีการใชย้านพาหนะโดยการเขา้ถึงแหล่งพืนทีมีการเปลียนแปลงสภาพพืนทีมีความกลมกลืนกบัสภาพธรรมชาติดงัเดิม ขนาดของพืนทีแหล่งท่องเทียวมีขนาดเล็ก เป็นทีรู้จักของนักท่องเทียวเฉพาะกลุ่ม มีโอกาสในการพบปะผูค้นและนักท่องเทียวกลุ่มอืน พบเห็นผลกระทบทีเกิดจากกิจกรรมการท่องเทียวมีร่องรอยการหักเด็ดกิงไม ้การทิงขยะไม่เป็นที พบเห็นพฤติกรรมนกัท่องเทียวทีไม่เหมาะสมปานกลาง ซึงแหล่งท่องเทียวดงักล่าวในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยงมีดว้ยกนั 5 แหล่ง คือ นาํตกโยง นาํตกคลองจงั นาํตกเขาเหมน นาํตกวงัปลิง นาํตกหนานเตยนาํตกหนานโจน ซึงในการนีทางคณะผูว้จิยั ขอเสนอแนวทางการจดัการแหล่งท่องเทียวในพนืทีในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามช่วงชนัโอกาสดา้นนนัทนาการ โดยให้มีการจาํกดัจาํนวนนกัท่องเทียวในพืนทีคา้งแรม เช่น บริเวณยอดเขาเหมน ซึงเป็นพืนทีเขตพืนทีธรรมชาติสันโดษ ควรมีการควบคุมกิจกรรมการท่องเทียว ทีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ เช่น การหกัเด็ดกิงไม ้การอดัแน่นของดิน การปะปนของพืชสตัวต์่างถิน การทิงขยะไม่เป็นที ของนกัท่องเทียวในเขตอุทยานแห่งชาตินาํตกโยง  สาํหรับการศึกษาในอนาคต ควรจะมีการศึกษาถึงผลกระทบจากกิจกรรมนนัทนาการ และขีดความสามารถในการรองรับพนืที เพอืการจดัการแหล่งท่องเทียว ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวไทย หวัใจสีเขียว ต่อไป  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัชินนีไดรั้บเงินอุดหนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั และขอขอบคุณอุทยานแห่งชาตินําตกโยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุ์พืช ทีอนุเคราะห์พืนทีในการศึกษาและสนบัสนุนการเก็บขอ้มูล   
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เอกสารอ้างองิ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าว และพนัธุ์พืช. . อุทยานแห่งชาตินาํตกโยง (Namtok Yong). ฝ่ายสารสนเทศ ส่วนวิจยัและพฒันานวตักรรมอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช. แหล่งทีมา: http://www.portal.dnp. go.th/p/nationalpark, 10 พฤษภาคม . กฤษณา กสิกรรม และ นภวรรณ ฐานะกาญจน์พงษเ์ขียว, 2559 แรงจูงใจด้านนันทนาการและปัจจัยทส่ีงผลต่อการกลับมา เยือนพืนทีของนักท่องเทียวทไีปเยือนน้าตกห้วยแม่ขมนิ อุทยานแห่งชาติเขือนศรีนครินทร์ Veridian E- Journal,  Silpakorn University ISSN 1906 - 3431 ฉบบัภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที 9 ฉบบัที  2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559  โครงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (Natural Resources and Environmental Management Project [NREM]). 2541. คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (ArcView 3.0) สําหรับการวางแผนจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม. ม.ป.ท.,กรุงเทพฯ. ดรรชนี  เอมพนัธ์ุ.  สุทศัน์  วรรณะเลิศ  และเรณุกา  รัชโน.  2547.  คู่มือการจาํแนกเขตการท่องเทยีวเชิงนิเวศ  (Recreation  Oppor tunity  Spectrum, ROS). พิมพค์รังที  .  การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. ทิพยว์ดี โพธิสิทธิพรรณ, 2554 ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเทยีวในอุทยานแห่งชาตเิพือการท่องเทยีว  อย่างยงัยืน FAU Academic review ปีที  ฉบบัที  มิถุนายน  – พฤษจิกายน   นภวรรณ ฐานะกาญจน.์  2545.  เอกสารประกอบการสอนวชิาผลกระทบทางนันทนาการ (308522).   ภาควชิาอนุรักษวทิยา คณะวนศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ _______.  2546.  เอกสารประกอบการสอนวชิา  การวางแผนและออกแบบอุทยานและพืนทนีันทนาการขนั  สูง.  สาขาอุทยานและนนัทนาการ  ภาควชิาอนุรักษวทิยา  คณะวนศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. นวรัตน์  เกียวมาศ.  2541.  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เพือวางแผนพฒันาการท่องเทยีวในเขต  ชายฝังทะเล : กรณีศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี.วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัมหิดล.  ปิยกาญจน์  เทียธิทรัพย.์  2537.  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ในการวางแผนการจดัการอทุยาน  แห่งชาตผิาแต้ม  จงัหวดัอุบลราชธานี. วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัมหิดล. ปิยะรัตน์  สุริยฉาย.  2546.  การวิเคราะห์ประสบการณ์ทพีึงปรารถนาและความชอบของนักท่องเทยีวเพือกาํหนด  กลุ่มชันโอกาสทางด้านนันทนาการ. วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. ศูนยว์จิยัป่าไม ้ คณะวนศาสตร์.  2541.  คู่มือพฒันาและออกแบบสิงอาํนวยความสะดวกในแหล่ง ท่องเทยีวแบบการท่องเทยีวเชิงอนุรักษ์.  พิมพค์รังที  1.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. อาธิป  เหมือนสุดใจ.  2541.  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ในการวางแผนการใช้ทดีนิเพือพฒันาการ  ท่องเทยีวเกาะช้าง จ. ตราด. วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัมหิดล.  อุทยานแห่งชาตินาํตกโยง. 2549. เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการค่ายฝึกอบรมนักอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม (ค่ายเยาวชนไทยหัวใจสีเขียว) ระหว่างวนัท ี -  สิงหาคม  ณ อุทยานแห่งชาตนิําตกโยง จงัหวดันครศรีธรรมราช Burrough, P.A.  1986.  Principle  of  Geographic  Information  System  For   Land  Resource  Assessment.    Oxford  University  Press,  Oxford.  U.K. Clark, R. N. and  G.H. Stankey.  1979.  The  Recreation  Oppor tunity  Spectrum: A  Framework  for     Planning, Management, and  Research.  Portland, Oregon. 
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Neilsen,P.W. and Taylor.  1999.  Park Canada’s handbook : Spectrum of Appropr iate National Park   Oppor tunities.  Ecosystems Branch, National Parks, Park Canada. Payne, R.J.,A. Carr and E. Cline.  1997.  Applying the Recreation Oppor tunity Spectrum (ROS) in Two  Canada National Parks.  Occasional Paper8. Ottawa, ON : Natural Resources Branch, National Parks, National Parks, Parks Canada. The  British  Columbia  Resources  Inventory  Committee.  1998.  Recreation  Oppor tunity  Spectrum   Inventory; Procedures  and  Standards  Manual.  Ministry  of  Forests, Forest  Practices  Branch  for  Resources  Inventory  Committee. Yamane, T.  1973.  Statistic: An  Introduction  Analysis.  International  edition.  Tokyo.                            
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               Session 6 : วทิยาศสาตร์และสิงแวดล้อม โปรแกรมการนําเสนอบทความวชิาการ ภาคโปสเตอร์ การประชุมวชิาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังท ี10 “ราชมงคลขับเคลือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailans 4.0”                 
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ศักยภาพการผลติเอทานอลชีวภาพจากขยะอนิทรีย์โดยเชือยสีต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 Potential of Bioethanol Production from Organic Wastes by   Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048  วชุิดา  กลา้เวช Wichuda  Klawech  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาศกัยภาพการผลิตเอทานอลชีวภาพดว้ยกระบวนการทางชีวภาพ โดยนาํตวัอยา่งขยะอินทรีย ์ไดแ้ก่ นาํคนักากสับปะรด กากสับปะรด เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศ มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการหมกัแบบกะ โดยเติมปริมาณเชือยีสต ์Saccharomyces cerevisiae  TISTR  ทีความเขม้ขน้เริมตน้ร้อยละ  บ่มทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ทาํการหมกั -  ชวัโมง ผลการทดลองพบวา่นาํคนักากสับปะรด กากสับปะรด เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศ มีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์เริมตน้ เท่ากบั . , 8.16, .  และ .  กรัมต่อลิตร นอกจากนียงัมีปริมาณเอทานอลเริมตน้ร้อยละ . , 1.58, .  และ .  ตามลาํดบั เมือนาํวตัถุดิบทงั  ชนิดมาเตรียมในรูปสารละลายและนาํไปผลิตเอทานอลดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะ ผลการทดลองเมือศึกษาการเจริญและการผลิตเอทานอลชีวภาพโดยเชือยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048 ในอาหารเลียงเชือทีเติมวตัถุดิบนาํคนักากสับปะรด กากสับปะรด เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศ พบวา่ยีสตมี์การเจริญอย่างรวดเร็วตงัแต่ชวัโมงที  ถึง ชวัโมงที  สอดคลอ้งกบัปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ในอาหารเลียงเชือลดลง ส่งผลให้เชือยีสตผ์ลิตเอทานอลชีวภาพโดยมีปริมาณเอทาทอลสูงสุดเป็นร้อยละ  . , 4.66, .  และ  .   คิดเป็น . , 46.6, .  และ .  กรัมต่อลิตร ตามลาํดบั ซึงสามารถสรุปไดว้า่ขยะอินทรียท์งั  ชนิดขา้งตน้มีศกัยภาพในการนาํมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลชีวภาพได ้ คาํสําคญั : กากสบัปะรด นาํคนักากสับปะรด เปลือกกลว้ย เปลือกมนัเทศ ยสีต ์เอทานอลชีวภาพ             
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ABSTRACT  This research aims to study the efficiency of bio-ethanol production with biological process from organic waste such as waste pineapple juice, waste pineapple, banana peel and sweet potato peel. Four raw materials were used as substrate for batch fermentation of bio-ethanol production. The experiments used initial seed inoculums concentration of Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 as 10 percent then incubated in 30 C for 0-96 hours.  The results of initial reducing sugar and ethanol analysis of waste pineapple juice, waste pineapple, banana peel and sweet potato peel showed 15.20, 8.16, 3.26 and 4.80 g/L and 1.40, 1.58, 1.03 and 1.05 percent, respectively. Preparation of 4 raw materials into solution for bio-ethanol fermentation with batch culture, the results of cell growth and bio-ethanol production of S. cerevisiae TISTR 5048 showed rapidly growth from 6 to 24 hour which related with amount of reducing sugar will be decreased. Moreover, these results had effected on bio-ethanol production of waste pineapple juice, waste pineapple, banana peel and sweet potato peel were 4.97, 4.66, 1.53 and 2.20 percent, respectively. So, this research can conclude that four organic wastes have potential for bio-ethanol production.  Keywords : banana peel, bio-ethanol, sweet potato peel, waste pineapple, waste pineapple juice                  
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บทนํา ในปัจจุบนัไดเ้กิดวกิฤตการณ์พลงังานในประเทศไทยมาโดยตลอด   เนืองจากมีความตอ้งการพลงังานกนัอย่างมาก   จึงมีความไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในประเทศ  ซึงแหล่งพลงังานทีจาํเป็นต่อมนุษย ์คือ นาํมนั เพราะนาํมนัเป็นปัจจยัทีมีความสาํคญัในระบบเศรษฐกิจและการขนส่งตอ้งมีการพึงพานาํมนัในการขบัเคลือนและเป็นทรัพยากรทีมีความสําคญัในการดาํรงชีวิตประจาํวนั  ทาํให้ปัจจุบนัมีการบริโภคนาํมนัมากขึน  จึงทาํใหม้ีการศึกษาพลงังานทดแทนทีไดม้าจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรซึงเป็นทรัพยากรทีอุดมสมบรูณ์ทีมีอยูใ่นสิงแวดลอ้ม โดยวสัดุดงักล่าวจะเกิดขึนหลงัการเก็บเกียวของเกษตรกรโดยมีปริมาณทีมาก  มกัก่อใหเ้กิดปัญหาในพนืทีการเกษตรกรรม  ซึงไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดก่้อใหเ้กิดเป็นของเสียจึงสนใจทีนาํเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาผลิตเป็นเอทานอล ทีสามารถนาํใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  เพือเป็นการลดสารมลพิษทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และเอทานอลยงัสามารถนํามาผสมในนํามนัเชือเพลิงในอตัราส่วนทีเหมาะสม  เพอืลดปริมาณการใชน้าํมนัเชือเพลิงใหน้อ้ยลง ซึงเชือเพลิงชนิดนีทาํใหเ้กิดมลพิษทีนอ้ยลงมากกวา่ปกติ  จึงไดมี้การผลิตเป็นเอทานอลจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร  ซึงสามารถผลิตไดท้งัจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เอทิลีนเป็นวตัถุดิบและกระบวนการทางชีวเคมี  โดยใชพื้ชผลหรือวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรทีมีแป้งและนาํตาลสูงเป็นวตัถุดิบโดยใชเ้ชือยสีต ์Saccharomyces cerevisiae ซึงกระบวนการทีไดรั้บความนิยม (จินดาพร,  )  จะช่วยใหเ้กิดการใช้ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่ามากทีสุด  นอกจากนีมีงานวิจยัทีนาํวสัดุเศษเหลือมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลสามารถเลือกใชไ้ดห้ลากหลายชนิดตามความเหมาะสม เช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง มนัสาํปะหลงั ออ้ย กากนาํตาล สาหร่าย เป็นตน้ อีกทงัยงัสามารถผลิตเอทานอลจากวตัถุดิบทีมีเซลลูโลสสูง เช่น ฟางขา้ว ขีเลือย และหญา้ เป็นตน้ แต่ยงัได้ผลผลิตเอทานอลไม่สูงมากนัก และจากการสังเกตของคณะผูว้ิจยัทาํให้เกิดความสนใจทีจะนาํเศษเหลือจากกากสับปะรด  เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศทีเหลือทิงภายในตลาดสด หรือพนืทีเกษตรกรรม มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลโดยใชเ้ชือยีสต ์เพราะในวตัถุดิบเหล่านีมีนาํตาลเป็นองคป์ระกอบทีใชเ้ป็นแหล่งอาหารใหเ้ชือยสีตใ์นการหมกัเอทานอลได ้ตลอดจนวเิคราะห์ปริมาณเอทานอลทีเกิดขึน ซึงสามารถนาํความรู้ทีไดม้าใชใ้นการพฒันาดา้นพลงังานทางเลือกทีใชใ้นประเทศต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย 1. อุปกรณ์ .   ตวัอยา่งขยะอินทรีย ์ไดแ้ก่ นาํคนักากสับปะรด กากสับปะรด  เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศทีเหลือทิงในตลาดสด .   เชือยีสต์ Saccharomyces  cerevisiae TISTR  จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   1.3  เครือง spectrophotometer 1.4 เครืองอีบูลลิโอมิเตอร์ 1.5  อาหารเลียงเชือ Yeast  Malt  Medium 1.6  Dinitrosalicylic Acid Method (DNS) 2  วธิีการศึกษา 2.1  นําขยะทงั  ชนิดมาล้างให้สะอาด แล้วปันด้วยเครืองปันไฟฟ้า จากนันกรองด้วยผา้ขาวเพือแยกเอาสิงปนเปือนออกจากตวัอยา่ง 
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2.2  นาํตวัอยา่งทีผา่นการกรองแลว้มาทาํการนึงดว้ยหมอ้นึงความดนัไอทีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที เพอืฆ่าเชือทีปะปนมาในวตัถุดิบ 2.3  นาํตวัอย่างทงั  ชนิดมาทาํการวดัปริมาณนาํตาลรีดิวซ์เริมตน้ดว้ยวิธี Dinitrosalicylic Acid Method (Miller,  1959) 2.4  วธีิการเตรียมกลา้เชือยสีต ์Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048  2.4.1  เตรียมอาหารเลียงเชือ YM Agar สาํหรับเชือยสีต ์S.  cerevisiae TISTR 5048  2.4.2 นาํอาหารเลียงเชือนึงฆ่าเชือทีอุณหภมิู 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชวัโมง  2.4.3 อบหลอดทดลองทีอุณหภมิู 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชงัโมง เพอืฆ่าเชือ  2.4.4 นําอาหารเลียงเชือ YM Agar ต้มให้วุ ้นละลาย จากนันปิเปตลงในหลอดทดลอง หลอดละ 5 มิลลิลิตร ปิดฝา แลว้ตงัทิงไวใ้หเ้ยน็ โดยใหห้ลอดเอียง  2.4.5 นาํเชือยสีต ์ S.  cerevisiae TISTR 5048 มาเลียงในอาหารเลียงเชือ YM Broth นาํไปเขยา่ทีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชวัโมง ทีอุณหภมิู 30 องศาเซลเซียส        2.4.6 เชือยีสต ์S.  cerevisiae TISTR  ทีเลียงไวค้รบ 24 ชวัโมง นาํมาขีดเชือในอาหารเอียง YM Agar แลว้นาํไปบ่ม เป็นเวลา 24 ชวัโมง        2.4.7 นําเชือยีสต์ S.  cerevisiae TISTR 5048 ในอาหารเอียง ใช้ลูปเขียเชือยีสต์ 1 ลูป ใส่ในหลอดทดลองทีใส่อาหาร YM Broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร นาํไปเขยา่ทีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชวัโมง         2.4.8 ปิเปตเชือยสีต ์S.  cerevisiae TISTR 5048  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองทีใส่อาหาร YM Broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร นาํไปเขยา่ทีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชวัโมง จากนันนาํวดัค่าความขุ่นของเซลล ์OD ที 0.5 ทีความยาวคลืน 660 นาโนเมตร 3  วธิีการวเิคราะห์ 3.1  ปริมาณเอทานอล ในการหาปริมาณแอลกอฮอลโ์ดยวิธีนี จะใชห้ลกัการวดัจุดเดือด (boiling  point)    ของตวัอยา่งทีนาํมาเทียบกบัจุดเดือดของนาํบริสุทธิ โดยถา้ปริมาณของแอลกอฮอลใ์นสารตวัอยา่งเพิมขึนจะทาํให้จุดเดือดของสารตวัอยา่งลดลงจากจุดเดือดของนาํบริสุทธิมากขึน จากหลกัการนี   จึงทาํใหมี้การพฒันาเครืองมือสาํหรับวดัปริมาณแอลกอฮอลขึ์นเรียกวา่ อีบูลลิโอมิเตอร์  (ebulliometer) ซึงนิยมนาํไปใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราและอุตสาหกรรมผลิตเครืองดืมแอลกอฮอลอื์นๆ เพราะเป็นเครืองมือทีใชง่้ายใหค้วามสะดวก และรวดเร็วในการวเิคราะห์  3.2  ศึกษาการเจริญของเชือยสีต ์S.  cerevisiae TISTR 5048 เติมกลา้เชือยสีตเ์ริมตน้ร้อยละ   ในตวัอยา่ง  ชนิด จากนนัทาํการเก็บตวัอยา่งชวัโมงที  0 12 24 36 48  60 72 84 และ 96 โดยเก็บตวัอยา่งชุดการทดลองละ 3 ซาํ แลว้นาํตะกอนมา  2 มิลลิลิตร ทาํการวดัการเจริญของเชือดว้ยการวดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 660 นาโนเมตร 3.3  การวเิคราะห์ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ โดยวธีิ Dinitrosalicylic Acid Method (DNS) (Miller, 1959) ในการวิเคราะห์ปริมาณนําตาลรีดิวซ์จะใช้วิธีการของ Miller (1959) ซึงเป็นการวิเคราะห์นําตาลรีดิวซ์ทีมีในตวัอยา่งก่อนทาํการเติมเชือยสีตแ์ละวดัปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ทีเวลา 0 12 24 36 48 72 84 และ 96 ชวัโมง ของการหมกัดว้ยเชือยสีต ์   
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ผลและวจิารณ์ผล 1. การศึกษาการเจริญและกระบวนการผลิตเอทานอลจากเศษเหลืออินทรีย ์โดยเชือ S.  cerevisiae TISTR 5048 จากการศึกษาการการเจริญของเชือ S.  cerevisiae  TISTR 5048 โดยการวดัค่าความขุ่นของเซลล ์พบวา่ในช่วงแรกของการเจริญของเชือยสีตใ์นระยะเชือยสีตมี์การเจริญอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาที 12 ถึง 24 ชวัโมงของการหมกั                 เมือระยะเวลาการผ่านไปที 36 ชวัโมงพบวา่มีอตัราการเจริญทีลดลงอยา่งต่อเนืองเป็นผลมาจากเชือมีการใชน้าํตาลในเศษเหลืออินทรีย ์เพือทีจะผลิตเป็นเอทานอล ทาํให้ปริมาณนาํตาลในเศษเหลืออินทรีย ์ มีปริมาณทีลดลงไม่เพียงพอต่อการนาํไปใช้ของเชือยีสตท์าํให้เชือมีปริมาณลงลดอยา่งเห็นไดช้ดัเมือระยะการหมกัทีเพิมขึน ซึงมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเอทานอลทีเพิมขึนซึงรูปแบบการเจริญของเซลลย์สีตมี์ลกัษณะเดียวกนัทงั  ตวัอยา่งทีทาํการศึกษา นอกจากนีการศึกษากระบวนการผลิตเอทานอลจากตัวอย่างขยะอินทรีย์  ชนิด ด้วยกระบวนการแบบกะ               โดยมีสภาวะการหมกัทีปริมาณกลา้เชือเริมตน้ทีร้อยละ 10 ทีระยะเวลาการหมกั 96 ชวัโมง ผลการศึกษาแสดงดงัตารางที  ตารางที  พารามิเตอร์ของการผลิตเอทานอลชีวภาพจากการหมกัเศษเหลืออินทรียโ์ดยเชือยีสต ์Saccharomyces  cerevisiae  TISTR 5048  ร้อยละ  เป็นกลา้เชือ 

  จากการศึกษาการผลิตเอทานอลจากตวัอย่างขยะอินทรียท์งั  ชนิด ได้แก่ นาํคนักากสับปะรด กากสับปะรด  เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศโดยเชือยสีต ์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048  โดยมีการใชก้ลา้เชือเริมตน้ร้อยละ 10  ในการศึกษาการหมกัเอทานอล ซึงสอดคลอ้งกบัรายงานวจิยัของผอ่งศรี  ศิวราศกัดิและคณะ (2554) มีการใชป้ริมาณกลา้เชือร้อยละ 10 ในการหมกัเอทานอล และให้ปริมาณเอทานอลเท่ากบั 47 กรัมต่อลิตร ระยะเวลาการหมกั  4 วนั จะเห็นไดว้า่มีระยะเวลาในการหมกัและใชเ้ชือทีแตกต่างกนั โดยมีการใชค้รูดเอนไซม ์2 ชนิด คือ ครูดเอนไซมเ์ชือ Trichoderma  reesei และเชือผสม T. reesei  กบั S. cerevisiae  โดยใชเ้ปลือกสบัปะรดเป็นวตัถุดิบ เมือเปรียบเทียบกนัจะพบวา่การทดลองในครังนีใชเ้ชือยสีตเ์พียงอยา่งเดียว โดยมีนาํคนักากสับปะรด กากสับปะรดเป็นวตัถุดิบในการหมกั จะไดผ้ลผลิตเอทานอลใกลเ้คียงกนักบัการใชเ้ชือรา และเชือผสม นอกจากนนัยงัมีงานวิจยัของพชัรา ต๊ะชาย และคณะ (2559)  ทีไดศึ้กษาการผลิตเอทานอลจากเศษอาหาร โดยใช้ Bacillus subtilis TISTR 025 ร่วมกับ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5160 เริมจากการศึกษาการเจริญของเชือเดียว                  B. subtilis ในเศษอาหาร 50 กรัม แปรผนัปริมาณเศษอาหารต่อนาํและอุณหภูมิในการบ่ม พบวา่เศษอาหาร 50 กรัม อตัราส่วนต่อนาํ 1:2 บ่มทีอุณหภมิู 37 องศาเซลเซียส ใหป้ริมาณนาํตาลรีดิวซ์เท่ากบั 73.83 ± 0.36 มิลลิกรัมต่อกรัมเศษอาหารแหง้ และเมือศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการผลิตเอทานอลของเชือผสมโดยการแปรผนัเวลาการใส่กลา้ยีสต์ (เพาะเลียงแบคทีเรีย
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พร้อมยสีต ์(B+S) และเพาะเลียงแบคทีเรียก่อนยสีต ์1 (b1D) และ 2 (b2D) วนั พร้อมทงัแปรผนัสภาวะปลอดเชือ (S) และไม่ปลอดเชือก่อนเติมยสีต)์  บ่มทีอุณหภมิู 37 องศาเซลเซียส พบวา่การใส่ยสีตห์ลงัการเลียงแบคทีเรีย                1 วนั โดยไม่ฆ่าแบคทีเรียก่อน (b1D) ให้ความเขม้ขน้เอทานอลสูงสุด 508.73 ± 21.71 มิลลิกรัมเอทานอลต่อกรัมเศษอาหารแหง้ ดงันนั การใชเ้ศษอาหาร 50 กรัม อตัราส่วนต่อนาํ 1:2 โดยเพาะเลียงแบคทีเรียก่อนยสีต ์1 วนั ไม่ฆ่าแบคทีเรียก่อนใส่ยสีตบ่์มทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นสภาวะทีเหมาะในการผลิตเอทานอลจากเศษอาหาร ซึงแตกต่างจากงานวิจยันีทีใชเ้ชือยีสตเ์พียงอยา่งเดียว  ในขณะทีการทดลองปริมาณกลา้เชือยีสต์ทีเหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากวตัถุดิบทงั  ชนิดขา้งตน้โดยเชือยสีต ์ S. cerevisiae TISTR  โดยมีการใชก้ลา้เชือเริมตน้ร้อยละ 10 ซึงความคลา้ยคลึงกบังานวจิยัของศิริพร ลุนพรมและคณะ (2553)  ทีไดศึ้กษาการผลิตเอทานอลจากรากตน้ธูปฤาษีดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะ โดยทาํการแปรผนัปริมาณกลา้เชือยีสต ์S. cerevisiae ทีความเขม้ขน้เริมตน้ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ใน ฟลาสก์ขนาด 500 มิลลิลิตร ทาํการหมกั 42 ชวัโมง ให้ปริมาณเอทานอลสูงสุดเท่ากบั 20.54 กรัมต่อลิตร ส่วนการทดลองนีใชที้ปริมาณกลา้เชือเริมตน้  ร้อยละ 10 หมกัตวัอยา่งเศษเหลือทงั  ชนิด ได้แก่ นําคนักากสับปะรด กากสับปะรด  เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศทีระยะเวลาการหมกั 96 ชวัโมง สภาวะการหมกัแบบนิงทีอุณหภมิูหอ้งไดป้ริมาณเอทานอล  . , . , .  และ .  กรัมต่อลิตร ตามลาํดบั  สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาการผลิตเอทานอลจากตวัอยา่งเศษเหลือทงั  ชนิด ไดแ้ก่ นาํคนักากสับปะรด กากสับปะรด  เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศโดยเชือยสีต ์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 โดยมีการวเิคราะห์ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ และเอทานอลเริมตน้ก่อนการหมกั การทดลองจะใชป้ริมาณกลา้เชือยสีตเ์ริมตน้ร้อยละ    พบวา่ยสีตส์ามารถผลิตเอทานอลได้เท่ากบัร้อยละ . , . , .  และ .  กรัมต่อลิตร ตามลาํดบั ทีระยะเวลาการหมกั  ชวัโมง ซึงจากผลการศึกษาพบวา่เมือนาํนาํคนักากสับปะรดมาหมกัเอทานอลจะให้ปริมาณเอทานอลสูงสุด เท่ากบั .  กรัมต่อลิตร  แต่เมือพิจารณาผลได้ของเอทานอลซึงคิดเทียบต่อปริมาณนาํตาลรีดิวซ์พบว่าเมือหมกักากสับประรดจะให้ปริมาณเอทานอลสูงสุดเท่ากบั .   ในขณะทีเมือใช้เปลือกกลว้ย และเปลือกมันเทศมาหมกัเอทานอลจะให้ปริมาณเอทานอลใกลเ้คียงกัน  จากการศึกษาศกัยภาพของขยะ หรือเศษเหลืออินทรียที์มีอยูใ่นทอ้งถิน สามารถสรุปไดว้่าตวัอยา่งขยะอินทรียท์งั  ชนิด ไดแ้ก่ นาํคนักากสับปะรด กากสบัปะรด  เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศสามารถนาํมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลชีวภาพโดยเชือยีสต ์ Saccharomyces cerevisiae TISTR  ได ้ กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผูใ้ห้การสนบัสนุนในการดาํเนินงานวิจยัครังนี  เอกสารอ้างองิ จินดาพร  สืบขาํเพชร. .  การผลิตเอทานอลจากหญา้เนเปียร์ลูกผสมโดยใชย้สีตส์ายพนัธ์ุ    Saccharomyces  cerevisiae.  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต.  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ผ่องศรี ศิวราศักดิ,  เยาวลักษณ์  แถลงกัณฑ์,  จุฑารัตน์ นุ้ยหนู,  นิรันดร์ เจริญศรี,  และต้อม  แม้รัมย์.  . การใช ้ครูดเอนไซมผ์งสาํหรับการหมกัเอทานอลจากเปลือกสบัปะรด.  การประชุมวชิาการเครือข่ายพลงังานแห่งประเทศไทย ครังที .  โรงแรม Phuket Orchid Resort and Spa หาดกะรน จงัหวดัภเูก็ต.  -  พฤษภาคม . -  น. พชัรา ต๊ะชาย, อนวชั พินิจศกัดิกุล, พรรณจิรา วงศ์สวสัดิ และ สุคนธ์ ตนัติไพบูลยว์ุฒิ.  . การผลิตเอทานอลจากเศษอาห ารด้วย เ ชือผสมข อง Bacillus subtilis แ ละ Saccharomyces cerevisiae. ก ารประ ชุมทาง วิชาก า ร ข อ งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังที 54. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ. -  กุมภาพนัธ์ . -  น. ศิริพร ลุนพรม  และสิริแข พงษส์วสัดิ.  .  การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตเอทานอลจากรากตน้ธูปฤาษ.ี             การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที .  ศูนยป์ระชุมสถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ กรุงเทพ.  -  พฤศจิกายน .                             
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การผลิตกระถางเพาะชําต้นไม้จากวสัดุเหลือใช้อุตสาหกรรมปาล์มนํามัน  The Production of Plant pot by waste from Palm Oil Extr action Industry     นุชนาฎ  นิลออ *  และ  กนกรัตน์  รัตนพนัธ์ุ    Nutchanat  Ninlaor1*  and  Kanokrat  Rattanapan1   บทคัดย่อ   งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือผลิตกระถางเพาะชําจากวสัดุเหลือใช้อุตสาหกรรมปาล์มนํามนั โดยทาํการศึกษาอตัราส่วนของเสน้ใยปาล์มนาํมนัต่อกากตะกอนนาํมนัปาลม์ ทีอตัราส่วน 100:0  70:30  50:50  30:70   และ 0:100  มาอดัลงในแม่พมิพก์ระถางทีมีปากกระถาง กน้กระถาง  และความสูงของกระถาง ขนาด  13x13  9x9  และ  14  เซนติเมตร ตามลาํดบั และใชก้าวแป้งเปียกเป็นตวัประสานทีความเขม้ขน้ร้อยละ  10  15  20  25  และ 30 ผลการศึกษา  พบวา่อตัราส่วนของเส้นใยปาล์มนาํมนัต่อกากตะกอนนาํมนัปาลม์ ทีอตัราส่วน  70:30  และความเขม้ขน้ของกาวแป้งเปียกทีร้อยละ 10  มีความเหมาะสมทีสุด  โดยสามารถขึนรูปกระถางไดดี้ และถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย  จากนนันาํเส้นใยปาลม์นาํมนัและกากตะกอนนาํมนัปาล์มอตัราส่วนทีเหมาะสมมาผสมกบัเถา้ปาลม์นาํมนั  10  20  30  40  และ  50  กรัม  แลว้ทาํการทดสอบหาคุณสมบติัของกระถาง  พบวา่กระถางทีผสมเถา้ปาล์มนาํมนัที  50  กรัม มีค่าเฉลียความชืนสูงสุด เท่ากบัร้อยละ 54.05±2.85 และมีความตา้นทานการตกกระแทกทีระดบัความสูง  50 100  และ  150  เซนติเมตร ไดดี้ทีสุด  โดยกระถางมีรอยแตกร้าวนอ้ยทีสุด  การทดสอบการอุม้นาํ         การยอ่ยสลายของกระถาง  และการปลูกผกับุง้  พบวา่กระถางทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัแต่ละชุดการทดลองมีค่าปริมาณนาํทีไหลออก ค่าเฉลียนาํหนกัทีหายไป และค่าเฉลียของตน้ผกับุง้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  (p>0.05)  ดงันนัเสน้ใยปาลม์นาํมนัต่อกากตะกอนนาํมนัปาลม์ทีอตัราส่วน 70:30  กาวแป้งเปียกทีความเขม้ขน้ร้อยละ 10  และเถา้ปาลม์นาํมนัที  50  กรัม  เป็นอตัราส่วนทีเหมาะสมในการผลิตกระถางเพาะชาํ   คําสําคัญ : กระถางเพาะชาํ,  อุตสาหกรรมปาลม์นาํมนั,  เสน้ใยปาลม์นาํมนั, กากตะกอนนาํมนัปาลม์,      เถา้ปาลม์นาํมนั      
 
 สาขาสิงแวดลอ้ม  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ตาํบลไมฝ้าด   อาํเภอสิเกา   จงัหวดัตรัง 92150 1 Department of Environment, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus,     Maifad Sub-district, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : nutchanatninlaor@hotmail.com  
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ABSTRACT   This  Research  aimed  to  produce  plant  pot  by  waste  from  Palm  Oil  Extraction  Industry.  Ratios of palm oil fiber to palm oil sludge were examined at 100: 0 70: 30 50: 50 30:70 and 0: 100.  All of the mixing ratios were tested by compacting them into a forming device. The device size is 13×13 cm. at open top, 9×9 cm. at the bottom and 14 cm. hight. Starch glue were used as a binder which were varied at 10 15 20 25 and 30 percent.  The results showed that the ratio of palm oil fiber to sludge at 70: 30 percent with 10 percent starch glue was the optimal proportion.  Plant pot forming at the ratio was appropriately and easily pulled out.  After that, selected ratio was tested by adding different ratio of palm oil ash. The proportions were varied at 10 20 30 40 and 50 gram. The pot with 50 gram palm oil ash showed maximum humidity at 54.05±2. 85 percent.  This optimal mixing ratio also showed highest impact test by throwing them at 50 100 and 150 cm. above the floor. All of the tested pots had small ruptures. In addition, water holding capacity, decomposition and morning glory planted experiment were investigated.  The result showed that at 10 20 30 40 and 50 added proportion were not statistically significant ( p>0. 05) .   Results showed the optimal ratio of palm oil fiber to palm oil sludge was at 70: 30, at starch glue 10 percent and palm oil fuel ash at 50 gram.  Keywords :  Plant pot,  Palm Oil Extraction Industry,  palm oil fiber,  palm oil sludge,  palm oil ash                     
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บทนํา ปาล์มนาํมนัเป็นพืชทีมีศกัยภาพในการผลิตนาํมนัสูง มีถินกาํเนิดมาจากแถบแอฟริกาตะวนัตก ในประเทศไทยปาลม์นาํมนัสามารถปลูกไดใ้นพืนทีทีมีชนัดินลึก มีสภาพอากาศร้อนชืนและปริมาณนาํฝนไม่นอ้ยกวา่ 1,800 มิลลิลิตรต่อปี ทาํให้ปาล์มนาํมนัเจริญเติบโตไดดี้ในภาคใตข้องประเทศไทย และพืนทีทีปลูกมากทีสุด คือ จงัหวดักระบี สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และตรัง ปริมาณผลผลิตปาลม์นาํมนัในภาคใตคิ้ดเป็นร้อยละ 96 ของปริมาณผลผลิตทงัหมด และมีพืนทีปลูกเพิมขึนเฉลียร้อยละ 12.3 ต่อปี (ศูนยศึ์กษาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2556)   การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมปาลม์นาํมนั ส่งผลให้เกิดของเสียและวสัดุเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ เสน้ใยปาลม์ เถา้ปาลม์ กะลาปาลม์ และกากตะกอนนาํมนัปาลม์เป็นจาํนวนมาก หากไม่มีการจดัการทีถูกตอ้งจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิงแวดลอ้มได ้ปัจจุบนัจึงไดมี้การศึกษาโดยนาํวสัดุเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมผลิตปาล์มนาํมนัมาใช้ประโยชน์ เช่น เสน้ใยปาลม์ ทะลายปาลม์ และกะลาปาลม์ มาผลิตเป็นกระแส ไฟฟ้า ส่วนกากตะกอนนาํมนัปาลม์นาํมาผสมรวมกับกากเยือใยปาล์มสามารถนาํมาเป็นอาหารสัตวไ์ด ้เนืองจากกากตะกอนนาํมนัปาล์มมีปริมาณธาตุอาหารสูง เช่น โปรตีน ไขมนั และไนโตรเจน จึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นธาตุอาหารให้กบัตน้ไมไ้ด ้นอกจากนีเถา้ปาลม์นาํมนัทีไดจ้ากการเผาเสน้ใยปาลม์นาํมนั  และกะลาปาลม์ สามารถนาํมาเป็นเชือเพลิงในอุตสาหกรรมผลิตนาํมนัปาลม์  และหมอ้กาํเนิดไอนาํเพือผลิตกระแสไฟฟ้า และมีการศึกษาเพือนํามาเป็นวสัดุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนืองจากมีลกัษณะเป็นปอซโซลานทีมีคุณสมบติัของวสัดุประสาน โดยบดเถา้ปาลม์ใหมี้ความละเอียดสูงเมือผสมกบันาํ  ทาํใหมี้กาํลงัอดัสูงสามารถนาํมาขึนรูปได้ง่าย (เลอพงศ ์และ พรฤดี, 2553)   ปัจจุบนัเป็นทีทราบกนัดีวา่ กระถางเพาะชาํตน้ไมม้กัจะใชก้ระถางพลาสติกในการเพาะชาํ  ซึงเป็นวสัดุยอ่ยสลายยาก ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย และหากมีการตกคา้งในดินก็อาจมีผลกระทบต่อสิงมีชีวิตในดินได ้ดงันนัจึงมีผูส้นใจนาํวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาผลิตกระถางตน้ไมซึ้งสามารถยอ่ยสลายได ้ เช่น งานวจิยัของปทุมทิพย ์(2548)  ศึกษาการผลิตกระถางจากฟางขา้ว  ผกัตบชวา และขีเลือย  โดยใชแ้ป้งมนัสําปะหลงัและแป้งสาลีเป็นวสัดุประสาน  และงานวิจัยของพงศธร และคณะ (2552)  ศึกษาการผลิตกระถางจากเศษวสัดุทางการเกษตร  ไดแ้ก่ กระถางทีทาํจากแกลบ กระถางทีทาํจากขีเถา้แกลบ กระถางทีทาํจากขยุมะพร้าว กระถางทีทาํจากเศษใบไมแ้ละวชัพืชต่างๆ ซึงพบว่า กระถางทีทาํจากขยุมะพร้าวมีความแข็งแรงและทนทานมากทีสุด  มีความยืดหยุ่นสูง รากของกิงสามารถชอนไชออกจากก้นของกระถางได้ดี มีความสามารถในการอุม้นาํ และการระบายความร้อนของกระถางอยูใ่นระดบัดี และเมือฝังกระถางลงในดิน  รากของกิงชาํยงัสามารถชอนไชออกทางดา้นล่างและดา้นขา้งของกระถางไดดี้ อีกทงักระถางยงัสามารถยอ่ยสลายเองไดต้ามธรรมชาติไดอี้กดว้ย   จากผลการวิจยัต่างๆ จึงส่งผลใหผู้วิ้จยัมีแนวคิดทีจะนาํวสัดุเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมปาลม์นาํมนัซึงเป็นวสัดุเหลือใช ้ไดแ้ก่ เส้นใยปาลม์ กากตะกอนปาลม์นาํมนั และเถา้ปาลม์นาํมนั มาผลิตเป็นกระถางเพาะชาํตน้ไมย้อ่ยสลายไดแ้ทนการใช้กระถางพลาสติกและถุงเพาะชาํ ซึงกระถางทีผลิตจะมีธาตุอาหารทีพืชสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ ซึงนอกจากจะช่วยลดปัญหามลพิษทีจะส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม ยงัเป็นการเพิมมูลค่าจากการนาํสิงเหลือใชจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมปาลม์นาํมนัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กทางหนึง  วธิีดําเนินการวิจัย 1. การเตรียมวสัด ุเตรียมวสัดุทีใชใ้นการผลิตกระถางเพาะชาํ ซึงไดจ้ากบริษทัพิทกัษป์าล์มออยล ์จาํกดั ไดแ้ก่ เส้นใยปาลม์นาํมนัได้จากกระบวนการสกดันาํมนัปาล์มดิบออกจากผลปาล์มนาํมนัสด มาลา้งให้สะอาด แลว้ผึงแดดให้แห้ง กากตะกอนนาํมนัปาล์มทีรวบรวมจากบ่อบาํบดันาํเสีย นาํมาผึงแดดให้แห้ง แลว้บดให้ละเอียด เถา้ปาล์มนาํมนัไดจ้ากกระบวนการเผา เศษ
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กะลา เส้นใย และทะลายปาลม์ นาํมาผึงแดดใหแ้หง้แลว้ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร และกาวแป้งเปียก เตรียมโดยชงัแป้งมนัสาํปะหลงั 100  150  200  250  และ 300  กรัม ในนาํ 1,000  มิลลิลิตร ละลายใหเ้ขา้กนั  จากนนักวนส่วนผสมของสารละลายแป้งมนัสาํปะหลงั จนสารละลายแป้งเปียกมีความหนืดและใส จะไดก้าวแป้งเปียกทีมีความเขม้ขน้ของแป้งเปียกร้อยละ  10  15  20  25  และ  30  (W/V)  เก็บในภาชนะ เพอืนาํไปใชเ้ป็นส่วนผสมในการขึนรูปกระถางต่อไป (เลอพงศ ์และ พรฤดี, 2553)  2. การศึกษาอตัราส่วนทเีหมาะสมในการขนึรูปกระถางเพาะชํา นาํวสัดุทีเตรียมไว ้มาผสมคลุกเคลา้ให้เขา้กนัในอตัราส่วนทีแตกต่างกนั ดงัตารางที 1 แลว้นําส่วนผสมใส่ในแม่พิมพก์ระถางโดยใชเ้ครืองกดอดัไฮโดรลิค ดงัภาพที 1 โดยมีขนาดแม่พิมพต์วัเมีย ส่วนปากกระถาง กวา้ง×ยาว เท่ากบั 13x13 เซนติเมตร ส่วนก้นกระถาง กวา้ง×ยาว เท่ากับ 9x9 เซนติเมตร ความสูงของกระถาง เท่ากับ 14  เซนติเมตร                  ส่วนขนาดแม่พิมพ์ตวัผู ้ส่วนปากกระถาง กวา้ง×ยาว เท่ากับ 9x9  เซนติเมตร ส่วนก้นกระถาง กวา้ง×ยาว เท่ากับ 5x5  เซนติเมตร ความสูงกระถาง เท่ากบั 10  เซนติเมตร  จากนนัเลือกอตัราส่วนทีเหมาะสมในการขึนรูปกระถาง โดยพิจารณาจากความยากง่ายในการถอดกระถางออกจากแม่พิมพ ์และความสมบูรณ์ของกระถาง   นาํอตัราส่วนทีไดไ้ปผสมกบัเถา้ปาลม์นาํมนั  10 20 30 40 และ 50  กรัม แลว้นาํกระถางทีไดไ้ปศึกษาคุณสมบติัของกระถาง  ตารางท ี1  อตัราส่วนผสมของเสน้ใยปาลม์นาํมนั กากตะกอนนาํมนัปาลม์ และกาวแป้งเปียก 
ชุดการทดลอง เสน้ใยปาลม์นาํมนั (ร้อยละ) กากตะกอนนาํมนัปาลม์ (ร้อยละ) กาวแป้งเปียก (ร้อยละ) 1 100 0 10 15 20 25 30 2 70 30 10 15 20 25 30 3 50 50 10 15 20 25 30 4 30 70 10 15 20 25 30 5 0 100 10 15 20 25 30  

   ภาพท ี1 แม่พิมพก์ระถาง   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  678 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

3. การศึกษาคุณสมบัตขิองกระถางเพาะชํา 3.1 การทดสอบลักษณะการขนึรูปของกระถาง  โดยพิจารณาจากความยากง่ายในการถอดกระถางออกจากแม่พิมพ ์และความสมบูรณ์ของกระถาง 3.2  การทดสอบความชืน  โดยนํากระถางทีอดัขึนรูปแลว้ไปชงันาํหนัก แลว้จดบนัทึก หลงัจากนัน นาํไปอบทีอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส แลว้ทิงไวใ้ห้เย็นในโถดูดความชืน และนําไปชงัหานาํหนักของกระถางหลงัอบ จนมีนาํหนกัคงที คาํนวณหาค่าปริมาณความชืน ดงัสมการที (1)           ปริมาณความชืน (ร้อยละ)   =                                                                                                                           (1)     3.3 การทดสอบความต้านทานการตกกระแทก โดยปล่อยใหก้ระถางตกกระแทก ทีระดบัความสูง 50 100 และ 150 เซนติเมตร  และระบุตาํแหน่งและลกัษณะการตกกระแทก เช่น การตกกระแทกเกิดขึนทีขอบกระถาง และดา้นกน้ของกระถาง (พรฤดี, 2552)  3.4  การทดสอบการอุ้มนาํของกระถาง  โดยการใส่ดินลงไปในกระถาง  600  กรัม แลว้เทนาํลงไป 1,000  มิลลิลิตร และจดปริมาณนาํทีไหลออกจากกระถาง เมือเวลาผา่นไป 20 นาที  แลว้หาค่าการอุม้นาํของกระถาง ดงัสมการที (2)    การอุม้นาํของกระถาง  =  ปริมาณนาํทีเทลงในกระถาง (1,000  มล.)  -  ปริมาณนาํทีไหลออกจากกระถาง         (2)   3.5  การทดสอบการย่อยสลายของกระถาง ทาํโดยฝังกระถางเพาะชาํลงในถุงดาํ โดยใส่ดินทีกน้ถุงดาํ 500 กรัม แลว้ใส่กระถางลงไป จากนนัใส่ดินเพมิลงไป 3,500  กรัม นาํไปผงึแดดใหแ้หง้  แลว้ชงันาํหนกั  รดนาํปริมาณ 2  ลิตรใหชุ่้ม เป็นเวลา 30 วนั จากนนันาํถุงดาํทีบรรจุกระถางไปผึงแดดใหแ้หง้ แลว้ชงันาํหนกัอีกครัง  เปรียบเทียบนาํหนกัก่อนและหลงั หาค่าเฉลียและค่านาํหนกัตวัอยา่งทีหายไป (Weight loss)  ดงัสมการที (3)           นาํหนกัทีหายไป (ร้อยละ)     =                                                                                                                        (3)    3.6 การทดสอบการปลูกพืช   โดยใส่เมล็ดผกับุง้ลงในกระถาง และรดนาํตอนเชา้ 1 ลิตร ตอนเยน็ 1 ลิตร เป็นเวลา 15 วนั จากนนัวดัความสูงของผกับุง้ในกระถาง  แลว้หาค่าเฉลีย   ผลและวจิารณ์ผล 1.  การศึกษาอตัราส่วนทเีหมาะสมในการขนึรูปกระถางเพาะชํา 1.1  เส้นใยปาล์มนํามันและกากตะกอนนํามนัปาล์มทอีตัราส่วน 100:0 และกาวแป้งเปียกความเขม้ขน้   ร้อยละ 10 15 20 25 และ 30 พบวา่ลกัษณะการขึนรูปกระถางเพาะชาํเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั คือ ส่วนผสมคลุกเคลา้เขา้กนัไดดี้ และกระถางมีลกัษณะเนือหยาบ สามารถถอดกระถางออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย แต่ขอบของกระถางไม่สมาํเสมอ และกระถางบางใบจะเกิดการบิดเบียว ลกัษณะของกระถางดงัภาพที 2  โดยกาวแป้งเปียกจะทาํให้เกิดการจบัตวัของชินส่วนวสัดุมากขึน และมีช่องวา่งระหวา่งวสัดุนอ้ยลง  ทาํใหก้ระถางเพาะชาํมีความแขง็แรง (กิตติชยั และคณะ, 2558)  1.2  เส้นใยปาล์มนาํมนัและกากตะกอนนํามนัปาล์มทอีตัราส่วน 70:30  และกาวแป้งเปียกความเขม้ขน้   ร้อยละ 10  15  20  25  และ 30  พบวา่ลกัษณะการขึนรูปกระถางเพาะชาํเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั คือ ส่วนผสมคลุกเคลา้เขา้กนัได้ดี 

(นาํหนกักระถางก่อนอบ-นาํหนกักระถางหลงัอบ) × 100 นาํหนกักระถางก่อนอบ 

(นาํหนกัเริมตน้-นาํหนกัหลงัการทดสอบ) × 100 นาํหนกัเริมตน้ 
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สามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ไดง่้าย และจะเห็นว่ากระถางทีใช้กาวแป้งเปียกความเขม้ขน้   ร้อยละ 10  สามารถขึนรูปกระถางและถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้ายทีสุด  โดยทีความเขม้ขน้อืนๆ มีความหนืดของกาวแป้งเปียกมาก ส่งผลให้การประสานกันของเส้นใยปาล์มนาํมนัและกากตะกอนนาํมนัปาล์มไม่ดีเท่าทีควร ทาํให้เสียรูปทรงระหว่างทีผึงแดดให้แห้ง ลกัษณะของกระถางดงัภาพที 3 

       กาวแป้งเปียกร้อยละ 10      กาวแป้งเปียกร้อยละ 15 

      กาวแป้งเปียกร้อยละ 20      กาวแป้งเปียกร้อยละ 25 

 กาวแป้งเปียกร้อยละ 30  ภาพท ี2 กระถางทีมีส่วนผสมเสน้ใยปาลม์นาํมนัต่อกากตะกอนนาํมนัปาลม์อตัราส่วน 100:0   

      กาวแป้งเปียกร้อยละ 10      กาวแป้งเปียกร้อยละ 15 

      กาวแป้งเปียกร้อยละ 20      กาวแป้งเปียกร้อยละ 25 

 กาวแป้งเปียกร้อยละ 30 ภาพท ี3 กระถางทีมีส่วนผสมเสน้ใยปาลม์นาํมนัต่อกากตะกอนนาํมนัปาลม์อตัราส่วน 70:30  
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1.3..เส้นใยปาล์มนํามันและกากตะกอนนํามันปาล์มทอีตัราส่วน 50:50 และกาวแป้งเปียกความเขม้ขน้   ร้อยละ 10 15 20 25 และ 30 พบว่าลกัษณะการขึนรูปกระถางเพาะชําเป็นไปในลกัษณะเดียวกัน คือ ส่วนผสมคลุกเคลา้เขา้กันได้ดี กระถางมีลกัษณะเนือเนียนกวา่ชุดการทดลองทีใชอ้ตัราส่วนเส้นใยปาลม์นาํมนัและกากตะกอนนาํมนัปาลม์ 70:30 เมือถอดกระถางออกจากแม่พิมพ ์จะเห็นว่าเมือใชก้าวแป้งเปียกทีความเขม้ขน้ร้อยละ 10 และ 15 กระถางบางส่วนจะติดขึนมากบัแม่พิมพต์วัผู ้ทาํใหก้ระถางเสียรูปทรงและกระถางบางใบจะแตก  นอกจากนีเมือใชก้าวแป้งเปียกทีความเขม้ขน้ร้อยละ 20 25 และ 30 พบวา่เมือดึงกระถางออกจากแม่พิมพต์วัเมีย    จะทาํให้กระถางยน่ตวัตามแรงดึง และกระถางบางใบจะเกิดการบิดเบียวในระหวา่งการผึงแดดใหแ้หง้  ลกัษณะของกระถางดงัภาพที 4    

      กาวแป้งเปียกร้อยละ 10      กาวแป้งเปียกร้อยละ 15 

      กาวแป้งเปียกร้อยละ 20     กาวแป้งเปียกร้อยละ 25 

 กาวแป้งเปียกร้อยละ 30 ภาพท ี4 กระถางทีมีส่วนผสมเสน้ใยปาลม์นาํมนัต่อกากตะกอนนาํมนัปาลม์อตัราส่วน 50:50   1.4  เส้นใยปาล์มนํามันและกากตะกอนนํามันปาล์มทอีัตราส่วน 30:70 และกาวแป้งเปียกความเขม้ขน้ร้อยละ 10 15 20 25 และ 30 พบว่าลกัษณะการขึนรูปกระถางเพาะชําเป็นไปในลกัษณะเดียวกัน คือ ส่วนผสมคลุกเคลา้เขา้กันได้ดี กระถางมีลกัษณะเนือเนียนกว่าชุดการทดลองทีใชอ้ตัราส่วนเส้นใยปาลม์นาํมนัและกากตะกอนนาํมนัปาล์ม 50:50 แต่เมือถอดกระถางออกจากแม่พิมพ์ กระถางจะติดขึนมากับแม่พิมพต์วัผู ้และเมือดึงกระถางออกจากแม่พิมพ์ตวัเมีย จะทาํให้กระถางย่นตวัตามแรงดึง และกระถางบางใบจะเกิดการบิดเบียวเช่นเดียวกับการขึนรูปกระถางทีอตัราส่วนเส้นใยปาล์มนาํมนัและกากตะกอนนาํมนัปาล์ม 50:50 ทงันีเนืองจากเมือมีการเพิมปริมาณกากตะกอนนาํมนัปาลม์  และใชเ้ส้นใยนอ้ยลง  เมือเติมกาวแป้งเปียกลงไปจึงทาํใหส่้วนผสมทงัหมดมี   ความหนืดนอ้ยกวา่การใชเ้สน้ใยปาลม์นาํมนัและกากตะกอนนาํมนัปาลม์ทีอตัราส่วน 100:0 และ 70:30 ลกัษณะของกระถางดงัภาพที 5    
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                                                          กาวแป้งเปียกร้อยละ 10     กาวแป้งเปียกร้อยละ 15 

                                                          กาวแป้งเปียกร้อยละ 20     กาวแป้งเปียกร้อยละ 25 

          กาวแป้งเปียกร้อยละ 30 ภาพท ี5 กระถางทีมีส่วนผสมเสน้ใยปาลม์นาํมนัต่อกากตะกอนนาํมนัปาลม์อตัราส่วน 30:70    1.5  เส้นใยปาล์มนํามันและกากตะกอนนํามันปาล์มทีอัตราส่วน 0:100 และกาวแป้งเปียกความเขม้ขน้   ร้อยละ 10 15 20 25 และ 30 พบวา่ส่วนผสมคลุกเคลา้เขา้กนัไดดี้ และมีเนือละเอียดกวา่ชุดการทดลองอืนๆ  เมือถอดกระถางออกจากแม่พิมพ ์กระถางจะติดขึนมากบัแม่พิมพต์วัผู ้เมือถอดออกจากแม่พิมพต์วัเมียกระถางจะยน่ตวัตามแรงดึงและไมเ่ป็นรูปทรงลกัษณะของกระถาง ไม่สามารถขึนรูปกระถางได ้ ดงัภาพที 6  

  ภาพท ี6 กระถางทีมีส่วนผสมเสน้ใยปาลม์นาํมนัต่อกากตะกอนนาํมนัปาลม์อตัราส่วน 0:100  จากการทดลอง จะเห็นวา่การขึนรูปกระถางดว้ยแม่พิมพเ์ครืองกดอดัไฮโดรลิค  โดยมีส่วนผสมของเส้นใยปาลม์นาํมนัต่อกากตะกอนนาํมนัปาลม์ทีอตัราส่วน 100:0  70:30  50:50  30:70  และ 0:100  ใชก้าวแป้งเปียกทีความเขม้ขน้ร้อยละ 10 15 20 25 และ 30  พบวา่ กระถางเพาะชาํทีใชเ้ส้นใยปาลม์นาํมนัต่อกากตะกอนนาํมนัปาลม์ทีอตัราส่วน 70:30 และความเขม้ขน้ของกาวแป้งเปียกทีร้อยละ 10 มีความเหมาะสมทีสุด เนืองจากกระถางสามารถถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย และกระถางเสียรูปทรงนอ้ยทีสุด เมือเทียบกบัชุดการทดลองอืนๆ ดงันนัจึงเลือกชุดการทดลองนีไปศึกษาหาอตัราส่วนทีเหมาะสมของเถา้ปาลม์นาํมนัในการขึนรูปกระถางต่อไป  
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2.  การศึกษาปริมาณของเถ้าปาล์มนาํมนัในการขนึรูปกระถาง การขึนรูปกระถางโดยใชส่้วนผสมของเส้นใยปาลม์นาํมนัต่อกากตะกอนนาํมนัปาล์มทีอตัราส่วน 70:30กาวแป้งเปียกทีความเขม้ขน้ร้อยละ  10  และเถา้ปาล์มนาํมนัทีร้อยละ 10  20  30  40  และ 50  พบวา่ ส่วนผสมคลุกเคลา้เขา้กนัไดดี้ การถอดกระถางออกจากแม่พิมพส์ามารถถอดออกไดง่้าย ลกัษณะของกระถางดงัภาพที 7    

      เถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 10    เถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 20 

      เถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 30    เถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 40 

 เถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 50  ภาพท ี7  กระถางทีมีส่วนผสมของเถา้ปาลม์นาํมนัทีร้อยละ 10 20 30 40 และ 50  3.  การศึกษาคุณสมบัตขิองกระถางเพาะชํา กระถางทีผลิตจากเส้นใยปาลม์นาํมนัต่อกากตะกอนนาํมนัปาลม์ ทีอตัราส่วน 70:30 กาวแป้งเปียกทีความเขม้ขน้ร้อยละ 10 ผสมเถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 10 20 30 40 และ 50  ผลการศึกษาคุณสมบติัของกระถาง ดงันี 3.1 การทดสอบลักษณะการขนึรูปของกระถาง พบวา่ เมือผสมเถา้ปาลม์นาํมนัทีร้อยละ 10 และ 20  การถอดออกจากแม่พมิพ ์สามารถถอดออกไดง่้าย แต่กระถาง 2 ใน 3 ใบ ส่วนขอบดา้นบนจะติดขึนมากบัแม่พิมพต์วัผู ้และจากการสงัเกต พบวา่ เมือกระถางแหง้ มีรูปทรงบิดเบียว วสัดุจบัตวักนัไม่แน่น และมีลกัษณะเนือค่อนขา้งหยาบ   เมือผสมเถา้ปาลม์นาํมนัทีร้อยละ 30  40  และ 50 พบวา่ กระถางสามารถถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย กระถางจะมีความแขง็มากขึน เนืองจากมีปริมาณเถา้ปาลม์นาํมนัเพมิขึน ซึงเถา้ปาลม์นาํมนัมีคุณสมบติัเป็นวสัดุประสาน ช่วยยดึ ให้ส่วนผสมของกระถางมีความแขง็ และเมือผสมเถา้ปาลม์นาํมนัเพิมมากขึน จะทาํใหส้ามารถขึนรูปทรงไดง่้ายขึน รูปทรงสมบูรณ์  ซึงสอดคลอ้งกบั สุรินทร์ (2550) กล่าววา่ ในเถา้ปาลม์นาํมนัมีองคป์ระกอบทางเคมีทีเป็นวสัดุประสาน 
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3.2 การทดสอบความชืน  พบวา่ กระถางทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัทุกชุดการทดลองมีค่าความชืนไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั (p> . ) โดยกระถางทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัทีร้อยละ 50 มีค่าเฉลียความชืนสูงสุด เท่ากบั 54.05±2.85 เนืองจากเถา้ปาล์มนํามันมีความสามารถในการดูดความชืน (บูรณา, 2557) ดังนันเมือมีปริมาณเถ้าปาล์มนํามันมาก จึงทําให้มีความสามารถดูดความชืนไดดี้กวา่กระถางทีมีปริมาณเถา้ปาลม์นาํมนันอ้ยกวา่ ผลการทดสอบค่าความชืน ดงัภาพที 8  

  ภาพท ี8  ค่าความชืนของกระถางทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 10 20 30 40 และ 50  3.3 การทดสอบความต้านทานการตกกระแทก  พบว่ากระถางทีผสมเถา้ปาล์มนาํมนัทุกชุดการทดลองเมือตกกระแทกทีระดบัความสูง 50 เซนติเมตร. กระถางจะไม่มีรอยแตกร้าว ในขณะทีเมือตกกระแทกที.100.เซนติเมตร กระถางทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัทีร้อยละ 50 ไม่มีรอยแตกร้าว และทีระดบัความสูง 150 เซนติเมตร กระถางทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 10 มีการแตกร้าวทงัใบ  กระถางทีผสมเถา้ปาล์มนาํมนัร้อยละ 20  30  และ  40  มีการแตกร้าวจากปากกระถางถึงกน้กระถาง  และกระถางทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 50 มีการแตกร้าวเฉพาะขอบดา้นบนของกระถาง  ทงันีเนืองจากเถา้ปาลม์นาํมนัมีคุณสมบติัเป็นวสัดุประสาน ดงันนักระถางทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัปริมาณมากจึงมีความแขง็แรง และมีความตา้นทานต่อแรงกระแทกไดม้ากกว่ากระถางทีมีปริมาณเถา้ปาล์มนาํมนันอ้ยกว่า ซึงสอดคลอ้งกบั สุรินทร์ (2550) ไดก้ล่าวไวว้่า.เถา้ปาลม์นาํมนัเป็นวสัดุปอซโซลานทีมีคุณสมบัติในการยึดประสานได้น้อย แต่เมือมีความละเอียดทีเหมาะสม และมีความชืนเพียงพอสามารถทาํปฏิกิริยากับด่างหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2 ซึงเป็นสารประกอบทีอยู่ในกากตะกอนนาํมนัปาลม์ ทาํให้ไดส้ารประกอบทีมีคุณสมบตัิในการประสานไดดี้คลา้ยปูนซีเมนต ์3.4  การทดสอบการอุ้มนําของกระถาง  พบว่า ปริมาณนาํทีไหลออกจากกระถางไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั (p>0.05)  แสดงว่า เถา้ปาล์มนาํมนัไม่มีผลต่อการอุม้นาํของกระถาง เนืองจากเถา้ปาลม์นาํมนัมีขนาดละเอียด และใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตกระถางในปริมาณทีใกลเ้คียงกนั ซึงสอดคลอ้งกบั สุรินทร์ (2550) ไดก้ล่าวไวว้่า ถา้หากเถา้ปาลม์นาํมนัมีความละเอียดมากขึนจะทาํให้เถา้ปาลม์นาํมนัมีความพรุนลดลง ดงันนั กระถางทีผสมเถา้ปาล์มนาํมนัทุกชุดการทดลอง  จึงมีคุณสมบติัในการอุม้นาํไม่แตกต่างกนั  ผลการทดสอบการอุม้นาํของกระถาง ดงัภาพที 9  
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  ภาพท ี9  ผลการทดสอบการอุม้นาํของกระถางทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 10  20  30  40  และ  50  3.5  การทดสอบการย่อยสลายของกระถาง พบว่า กระถางทุกชุดการทดลองสามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ  โดยกระถางชุดควบคุมซึงไม่มีการผสมเถา้ปาล์มนาํมนัมีค่าเฉลียนาํหนกัทีหายไปของกระถางสูงกวา่กระถางทีมีส่วนผสมของเถา้ปาล์มนาํมนั และกระถางทีผสมเถา้ปาล์มนาํมนัร้อยละ 10  20  30 40  และ 50  มีค่าเฉลียนาํหนักการย่อยสลายไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p>0.05) ดงันนั ปริมาณเถา้ปาลม์นาํมนัไม่มีผลต่อการยอ่ยสลายของกระถาง ผลการทดสอบการยอ่ยสลายของกระถาง ดงัภาพที 10  

  ภาพท ี10  ผลการทดสอบการยอ่ยสลายของกระถางทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 10  20  30  40  และ  50  3.6 การทดสอบการปลูกพืช  พบวา่ ผกับุง้สามารถเจริญเติบโตไดใ้นกระถางทุกชุดการทดลองและความสูงเฉลียของตน้ผกับุง้ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p>0.05)  ดงันนัเถา้ปาลม์นาํมนัทีผสมลงไปไม่มีผลทาํให้การเจริญเติบโตของผกับุง้แตกต่างกนั  โดยในเถา้ปาลม์นาํมนัมีธาตุอาหารเป็นองคป์ระกอบ เช่น ซิลิกา อลูมิเนียม จึงทาํให้ผกับุง้ทีปลูกในกระถางทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัมีการเจริญเติบโตไดดี้กวา่ชุดควบคุม  ผลการทดสอบการปลูกพืช ดงัภาพที 11  
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  ภาพท ี11  ความสูงเฉลียของตน้ผกับุง้ในกระถางทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 10 20 30 40  และ 50   จากผลการทดสอบคุณสมบัติของกระถาง จะเห็นว่าเมือใช้เถา้ปาล์มนาํมนัทีร้อยละ 50  กระถางเพาะชาํทีได้สามารถถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย  กระถางมีค่าความชืนสูง และสามารถทนต่อการตกกระแทกไดม้ากกวา่กระถางทีใชเ้ถา้ปาลม์นาํมนัในอตัราส่วนอืนๆ    สรุปผลการวจิัย อตัราส่วนของเส้นใยปาลม์นาํมนัต่อกากตะกอนปาล์มนาํมนัทีอตัราส่วน 70:30  ความเขม้ขน้ของกาวแป้งเปียกทีร้อยละ 10  และเถา้ปาลม์นาํมนัร้อยละ 50  มีความเหมาะสมทีสุดในการผลิตกระถางเพาะชาํยอ่ยสลายได ้ เนืองจากกระถางสามารถถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย และกระถางเสียรูปทรงน้อย เมือเทียบกบัชุดการทดลองอืน กระถางมีความชืนสูง ทนต่อแรงตกกระแทกไดดี้  นอกจากนีกระถางยงัมีคุณสมบติัในการอุม้นาํ  ยอ่ยสลายได ้ และพืชสามารถเจริญเติบโตในกระถางไดดี้  กิตติกรรมประกาศ ผูว้ิจยัขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัทีให้การอนุเคราะห์อุปกรณ์ เครืองมือ และห้องปฏิบัติการในการดําเนินงานวิจัย  บริษัทพิทักษ์ปาล์มออยล์ จ ํากัด ทีให้ความอนุเคราะห์วสัดุทีใชใ้นการผลิตกระถาง  ขอขอบคุณอาจารยก์มลวรรณ  โชติพนัธ์ ผูล้่วงลบัไปแลว้ ซึงเป็นผูคิ้ดริเริมทาํงานวจิยันี รวมทงัเป็นผูอ้อกแบบรูปแบบของกระถาง และวางแผนการดาํเนินงาน  และขอขอบคุณคุณนุชไรล่า  พงหลง  และคุณวราภรณ์  ช่วยเรือง  ทีช่วยผลิตกระถางเพาะชาํและร่วมทดสอบคุณสมบติัของกระถางจนสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี  นอกจากนีขอขอบคุณผูใ้ห้ข้อมูลในการวิจัยทุกท่าน และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีได้สนับสนุนงบประมาณเพอืใชใ้นการวจิยัครังนี 
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เอกสารอ้างองิ กิตติชยั  โสพนันา,  วิชชุดา  ภาโสม,  กนกวรรณ  วรดง  และ  อนนัตสิทธิ ไชยวงัราช.  2558.  การประดิษฐ์และสมบติัของกระถางชีวภาพ. SNRU  Journal  of  Science  and  Technology  7(2) : 1-7. บูรณา สืบคุณะ.  2557.  การผลิตเยอืกระดาษจากใยสับปะรดทีผา่นการตม้ดว้ยขีเถา้เพอืนาํมาผลิตถุงชา.  วทิยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. ปทุมทิพย ์ตน้ทบัทิมทอง, มาริสา จินะดิษฐ,์ วราภรณ์ ธนะกลุรังสรรค,์ สุรัตน์ บุญพงึ, จิรพล กลินบุญ, ไชยยนัต ์ไชยยะ และ ฉันทมณี วงัสะจนัทานนท์.  2548.  กระถางตน้ไมจ้ากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพมหานคร. 139 น. พงศธร หนูเลก็, จริณุวฒัน์ แสงมุกต,์ และ ชินพนัธ์ แช่ลิม.  2552. กระถางเพาะชาํจากใยมะพร้าว. วทิยานิพนธ์ปริญญาวิทยา ศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาครุศาสตร์เครืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับุรี. พรฤดี สงวนสุข.  2552.  การพตันาบรรจุภณัฑก์ระถางจากกากตะกอนนาํมนัปาลม์และกากตะกอนเยอืกระดาษจากบ่อบาํบดันาํเสียสาํหรับกลา้ไม.้ วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. เลอพงศ ์จารุพนัธ์ และ พรฤดี สงวนสุข.  2553.  บรรจุภณัฑก์ระถางจากกากตะกอนนาํมนัปาลม์และกากตะกอนบ่อบาํบดันาํเสีย. วชิาเทคโนโลยกีารบรรจุและวสัดุ. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.       . ศูนยศึ์กษาการคา้ระหว่างประเทศ.  2556.  อุตสาหกรรมปาล์มนาํมนั.  โครงการพฒันาความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมกบัประเทศเพือนบา้น(ยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือ ดา้นอุตสากรรม ภายใตก้รอบโครงการ พฒันาเขตเศรษกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย: IMT-GT).  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  176 น. สุรินทร์ มายรู.  2550.  การศึกษาอิทธิพลของเถา้ปาลม์นาํมนัจากแหล่งต่างๆของภาคใตต้อนบนต่อคุณสมบติัของมอร์ตาร์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต.์  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต. สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย.ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี.              



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  687 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณโรงเรียน ในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวดัตรัง  The Study of Total Suspended Par ticulate (TSP)  in Trang Municipality Schools,  Trang Province     นุชนาฎ  นิลออ *  กนกรัตน์  รัตนพนัธุ์  และ  กิตติกร  ขนัแกลว้2    Nutchanat  Ninlaor1*  Kanokrat  Rattanapan1  and  Kittikorn  Khanklaeo2  บทคัดย่อ   งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  บริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง ทาํการศึกษาโดยติดตงัเครืองเก็บตวัอยา่งปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  ชนิดไฮโวลุม  บริเวณจุดรับ – ส่งนกัเรียน     ซึงเป็นจุดทีอยู่หน้าโรงเรียนจาํนวน 5 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) โรงเรียนปัญญาวิทย ์(ประถมศึกษา) โรงเรียนเสภาราชินี และโรงเรียนทบัเทียงฮวัเฉียว  และศึกษาปริมาณรถทีสัญจรผ่านบริเวณหนา้โรงเรียน โดยดาํเนินการศึกษาในวนัเปิดเรียน ผลการศึกษาพบวา่ ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2  (วดักะพงัสุรินทร์) โรงเรียนปัญญาวทิย ์ (ประถมศึกษา) โรงเรียน  สภาราชินี และโรงเรียนทบัเทียงฮวัเฉียว  มีค่าเท่ากบั  0.058  0.050  0.066  0.055  และ  0.050  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาํดบั ซึงมีค่าไม่เกินมาตรฐานทีกฎหมายคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติกําหนด  (ค่าเฉลียความเข้มขน้ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  ไม่เกิน 0.33  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในเวลา  24  ชวัโมง) และพบวา่โรงเรียนปัญญาวิทย ์(ประถมศึกษา) มีปริมาณฝุ่ นละอองรวมมากทีสุดเพราะทีตงัของโรงเรียนอยูใ่นตวัเมืองและอยูบ่ริเวณสีแยกไฟแดง   คาํสําคัญ : ฝุ่ นละอองรวม,  เทศบาลนครตรัง,  โรงเรียน        สาขาสิงแวดลอ้ม  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง  ตาํบลไมฝ้าด            อาํเภอสิเกา   จงัหวดัตรัง 92150 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด  อาํเภอสิเกา     จงัหวดัตรัง 92150 1 Department of Environment, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus,       Mai Fad  Maifad Sub-district, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand 2 Department of Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus,     Sub-district, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand  * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : nutchanatninlaor@hotmail.com 
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ABSTRACT   This research  investigates the Total Suspended Particulate (TSP) in Trang municipality schools, Muang district  by installing  total suspended particulate (TSP) high volume air samplers.   The samplers were installed at student pick-up point areas in front of the sampling schools.  These were Trang Christian  Sueksa school, Krapang Surin school, Panyawit school, Saparachinee school and Tubtienghuaochiew school. The number of vehicles traveling through the sampling area was also examined.  This study found that Total Suspended Particulate (TSP) at Trang Christian Sueksa school, Krapang Surin school, Panyawit school, Saparachinee school and Tubtienghuaochiew school were 0.058  0.050  0.066  0.055 and 0.050 mg/m3, respectively.  The results did not exceeded the standard of National Environment Board law (Total Suspended Particulate (TSP) not < 0.33 mg/m3 at 24 hours).  Panyawit school showed highest concentration of dust because the school is located near an intersection and a main road.  Keywords :  Total Suspended Particulate, Trang Municipality, School                        
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บทนํา ปัจจุบนัปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาทีสาํคญัในเขตชุมชนเมืองทีมีการขยายตวัและมีประชากรเพิมขึนจากเดิม จากการเติบโตและพฒันาประเทศทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการท่องเทียวและดา้นคมนาคม ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศทงัมลพิษจากฝุ่ นละออง รวมทงัก๊าซและไอระเหย แหล่งกาํเนิดทีก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ  เช่น การใชย้านพาหนะ การก่อสร้าง อุตสาหกรรมและการขนส่ง  ซึงปัญหาเหล่านีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยจะทาํให้เกิดอาการระคายเคืองตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผิวหนงั ดวงตา และระบบทางเดินหายใจ ซึงอาการระคายเคืองนนัขึนอยูก่บัขนาดของฝุ่ นละออง โดยฝุ่ นทีมีขนาดใหญ่กวา่  100  ไมครอน ร่างกาย   จะดกัไวไ้ดที้ขนจมูก  ส่วนฝุ่ นทีมีขนาดเล็ก เช่น ฝุ่ นละอองขนาด  10  ไมครอน  จะสามารถเล็ดลอดเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจ ทาํให้แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ และมีการสะสมของฝุ่ นในถุงลมปอด ทาํใหก้ารทาํงานของปอด  เสือมลง รวมทงัยงัก่อใหเ้กิดความรําคาญอีกดว้ย โรงเรียนเป็นสถานทีให้การศึกษาซึงมีกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  สภาพแวดล้อมบริเวณ                โรงเรียนจึงเป็นสิงสาํคญัทีตอ้งใหค้วามใส่ใจ  เพอืใหน้กัเรียนสามารถใชชี้วติในช่วงเวลาเรียนหนงัสือในแต่ละวนัไดอ้ยา่งมีความสุขและปลอดภยั  การเดินทางมาโรงเรียนของนกัเรียนในปัจจุบนัส่วนใหญ่ผูป้กครองจะเป็นผูม้ารับ ส่งในช่วงเชา้และเยน็  นอกจากนียงัมีรถของประชาชนทวัไปทีออกไปทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น ไปทาํงาน หรือทาํกิจธุระส่วนตวั  ซึงส่งผลใหมี้รถจํานวนมากสัญจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว   ไม่ว่าจะเป็นรถประจําทางหรือรถส่วนบุคคล เช่น รถจักรยานยนต์  รถยนต์  รถกะบะ  รถตู ้ รถบรรทุก  ทาํให้การจราจรเกิดความคบัคงัและเป็นสาเหตุหนึงทีก่อให้เกิดฝุ่ นละอองบริเวณโรงเรียน  ซึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนกัเรียนไดห้ากไดรั้บเขา้สู่ร่างกายในปริมาณทีมากเกินไป  จากงานวิจยัของสัญญา  (2543)  ไดศึ้กษาปริมาณฝุ่ นละอองภายนอกและภายในห้องเรียนทีมาจากสิงแวดลอ้มของโรงเรียน รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นของครูและนกัเรียนทีมีต่อสภาวะฝุ่ นละอองของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  พบวา่ ปริมาณฝุ่ นละอองรวมเฉลียของทุกโรงเรียนมีค่าเกินมาตรฐาน  และจากการสอบถามครูและนกัเรียน   ส่วนใหญ่ใหข้อ้มูลวา่ปัญหาฝุ่ นละอองมีสาเหตุมาจากยานพาหนะ  และงานวจิยัของพชัรีย ์  (2543)  ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในบรรยากาศระหว่างภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนในพืนทีเขตอุตสาหกรรมย่อยหิน จงัหวดัสระบุรี  พบวา่ปริมาณฝุ่ นละอองรวมภายนอกมีค่าสูงกวา่ภายในหอ้งเรียนและบางจุดมีค่าเกินเกณฑม์าตรฐาน   และจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการติดมุ ้งลวดทีห้องเรียน  เพราะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของฝุ่ นละอองจากภายนอกเขา้สู่ภายในห้องเรียนได ้   ในเขตเทศบาลนครตรังมีประชากรทงัหมด 60,591 คน (สาํนกังานสถิติจงัหวดัตรัง, 2558)  มีความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นคมนาคม ดา้นการท่องเทียวและการศึกษา  โดยมีโรงเรียนทีตงัอยูใ่นเขตเทศบาลนครตรังหลายโรงเรียน  ในแต่ละวนับริเวณหนา้โรงเรียนช่วงเวลาไปทาํงาน และรับ ส่งนกัเรียน  จะมีรถจาํนวนมาก ส่งผลใหเ้กิดปัญหาฝุ่ นละออง  ซึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนกัเรียน ครู และประชาชนทีอาศยัอยูบ่ริเวณรอบโรงเรียน รวมถึงผูที้ใชร้ถใชถ้นนอีกดว้ย  โดยผลกระทบทีเกิดจากฝุ่ นละอองจะขึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองบริเวณนนัๆ หากมีความเขม้ขน้มากเกินก็จะส่งผลกระทบดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความสาํคญัของปัญหามลพิษทางอากาศทีเกิดจากการใชย้านพาหนะบริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆ  ดงันันจึงได้ศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวดัตรัง เพือนาํขอ้มูลทีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทาง  เพือเฝ้าระวงัและหาวิธีการป้องกนัหรือลดมลพิษจากฝุ่ นละอองให้มีค่านอ้ยลง    
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วธิีดําเนินการวิจัย 1. การเลือกจุดตดิตงัเครืองเกบ็ตวัอย่างฝุ่ นละออง การเลือกจุดติดตงัเครืองเก็บตวัอยา่งปริมาณฝุ่ นละออง  ทาํการศึกษาโดยติดตงัเครืองเก็บตวัอยา่งปริมาณฝุ่ นละออง (High  volume-air sampler series 3000) รุ่น HVS 3000  บริเวณหน้าโรงเรียนจาํนวน 5 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) โรงเรียนปัญญาวทิย ์(ประถมศึกษา) โรงเรียนสภาราชินี และโรงเรียนทบัเทียงฮวัเฉียว  โดยติดตงัเครืองตรวจวดัฝุ่ นละอองสูงจากพืนดินอย่างน้อย 2 เมตร และติดตงัเครืองใกลถ้นนมากทีสุด (คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ, 2547) ซึงจุดทีติดตงัเครืองแต่ละโรงเรียนจะอยูบ่ริเวณประตูหลกัในการรับ-ส่งนกัเรียน โดยมีรายละเอียดดงันี 1.1 โรงเรียนตรังคริสเตยีนศึกษา มีประตูทางเขา้ – ออก จาํนวน 2 ประตู  ประตูที 1 เป็นประตูหลกัในการรับ – ส่งนกัเรียน บริเวณโดยรอบประตูมีร้านคา้และบา้นเรือนทีอยู่อาศยัติดต่อกนัและประตูที 2 ไม่มีการใชง้าน ดงันนั จึงเลือกทาํการตรวจวดัทีจุดรับ – ส่งนกัเรียน   ขา้งประตูที 1 ดงัภาพที   

            ภาพท ี1 จุดติดตงัเครืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมบริเวณโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  1.2  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ประตูทางเขา้ – ออก มี 1 ประตู บริเวณโดยรอบจะมีวดั อาคาร ร้านคา้ และบา้นเรือนทีอยู่อาศยัเป็นจาํนวนมาก ดงันนั จึงเลือกทาํการตรวจวดัทีจุดรับ – ส่งนักเรียน บริเวณริมฟุตบาทหน้าป้ายโรงเรียนติดถนนใหญ่ ดงัภาพที 2 

              ภาพท ี2 จุดติดตงัเครืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมบริเวณโรงเรียนเทศบาล  (วดักะพงัสุรินทร์)  
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           1.3 โรงเรียนปัญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) ประตูทางเขา้ – ออก มี 3 ประตู ทงั 3 ประตูอยู่ใกลก้ันและอยู่ในแนวเดียวกนั ห่างกนัไม่มาก บริเวณโดยรอบมีวดั ร้านคา้และบา้นเรือนอยูอ่าศยัติดต่อกนั ดงันนั จึงเลือกทาํการตรวจวดัประตูที 1 ดงัภาพที  3  

            ภาพท ี3 จุดติดตงัเครืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมบริเวณโรงเรียนปัญญาวทิย ์(ประถมศึกษา)    1.4  โรงเรียนสภาราชินี  มีประตูทางเขา้ – ออก มี 2 ประตู ประตูที 1 เป็นประตูหลกัในการรับ – ส่งนกัเรียน บริเวณโดยรอบมีสถานทีราชการ ร้านคา้ กิจการต่างๆ และบา้นเรือนทีอยูอ่าศยัเป็นจาํนวนมาก ดงันนัจึงเลือกทาํการตรวจวดัทีจุดรับ – ส่งนกัเรียนขา้งประตูที 1 ดงัภาพที 4  

            ภาพท ี4 จุดติดตงัเครืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมบริเวณโรงเรียนสภาราชินี       1.5 โรงเรียนทบัเทยีงฮัวเฉียว  มีประตูทางเขา้ – ออก มี 2 ประต ูทงั  ประตู   เป็นประตูหลกัในการรับ - ส่งนกัเรียน โดยเขา้ทางประตูที  และออกทางประตูที  บริเวณโดยรอบจะเป็นร้านคา้ บา้นเรือนอยูอ่าศยัทีติดต่อกนั ดงันนั จึงเลือกทาํการตรวจวดัทีจุดรับ – ส่ง นกัเรียน บริเวณใกลป้ระตูที 1 ดงัภาพที 5  
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             ภาพท ี5 จุดติดตงัเครืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมบริเวณโรงเรียนทบัเทียงฮวัเฉียว    2. การเตรียมกระดาษกรอง  กระดาษกรองทีใช้ในการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  ได้แก่ Glass fiber filter  โดยก่อนนํากระดาษกรองไปใช้งานตอ้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระดาษกรอง เช่น รอยฉีกขาด รูพรุน สีกระดาษกรองทีเปลียนไป และกระดาษกรองไม่เรียบเสมอกนั เป็นตน้ แลว้นาํอลูมิเนียมฟอยลห่์อกระดาษกรองเพอืป้องกนัฝุ่ นและสิงสกปรกติดทีกระดาษกรอง  พร้อมเขียนรายละเอียดบนอลูมิเนียมฟอยล ์ ไดแ้ก่ หมายเลข วนัที สถานทีตรวจวดั จากนนันาํกระดาษกรองไปดูดความชืนในตูดู้ดความชืน เป็นเวลา 24 ชวัโมง นาํกระดาษกรองไปชงันาํหนกัดว้ยเครืองชงัทศนิยม 5  ตาํแหน่ง จดบนัทึกและนาํกระดาษกรองใส่ถุงซิปล็อค การเตรียมกระดาษกรองสาํหรับตรวจวดัฝุ่ นละอองรวมดงัภาพที 6   

           ภาพท ี6 การเตรียมกระดาษกรอง   3. การเก็บตวัอย่างปริมาณฝุ่ นละอองรวม การเก็บตวัอยา่งปริมาณฝุ่ นละอองรวมจะทาํในช่วงเปิดภาคเรียน ระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์  โดยจะเก็บตวัอยา่งในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  เริมตงัแต่เวลา  06.30 – 17.30  น.  ซึงเป็นช่วงเวลาทีผูป้กครองไปส่งนกัเรียนจนกระทงัผูป้กครองไปรับนกัเรียน  แต่ละจุดจะทาํการเก็บตวัอยา่ง  3  ซาํ  ทาํการเก็บตวัอยา่งโดยเตรียมเครืองชกัตวัอยา่งชนิด  High volume air sampler โดยตรวจสภาพของเครืองชกัตวัอย่างก่อนนําไปเก็บตวัอย่าง  จากนันนาํเครืองชกัตวัอย่างอากาศไป
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ติดตงับริเวณจุดรับ – ส่งนกัเรียนทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1 โดยจะตอ้งเลือกจุดใหไ้ดต้ามเกณฑข์อง U.S.EPA  แลว้ปรับเทียบความถูกตอ้งเครืองชกัตวัอยา่ง High volume air sampler ก่อนทาํการชกัตวัอยา่ง  นาํกระดาษกรองใส่เครืองชกัตวัอยา่งอากาศ  และชกัตวัอยา่งอากาศโดยการดูดอากาศผา่นกระดาษกรอง และนบัจาํนวนรถทีผา่นหนา้โรงเรียนโดยแบ่งรถออกเป็น                5  ประเภท คือ รถจกัรยานยนต ์รถยนตข์นาด  4 ลอ้      รถกระบะ  รถตู ้ และรถบรรทุก  หลงัจากเก็บตวัอยา่งเรียบร้อยแลว้  พบักระดาษกรองเขา้หากนัแลว้ห่อดว้ยอลูมิเนียมฟอยลแ์ลว้ใส่ถุงซิปล็อคเพือนาํไปดูดความชืน 24 ชวัโมง จากนนันาํกระดาษกรองไปชงันาํหนกั บนัทึกผลและนาํค่าทีไดไ้ปคาํนวณ  4.  การคาํนวณปริมาณฝุ่ นละอองรวม 4.1 นาํค่านาํหนกัของกระดาษกรองและค่าปริมาตรอากาศทงัหมดทีใชเ้ก็บตวัอยา่งมาคาํนวณหาค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง ดงัสมการที (1)  (มิงขวญั และคณะ, 2546) ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)      =           _________________________________________________    ×103                          (1)  4.2  นําค่านาํหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่างและนําหนักกระดาษกรองหลงัเก็บตัวอย่างไปคาํนวณตามหลกัเกณฑข์อง  Pre and post weight different  ดงัสมการที (2)  นาํหนกัของฝุ่ นละออง  =  W2 – W1                      (2) เมือกาํหนดให ้ W1   =   นาํหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง (กรัม)    W2   =   นาํหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง (กรัม) 4.3 ทาํการปรับแกอ้ตัราการไหลของอากาศทีใชเ้ก็บตวัอยา่ง (Qa(sampler)) ให้เป็นอตัราการไหลของอากาศมาตรฐาน (Qstd) ทีสภาวะมาตรฐาน ดงัสมการที (3)     Qstd   =   Qa (sampler)  ×                    x                                                                    (3)   เมือกาํหนดให ้ Qstd        =  อตัราการไหลของอากาศทีสภาวะมาตรฐาน (ความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภมิู 298 องศาเคลวลิ) มีหน่วยเป็น ลูกบาศกเ์มตรต่อชวัโมง   Qa(sampler) =  อตัราการไหลของอากาศทีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตรต่อชวัโมง   Pa           =  ความกดของอากาศในบรรยากาศมีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท Pstd         =  ความกดของอากาศทีสภาวะมาตรฐาน (760 มิลลิเมตรปรอท)   Ta =  อุณหภมิูในบรรยากาศ มีหน่วยเป็น องศาเคลวลิ   Tstd =  อุณหภมิูทีสภาวะมาตรฐาน (298 องศาเคลวลิ) 4.4   คาํนวณหาปริมาตรอากาศมาตรฐานทงัหมดทีใชเ้ก็บตวัอยา่ง (Vstd)  ดงัสมการที (4)     Vstd          =        Qstd ×      t                       (4)  เมือกาํหนดให ้      Vstd   =    ปริมาตรอากาศมาตรฐาน มีหน่วยเป็น ลูกบาศกเ์มตร  Qstd   =     อตัราการไหลของอากาศมีหน่วยเป็นลูกบาศกเ์มตรต่อชวัโมง 

Pa Pstd 
 Tstd Ta 

นาํหนกัของฝุ่ นละออง (กรัม) ปริมาตรอากาศมาตรฐานทงัหมดทีใชเ้ก็บตวัอยา่ง (ลูกบาศกเ์มตร)  
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 t      =     เวลาทีใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง มีหน่วยเป็นชวัโมง               นําค่าปริมาตรอากาศมาตรฐานทงัหมดทีใช้เก็บตวัอย่าง (Vstd) แทนค่าในสมการที (1)   จะได้ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง 4.5  นาํค่าทีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองในบรรยากาศโดยทวัไป โดยความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.33  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   ผลและวจิารณ์ผล ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง ไดผ้ลการศึกษาดงัภาพที 7  และมีรายละเอียด  ดงันี  

  ภาพท ี7 ปริมาณฝุ่ นละอองและจาํนวนรถทีสัญจรผา่นหนา้บริเวณจุดตรวจวดัของโรงเรียนต่างๆ  1.  ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) หน้าโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.058 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณรถทีสัญจรผ่านจุดตรวจวดัหนา้โรงเรียน 15,253 คนั ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์รถกะบะ รถยนต ์รถตูแ้ละรถบรรทุก มีจาํนวน  7,796  3,921  3,021  411 และ 104  คนั ตามลาํดบั โดยบริเวณโรงเรียนอยูติ่ดถนนกวา้ง 4 ช่องจราจร มีอากาศถ่ายเทสะดวกและเป็นถนนสายหลกัในการเดินทางเขา้ – ออกตวัเมืองตรังไปยงัสถานทีราชการ โรงเรียน วดั ฯลฯ หรือเดินทางออกไปยงัสถานทีท่องเทียวและไปต่างจงัหวดั และการเดินรถของรถขนขยะเทศบาล   ไปยงัสถานทีหลุมฝังกลบขยะทุ่งแจง้ ทาํใหจุ้ดตรวจวดันีมีปริมาณรถตูแ้ละรถบรรทุกมาก 
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2.  ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)  มีค่าเท่ากบั 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณรถทีสัญจรผา่นจุดตรวจวดัหนา้โรงเรียน 2,989 คนั ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์รถกะบะ รถยนต ์รถตูแ้ละรถบรรทุก มีจาํนวน 1,606  598  649  96  และ  40  คนั ตามลาํดบั โดยฝุ่ นละอองทีเกิดขึนมาจากรถทีสัญจรไปมาบริเวณหนา้โรงเรียน เนืองจากโรงเรียนอยูติ่ดถนนเวียนกะพงั เป็นทางผ่านไปยงัสวนสาธารณะ        กะพงัสุรินทร์ โรงพยาบาลตรัง  อาํเภอห้วยยอด และอาํเภอทุ่งสง ไม่ไดเ้ป็นถนนสายหลกั บริเวณโดยรอบมีร้านคา้ ร้านอาหาร ทีอยูอ่าศยั ซึงเป็นอาคารไม่ต่อเนืองกนั และวดักะพงัสุรินทร์เป็นวดัทีมีประชาชนเขา้วดัเพอืไปประกอบศาสนพิธีอยูเ่ป็นประจาํ  ประกอบกบับริเวณนีมีอากาศถ่ายเท ลมพดัอยูต่ลอดเวลาทาํใหป้ริมาณฝุ่ นละอองมีปริมาณไม่สูง 3.  ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้าโรงเรียนปัญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) มีค่าเท่ากบั 0.066 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณรถทีสัญจรผา่นจุดตรวจวดัหนา้โรงเรียน 12,258 คนั ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถตู ้และรถบรรทุก มีจาํนวน  5,381  3,128  3,422  259  และ  68  คนั ตามลาํดบั  บริเวณหนา้โรงเรียนเป็นถนนแคบ 2 ช่องจราจร ติดสีแยกไฟแดง และยงัเป็นถนนสายหลกัในการเดินทาง เขา้ – ออกในตวัเมืองตรัง และเป็นเส้นทางไปโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ โรงพยาบาลรวมแพทย ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีตรัง บริเวณโดยรอบโรงเรียน  มีร้านคา้ ทีอยูอ่าศยัซึงเป็นตึกสูงและโรงเรียนอยูใ่กลว้ดัทีมีขนาดใหญ่  ปริมาณฝุ่ นละอองทีตรวจวดัไดที้บริเวณโรงเรียนนีจึงมีค่ามากกวา่โรงเรียนอืน  4.  ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้าโรงเรียนสภาราชินี  มีค่าเท่ากบั 0.055 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณรถทีสัญจรผ่านจุดตรวจวดับริเวณหน้าโรงเรียน 13,335 คนั  ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์ รถยนต์ รถตูแ้ละรถบรรทุก มีจาํนวน  5,931  3,403  3,517  411 และ  73  คนั ตามลาํดับ  บริเวณหน้าโรงเรียนอยู่ติดถนนวิเศษกุลเป็นถนนกวา้ง 4 ช่องจราจร              มีอากาศถ่ายเทและมีการสัญจรตลอดทงัวนัเพราะอยู่ในตวัเมืองสามารถเดินทางไปยงัสถานีตาํรวจ สถานีรถไฟ ทีว่าการอาํเภอ ทีทาํการเทศบาลนครตรัง ฯลฯ และบริเวณโดยรอบมีร้านคา้ ร้านอาหารเป็นจาํนวนมากและมีทีอยู่อาศยัหนาแน่น   นอกจากนียงัมีสถานศึกษาอีก 2 แห่ง ทาํใหมี้ปริมาณรถจกัรยานยนตม์ากและมีการสะสมของฝุ่ นละออง 5.  ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้าโรงเรียนทับเทยีงฮัวเฉียว  มีค่าเท่ากบั 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณรถทีสัญจรผ่านจุดตรวจวดับริเวณหนา้โรงเรียน 2,165 คนั ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต์  รถยนต์  รถตูแ้ละรถบรรทุก มีจาํนวน  1,267  368  398  129  และ 3 คนั ตามลาํดบั บริเวณโรงเรียนอยูใ่นซอยประชาอุทิศ    ซึงเป็นถนนวงิทางเดียวมีอากาศถ่ายเทและเป็นทางเลียงถนนสายหลกั  นอกจากนีโรงเรียนทบัเทียงฮวัเฉียวยงัตงัอยู่ติดกบัโรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียนทบัเทียงฮวัเฉียวเปิดประตูเพอืใหร้ถผา่นเพอืช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้กครองทีมารับ – ส่งนกัเรียน ทงั 2 โรงเรียน จึงมีปริมาณรถไม่มาก แต่จะมีปริมาณฝุ่ นมาก  บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีร้านคา้ ร้านอาหาร ทีอยูอ่าศยัติดต่อกนัทงัอาคารชนัเดียวและอาคาร 2 ชนั   จากผลการตรวจวัดในภาพที 7  จะเห็นว่า โรงเรียนสภาราชินี มีปริมาณรถมากกว่าโรงเรียนปัญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) เนืองจากบริเวณโดยรอบโรงเรียนสภาราชินีมีร้านคา้ ทีอยูอ่าศยัเป็นอาคาร 2 ชนัและอยูใ่กลส้ถานศึกษาอีก 2 แห่ง    คือ โรงเรียนวดัควนวิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ศูนยต์รัง ถนนหนา้โรงเรียนสภาราชินีเป็นถนนกวา้ง 4 ช่องจราจร เป็นเส้นหลกัในการใชส้ัญจรในตวัเมืองและเป็นเส้นทางทีใชส้ัญจรไปยงัสถานทีราชการ เช่น สถานีตาํรวจ เทศบาลนครตรัง ศาลากลางจงัหวดัตรัง ฯลฯ ทาํให้มีการจราจรตลอดทงัวนั ส่วนใหญ่นกัเรียนนักศึกษาจะใชร้ถจกัรยานยนต ์จึงทาํให้มีปริมาณรถจกัรยานยนตม์ากกวา่รถชนิดอืนๆ ในขณะทีโรงเรียนปัญญาวิทย ์(ประถมศึกษา) ตงัอยูบ่ริเวณสีแยกไฟแดงและเป็นถนนเส้นหลกั แมว้่าจะมีจาํนวนรถนอ้ยกว่าโรงเรียนสภาราชินี  แต่เมือรถติดสัญญาณไฟแดงรถจะจอดนิงอยูก่บัที  จะทาํให้เกิดการสะสมฝุ่ นละอองขึน จึงส่งผลใหป้ริมาณฝุ่ นละอองบริเวณโรงเรียนปัญญาวิทย ์(ประถมศึกษา) มีปริมาณสูงกวา่โรงเรียนสภาราชินี  และจากผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองของแต่ละโรงเรียนเมือเทียบกบัปริมาณรถแลว้  จะเห็นวา่ 
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โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษามีปริมาณรถทุกชนิดมากทีสุดทีสัญจรไปมาผ่านบริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีปริมาณรถจักรยานยนต์มากทีสุดถึง 7,796 คนัต่อวนั เนืองจากบริเวณนนัมีทีอยู่อาศยัเป็นจาํนวนมาก   ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้รถจกัรยานยนตเ์พือทาํกิจกรรมไดส้ะดวก  นอกจากนีโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษายงัมีรถบรรทุกสญัจรผา่นจาํนวน 104 คนัต่อวนั เนืองจากถนนหน้าโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาเป็นเส้นทางเดินรถไปยงัหลุมฝังกลบขยะและถนนเส้นนียงัเป็นเสน้ทางการเดินรถของรถตูส้าํหรับการท่องเทียวและรถตูส้าํหรับรับ – ส่งนกัเรียน  จากผลการศึกษาแมว้า่ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  ทีตรวจวดัไดบ้ริเวณโรงเรียนทงั 5  โรงเรียนมีค่าเฉลียไม่เกินเกณฑที์กฎหมายกาํหนด (มีค่าไม่เกิน 0.33  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  แต่จากการไปเก็บตวัอยา่งจะเห็นวา่ในช่วงเวลาทีมีนกัเรียน เวลา 06.30 – 07.30 น.  และเวลา  15.30 – 17.30 น. จะมีรถของผูป้กครองมาจอดรอบริเวณหนา้โรงเรียนจาํนวนมาก ซึงทาํใหเ้กิดฝุ่ นละอองจากท่อไอเสียในช่วงเวลาเหล่านีปริมาณสูง  นกัเรียนมีโอกาสไดรั้บฝุ่ นละอองเขา้สู่ร่างกายโดยการสูดดมในขณะเดินเขา้โรงเรียน และนงัรอผูป้กครองมารับ  นอกจากนีควนัและก๊าซจากท่อไอเสียยงัมีกลินค่อนขา้งแรง  หากนกัเรียนสูดดมฝุ่ นละอองและก๊าซต่างๆ ในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นประจาํทุกวนั  ก็อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได ้ ดงันนัหากโรงเรียนสามารถบริหารจดัการจาํนวนรถทีมาจอดนักเรียนไม่ให้จอดรถนานเกินไป  หรือโรงเรียนใดทีมีพืนทีมากอาจกาํหนดสถานทีจอดรถใหมี้การกระจายมากกวา่เดิม  เพอืป้องกนัความคบัคงัของการจราจรในช่วงเวลาดงักล่าว  ก็จะช่วยลดปริมาณฝุ่ นละอองลงได ้ สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) พบวา่โรงเรียนปัญญาวิทย ์(ประถมศึกษา) มีค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มากทีสุด คือ 0.066  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนืองจากโรงเรียนปัญญาวทิย ์(ประถมศึกษา)  ตงัอยูบ่นถนนสายหลกัในการเดินทาง เขา้ – ออกในตวัเมืองตรังและเป็นเส้นทางไปยงัสถานทีต่างๆ นอกจากนีบริเวณทีตงัของโรงเรียนอยู่ติดบริเวณสีแยกไฟแดงปัญญาวิทย ์จึงมีการสัญจรตลอดทงัวนัและมีรถติดไฟแดง ในขณะทีโรงเรียนเทศบาล  2  (วดักะพงัสุรินทร์) มีค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) นอ้ยทีสุด  คือ 0.050  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนืองจากถนนบริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) เป็นถนนกวา้ง 4  ช่องจราจร ส่วนใหญ่ผูที้ใชถ้นนเสน้นีจะเป็นประชาชนทีอาศยัอยูบ่ริเวณนนัหรือผูที้มาทาํกิจกรรมทีสวนสาธารณะ เมือนาํค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีทาํการตรวจวดัทงั 5 โรงเรียน เทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ  ฉบบัที 24  พ.ศ. 2547 พบว่า มีค่าไม่เกินมาตรฐานทีกฎหมายกาํหนดไว ้ทงั 5 โรงเรียน โดยค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าไม่เกิน 0.33  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั    ทีใหก้ารอนุเคราะห์อุปกรณ์ เครืองมือ และห้องปฏิบตัิการในการดาํเนินงานวิจยั  ขอขอบคุณคุณขวญัรพี  ลาํลอง  และคุณสุภาวดี  นวลแจ่ม ทีได้ช่วยเก็บขอ้มูลปริมาณฝุ่ นละอองบริเวณโรงเรียนทัง 5 โรงเรียนผูค้รู  นักเรียน  และนักการภารโรงของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) โรงเรียนปัญญาวทิย ์ (ประถมศึกษา)  โรงเรียนสภาราชินี  และโรงเรียนทบัเทียงฮวัเฉียว  และขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ทีไดส้นับสนุนงบประมาณเพือใช้ในการวจิยัครังนี   
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เอกสารอ้างองิ คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ. 2547.  กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป.  ประกาศ คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที  24. พชัรีย ์ชุติมาสกุล.  2543.  การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในบรรยากาศระหว่างภายในและ ภายนอกอาคารเรียนของโรงเรียนในพืนทีเขตอุสาหกรรมย่อยหินจังหวดัสระบุรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญา                               วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาเทคโนโลยีการวางแผนสิงแวดลอ้มเพอืพฒันาชน. มหาวทิยาลยัมหิดล.     93 น. มิงขวญั วิชยารังสฤษดิ, พนัศักดิ ถิรมงคล, สุภาพ จันทร์หงษ์, วรุณพนัธ์ จารุพนัธ์, สุวลักษณ์ จูสวสัดิ, อุทุมพร เอนก,                มานวภิา กศุล, มนตรี ชุติชยัศกัดา และ นิตยา ไชยสอาด.  2546.  คู่มือการตรวจวัดฝุ่ นละอองในบรรยากาศ.  สาํนกั จดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ.  กรุงเทพฯ.   สัญญา กีรติวาสี.  2543.  ศึกษาสภาวะฝุ่ นละอองจากสิงแวดล้อมในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์                มหาบณัทิต.  สาขาสาธารณสุขศาสตร์.  มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  31 น. สาํนกังานสถิติจงัหวดัตรัง.  2558.  รายงานสถิติจงัหวดัปี 2558.  สาํนกังานสถิติจงัหวดัตรัง.                        
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การวเิคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของนําแร่จากบ่อนําร้อนเบตงในจังหวดัยะลาโดยใช้เทคนิค XRF  The Elemental Analysis of The Mineral Water  from Betong Hot Spr ing  in Yala Province Using XRF technique  ดาริกา จาเอาะ  ไมมูน อินตนั * ไซนบั ดอเลาะ1 และ อามีนี เจ๊ะลี   Darika Jaaoh1 Maimoon Intan1* Sainap Dorloh1 Aminee Jhelee2  บทคัดย่อ   การศึกษาสมบติัทางกายภาพ และเคมีของนาํแร่จากแหล่งนาํพุร้อนธรรมชาติในพืนทีจงัหวดัยะลา จาํนวน 4 บ่อ รวมทงัสิน 8 ตวัอยา่ง พบวา่ อุณหภูมิอยูใ่นช่วง 62-81 องศาเซลเซียส ค่าพเีอชอยูใ่นช่วง 7.1-8.7 และค่าสภาพการนาํไฟฟ้าอยู่ในช่วง 429-562 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และจากการวเิคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบในนาํแร่เชิงปริมาณดว้ยเทคนิค XRF แคลเซียมร้อยละ 0.013-0.019 รองลงมา ทองแดงร้อยละ 0.004-0.017 อะลูมิเนียมร้อยละ 0.001-0.004 ซิลิกอนร้อยละ 0.002-0.008 โพแทสเซียมร้อยละ 0.006-0.008 และนิกเกิลร้อยละ 0.002-0.008   คาํสําคญั : นาํแร่, นาํพรุ้อนธรรมชาติ,  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        สาขาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา  95000  สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  มหาวิทยาลยัทกัษิณ  ตาํบลบา้นพร้าว  อาํเภอป่าพะยอม  จงัหวดัพทัลุง  95000 ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : maimoon.i@yru.ac.th 
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บทนํา แหล่งนาํพุร้อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทีมีนาํร้อนไหลขึนมาจากใตดิ้น ซึงจะแสดงให้เห็นว่าภายในโลกเรานียงัคงมีความร้อนอยู ่ซึงนาํพุร้อนในประเทศไทยมกัมีความสัมพนัธ์หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลของรอยแตกรอยเลือน ทงัทีเป็นรอยเลือนเก่าและรอยเลือนใหม่ โดยทวัไปแลว้ตน้กาํเนิดของนาํพรุ้อนทีพบแต่ละแห่งอาจแบ่งได ้  ลกัษณะ คือ เกิดจากการทีนาํเย็นทีเป็นนาํฝนหรือนาํตามแม่นาํลาํคลองไหลซึมผ่านช่องว่าง หรือรอยแตกของหินทีลึกลงไปในใตดิ้น ซึงนาํเย็นเหล่านีเมือลงไปใตดิ้นจะไดรั้บความร้อนจากหินใตโ้ลกอาจจะเป็นหินแกรนิต ทาํให้มีอุณหภูมิสูงขึนและมีความดนัเพมิขึน ส่งผลทาํให้ไหลกลบัสู่ผิวดินตามรอยเลือนรอยแตกของหินสู่เบืองบน เกิดเป็นนาํพุร้อนทีมีอุณหภูมิใกลเ้ดือด อีกแบบหนึงเกิดในหินชนิดอืนทีปิดทบัหินแกรนิต โดยนาํฝนและผิวดินไหลลงสู่ใตดิ้นตามรอยเลือน รอยแตก และรูพรุนของหิน จนถึงความลึกระดบัหนึง ไดรั้บการถ่ายเทความร้อนแลว้ไหลกลบัสู่ผิวดินตามรอยเลือนรอยแตกของหินเกิดเป็นนาํพรุ้อนหรือบ่อนาํอุ่น (จาํเรียง หนูสีแกว้ และคณะ, 2548) แหล่งนาํพุร้อนหรือบ่อนาํร้อน อาํเภอเบตง เป็นบ่อนาํร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึงผุดขึนมาจากภายใตพื้นผิวของโลก ลกัษณะนาํร้อนเบตง เป็นบ่อนาํร้อนทีประกอบไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย และเป็นแหล่งท่องเทียวแห่งเดียวในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึงคนในชุมชนใชป้ระโยชน์จากแหล่งนาํพุร้อน ไม่วา่จะเป็นดา้นอุปโภค เช่น ดา้นการเกษตร ดา้นการแพทย ์เป็นตน้ รวมถึงดา้นบริโภค ดงันนัผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะทาํการวเิคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบของนาํแร่ในแหล่งนาํพรุ้อน หรือบ่อนาํร้อน อาํเภอเบตง ซึงจะวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (X-Ray Fluorescence Spectroscopy : XRF)  เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ธาตุเหมาะสมกบัสารตวัอย่างของแข็ง ของเหลว และก๊าซได ้รวมไปถึงงานวิเคราะห์สารทีมีปริมาณน้อยๆ (Trace analysis) ทีระดบัความเขม้ขน้ตาํถึงระดบัหนึงในลา้นส่วน (ppm) ไดเ้ป็นอย่างดี มีความเทียงตรงและแม่นยาํสูง (Costa et al. 2003) และนาํผลทีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานนาํบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี และมาตรฐานนาํแร่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพือความปลอดภยัของชาวบา้นในการใช้ประโยชน์ต่อไป  วธิีดําเนินการวจิัย 1. สาํรวจแหล่งนาํพุร้อนตาํบลตาเนาะแมเราะ อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา ทาํการศึกษาลกัษณะของภูมิประเทศและหาพกิดัดว้ยเครืองบอกพิกดัจากดาวเทียม (GPS) จากนนัวดัอุณหภูมิของแหล่งนาํพรุ้อนทีบริเวณผิวหนา้ดิน  2. เก็บตวัอย่างนําแร่ใส่ขวดพลาสติกขนาด 60 มิลลิลิตร ทีบริเวณผิวหน้าดินและปิดฝาให้สนิท แลว้นําไปใส่กระติกนาํแข็งหรือแช่เยน็ทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยเก็บตวัอย่างนาํแร่ 4 บ่อ 2 ฤดู ทงัหมด 8 ตวัอย่าง ดังแสดงใน ตารางที 1 ตวัอยา่งนาํแร่ทงัหมดนาํมาศึกษาศึกษาสมบติัทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ พีเอช ค่าความขุ่น ค่าสภาพการนาํไฟฟ้า           
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ตารางท ี1 ขอ้มูลตวัอยา่งนาํแร่ รหสั ฤดูฝน รหสั ฤดูร้อน 
No.1  จุดเก็บตวัอยา่งนาํแร่บริเวณบ่อบริโภค No.5 จุดเก็บตวัอยา่งนาํแร่บริเวณบ่อบริโภค 
No.2 จุดเก็บตวัอยา่งนาํแร่ในสระทางทิศใตบ่้ออปุโภค No.6 จุดเก็บตวัอยา่งนาํแร่ในสระทางทิศใตบ่้ออปุโภค 
No.3 จุดเก็บตวัอยา่งนาํแร่ในสระทางทิศเหนือบ่ออุปโภค No.7 จุดเก็บตวัอยา่งนาํแร่ในสระทางทิศเหนือบ่ออปุโภค 
No.4 จุดเก็บตวัอยา่งนาํแร่ในสระทางทิศตะวนัตกบ่ออุปโภค No.8 จุดเก็บตวัอยา่งนาํแร่ในสระทางทิศตะวนัตกบ่ออุปโภค 

 3. ส่งวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบเชิงปริมาณของนําแร่ ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ ด้วยเครือง X-Ray Fluorescence Spectroscopy (XRF) รุ่น ED2000 (ซึงเครือง XRF สามารถวิเคราะห์ไดต้งัแต่ธาตุเบริลเลียม (Be) ถึงยเูรเนียม (U) สามารถบอกปริมาณโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน โดยสามารถวิเคราะห์ตวัอย่างประเภท แร่ ดิน ทราย โลหะ               นาํ และนาํมนั) ทีศูนยเ์ครืองมือวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จงัหวดัสงขลา   4. นาํผลทีวิเคราะห์ไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานนาํบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2535 และค่ามาตรฐานนาํแร่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2534  ผลและวจิารณ์ผล 1. สํารวจแหล่งนําพุร้อน จากการใช้เครืองบอกพิกัดจากดาวเทียม (GPS) ทาํให้ทราบพิกัดของแหล่งนาํพุร้อนและลกัษณะภูมิประเทศตาํแหน่งพิกดัของแหล่งนาํพรุ้อนทีศึกษาและลกัษณะภมิูประเทศโดยรอบ 

  ภาพท ี1 แสดงพิกดัจากดาวเทียมของแหล่งนาํพรุ้อน (ซา้ย) ตาํแหน่งพิกดั       แหล่งนาํพรุ้อนทีสาํรวจบนแผนที                จงัหวดัยะลา (ขวา) 
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2. สมบัตทิางกายภาพของนาํแร่  

   

   ภาพท ี2 การศึกษาสมบติัทางกายภาพของแหล่งนาํพรุ้อนและการเก็บตวัอยา่งนาํแร่  จากการศึกษาลกัษณะทางกายภาพของแหล่งนาํพุร้อน บา้นบ่อนาํร้อน ตาํบลตาเนาะแมเราะ อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา พบวา่มีนาํไหลซึมออกมาจากผิวดินเกิดเป็นบ่อนาํร้อน นาํร้อนมีลกัษณะเป็นนาํใส มีกลินกาํมะถนัเล็กนอ้ย มีฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และพบสาหร่ายสีขาว-เขียว คราบผลึกคาร์บอเนตในแหล่งนาํพุร้อน จากนนัทาํการเก็บตวัอยา่งนาํแร่ในบ่ออุปโภคและบ่อบริโภคในฤดูร้อนและฤดูฝน ทงัหมด 8 ตวัอยา่ง จากการตรวจวิเคราะห์สมบตัิทางกายภาพของนาํแร่ ไดแ้ก่ อุณหภูมิ (Temperature) พีเอช (pH) ความขุ่น (Turbidity) ค่าสภาพการนาํไฟฟ้า (Conductivity) และการวิเคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบเชิงปริมาณของนาํแร่ดว้ยเทคนิค XRF โดยทาํการศึกษาและเก็บตวัอยา่งนาํแร่ของทงั 4 บ่อ คือ บ่ออุปโภคและบ่อบริโภค  2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ทงัหมด 8 ตวัอยา่ง พบวา่อุณหภูมิในบ่ออุปโภคและบ่อบริโภคในฤดูร้อนและฤดูฝนไม่มีความแตกต่างกนั ซึงมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 72-81 องศาเซลเซียส เนืองจากในฤดูฝน อุณหภูมิค่อนขา้งตาํทาํให้อุณหภูมิในบ่ออุปโภคและบริโภคตาํกว่าฤดูร้อน ในส่วนของพีเอช พบว่าบ่ออุปโภคและบ่อบริโภคทงั 2 ฤดู มีพีเอชอยู่ในช่วงเป็นกลางถึงด่าง ซึงอยูใ่นเกณฑที์เหมาะสมตามพระราชบญัญติันาํบาดาล พ.ศ. 2535 ค่าพเีอชอยูใ่นช่วง 7.0-8.5 ยกเวน้จุดเก็บตวัอยา่งนาํแร่ในสระทางทิศตะวนัตกบ่ออุปโภคในฤดูร้อน (No.8) มีพีเอช 8.7 ซึงสูงกวา่เกณฑที์เหมาะสม เนืองจากเป็นจุดทีนาํไหลผ่านจากบ่อตน้กาํเนิด และจุดเก็บตวัอยา่งนาํแร่ในสระทางทิศใตบ้่ออุปโภคในฤดูร้อน (No.6) มีพีเอชตาํสุด 7.1 ซึงเป็นจุดทีนาํคงที ผลการทดสอบค่าความขุ่นของนาํแร่ในบ่ออุปโภคบริโภคในฤดูฝนอยูใ่นช่วง 5-6 เอ็นทีย ูในขณะทีค่าความขุ่นของนาํแร่ในบ่ออุปโภคบริโภคในฤดูร้อนเท่ากบั 7 เอ็นทีย ูค่าความขุ่นเป็นพารามิเตอร์ทีใชท้ดสอบความสามารถของนาํทีสกดักนัหรือดูดซบัปริมาณแสงทีส่องผา่นไวไ้ด ้สิงทีทาํใหน้าํขุ่น ไดแ้ก่ อินทรียแ์ละอนินทรีย ์ 
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สารในนาํ ตลอดจนสิงมีชีวติเล็กๆ โดยปรากฏอยูใ่นลกัษณะสารแขวนลอย เช่น อนุภาคของดิน ทราย แพลงกต์อน แบคทีเรีย เป็นตน้ โดยทีนาํธรรมชาติจะมีความขุ่นอยูเ่สมอ อยา่งไรก็ตามนาํแร่มีลกัษณะเป็นนาํใสซึงมีค่าความขุ่นไม่เกิน 25 เอน็ทีย ู การวเิคราะห์ค่าสภาพการนาํไฟฟ้ามีประโยชน์ในการตรวจวดัคุณภาพแหล่งนาํ เมือติดตามเฝ้าระวงัมกัพบวา่แหล่งนาํแต่ละแหล่งจะมีพิสัยของค่าการนาํไฟฟ้าค่อนขา้งคงทีและสามารถนาํมาใชเ้ป็นค่าพืนฐานของสภาพแหล่งนาํในภาวะปกติได ้การเปลียนแปลงของค่าการนาํไฟฟ้าอยา่งมีนยัสําคญัสามารถเป็นตวัชีวดัวา่นาํทิงหรือมลพิษจากแหล่งอืนไดไ้หลลงสู่แหล่งนาํนนัๆ โดยค่าสภาพการนาํไฟฟ้าสามารถวดัไดจ้ากความสามารถของนาํในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าซึงเกิดจากการมีอยูข่องสารประกอบอนินทรียที์ละลายอยูใ่นนาํ เช่น แอนไอออนของคลอไรด์ ไนเตรต ซลัเฟต และฟอสเฟต (แอนไอออน คือ ไอออนทีมีประจุลบ) หรือแคทไอออนของโซเดียมแมกนีเซียม เหลก็ และอะลูมิเนียม (แคทไอออน คือ ไอออนทีมีประจุบวก) (จาํลอง ปินตาวงส์ และคณะ, 2554) การนาํไฟฟ้ายงัขึนอยูก่บัอุณหภูมิอีกดว้ยถา้อุณหภูมิสูงค่าการนาํไฟฟ้าก็จะยิงมากขึน จะเห็นได้ว่านําแร่ในบ่ออุปโภคบริโภคในฤดูร้อนมีค่าสภาพการนําไฟฟ้าอยู่ในช่วง 519-526 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร สูงกวา่นาํแร่ในบ่ออุปโภคบริโภคในฤดูฝนค่าสภาพการนาํไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 429-483 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร เนืองจากอุณหภูมิของบ่อในฤดูร้อนมีอุณหภูมิค่อนขา้งสูง การศึกษาของจตุพร ดอนเส และคณะ (2557) ไดศึ้กษาคุณภาพนาํบาดาลในเขตพืนทีบา้นหนองปลาปาก ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ทาํการเก็บตวัอยา่งนาํบาดาล 4 บ่อ พบวา่พีเอชอยูใ่นช่วง 5.9-6.4 และค่าสภาพการนาํไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 141-622 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ดงันนันาํแร่ทีศึกษาจากแหล่งนาํพุร้อนทงับ่ออุปโภคและบ่อบริโภคในฤดูร้อนและฤดูฝน อยูใ่นเกณฑที์ปลอดภยัตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํแร่ตามธรรมชาติตามประกาศของกรมอนามยั กระทรวง สาธารณะสุข พ.ศ. 2543 ตารางท ี2 สมบติัทางกายภาพของนาํแร่ 
ตวัอยา่งนาํแร่ อุณหภมิู (°C) พเีอช ความขุ่น (NTU) ค่าสภาพการนาํไฟฟ้า (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. การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบเชิงปริมาณของนําแร่ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ การวเิคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบเชิงปริมาณของนาํแร่ ในบ่ออปุโภคและบริโภคดว้ยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ พบธาตุหลายชนิด เช่น อะลูมิเนียม (Al) ซิลิกอน (Si) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ทองแดง (Cu) อยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญตัินาํบาดาล พ.ศ. 2535 ธาตุทีพบมากทีสุด คือ แคลเซียมร้อยละ 0.013-0.019 รองลงมา ทองแดงร้อยละ 0.004-0.017 อะลูมิเนียมร้อยละ 0.001-0.004 ซิลิกอนร้อยละ 0.002-0.008 โพแทสเซียมร้อยละ 0.006-0.008 และนิกเกิลร้อยละ 0.002-0.008 ตามลาํดบั ในการศึกษาของจาํเรียง หนูสีแก้วและคณะ (2548) ไดศึ้กษาสมบติัทางกายภาพ และวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบเชิงปริมาณของนาํแร่จากแหล่งนาํพุร้อนธรรมชาติในพืนทีจังหวดั
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สงขลาและจงัหวดัพทัลุง ซึงไดแ้ก่ นาํพรุ้อนบา้นโพร่ง อ.นาทว ีนาํพรุ้อนเขาแดง อ.สะบา้ยอ้ย นาํพรุ้อนบา้นโล๊ะจงักระ อ.กงหรา และนาํพุร้อนเขาชัยสน อ. เขาชัยสน พบว่าอุณหภูมิใตผ้ิวนําพุร้อนอยู่ในช่วง 44.6-65.0 องศาเซลเซียส ค่าพีเอชอยู่ในช่วง 7.0-8.9 และค่าสภาพนําไฟฟ้าอยู่ในช่วง 260.0-475.7 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และจากการวิเคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบในนาํแร่เชิงปริมาณ ดว้ยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ พบอะลูมิเนียมร้อยละ 0.001-0.004 ซิลิกอนร้อยละ 0.004-0.010 โพแทสเซียมร้อยละ 0.008 แคลเซียมร้อยละ 0.006-0.030 แมงกานีสร้อยละ 0.010 นิกเกิลร้อยละ 0.006-0.011 และทองแดงร้อยละ 0.004-0.012  ตารางท ี3  ผลการวเิคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบในนาํแร่ 
ตวัอยา่งนาํแร่ ความเขม้ขน้ (%) Al Si K Ca Mn Ni Cu No.1  -  0.008  -  0.013 -  -  0.006  No.2  0.002  - - 0.016  -  -  0.004  No.3   - - 0.014 -  - - No.4  -  - -  0.017 -  -  - No.5  0.001   0.008  0.019  -  0.007 0.017  No.6  0.003 -  0.008  0.018  -  -  0.016 No.7  0.004  0.008  0.006 0.015  -  -  0.011  No.8  0.002  0.002  -  0.016  -  0.010 0.012   สรุปผลการวจิัย การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของแหล่งนาํพุร้อน บา้นบ่อนาํร้อน ตาํบลตาเนาะแมเราะ อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา จากการศึกษาสมบตัิทางกายภาพของนาํแร่บ่ออุปโภคและบ่อบริโภคในฤดูฝน (No.1-4) พบว่าอุณหภูมิของนาํพุร้อนอยู่ในช่วง 72-76 องศาเซลเซียส มีพีเอชอยูใ่นช่วง 7.1-7.3 ผลของค่าความขุ่นอยูใ่นช่วง 5-6 เอ็นทีย ูและค่าสภาพการนาํไฟฟ้าอยู่ในช่วง 429-483 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ในขณะทีสมบตัิทางกายภาพของนาํแร่บ่ออุปโภคและบ่อบริโภคในฤดูร้อน (No.5-8) พบว่าอุณหภูมิของนาํพุร้อนอยู่ในช่วง 77-81 องศาเซลเซียส มีพีเอชอยู่ในช่วง 7.1-8.7 ผลของค่าความขุ่นเท่ากบั             7 เอ็นทียู และค่าสภาพการนําไฟฟ้าอยู่ในช่วง 519-562 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และจากการวิเคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบในนาํแร่เชิงปริมาณของบ่ออุปโภคและบ่อบริโภค ดว้ยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ พบวา่มีธาตุหลายชนิด ธาตุทีพบมากทีสุด คือ แคลเซียมร้อยละ 0.013-0.019 รองลงมา ทองแดงร้อยละ 0.004-0.017 อะลูมิเนียมร้อยละ 0.001-0.004 ซิลิกอนร้อยละ 0.002-0.008 โพแทสเซียมร้อยละ 0.006-0.008 และนิกเกิลร้อยละ 0.002-0.008 ตามลาํดบั การวเิคราะห์นาํแร่เพือหาธาตุองคป์ระกอบ พบวา่มีธาตุ อะลูมิเนียม ซิลิกอน โพแทสเซียม แคลเซียม และธาตุหนกัจาํพวกนิกเกิลและทองแดงในปริมาณน้อย เมือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานนาํบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2535 และมาตรฐานนาํแร่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที 199 พ.ศ. 2543 ดงันนั นาํแร่ทีศึกษาจากแหล่งนาํพุร้อนทงั 4 บ่อ อยูใ่นเกณฑที์ปลอดภยั   
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กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนวจิยังบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 และศูนยเ์ครืองมือวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ในการวเิคราะห์ตวัอยา่งดว้ยเครือง XRF  เอกสารอ้างองิ จาํเรียง หนูสีแกว้, อรวรรณ บุญธรรม, ฉตัร ผลนาค และสุวทิย ์เพชรหว้ยลึก. 2548. การวเิคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบ                 ของนาํแร่จากแหล่งนาํพรุ้อนธรรมชาติบางแหล่งนาํใน พนืทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัพทัลุงโดยใชเ้ทคนิค               การเรืองรังสีเอก็ซ์. วารสารวทิยาศาสตร์ทกัษิณ 2(2): 68-78. จําลอง ปินตาวงศ์, อานนท์ นนทโส และสภาพร กาวิเนตร. 2556. การสํารวจและประเมินเพือกําหนดเขตแหล่งหิน ก่อสร้าง พืนทจีังหวดัขอนแก่นและจงัหวดัอุดรธานี.  สาํนกังานทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี,  กรุงเทพฯ.  จตุพร ดอนเส, สุกัญญา เพ็งพา และสุนิดา ทองโท. 2558. การศึกษาคุณภาพนําบาดาลในเขตพืนทีบ้านหนอง  ปลาปาก ตําบลขามใหญ่  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, น. 35-40. ใ น  ราย งานการประชุมวิชาการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.  ทรัพยากรธรณี, กรม. 2535. มาต รฐานนําบาดาลตาม ประกาศ ข องกรม ทรัพ ย ากรธรณี  พ .ศ . 2535. กรุง เทพฯ:                            กรม ควบคุมมลพิษ. แหล่งทีมา: http://WWW.dmr.go.th, 13 สิงหาคม 2560. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที 199). 2543. นําแร่ธรรมชาต.ิ แหล่งทีมา: http://food.fda.moph.go.th/data/  tradermain/580724_water.pdf, 20 สิงหาคม 2560. .Costa, A.C.M., Anjos, M.J., Moreira, S., Lopes, R.T. and de Jesus, E.F.O. 2003. Analysis of mineral water from  Brazil using total reflection x-ray fluorescence by synchrotron radiation. Spectrochimica Acta Par t B 58 : 2199-2204.                 
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การประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในทรายชาดหาดตะโละสะมิแล บริเวณจังหวัดปัตตานี Assessment of Natural Radioactivity in Taloka Samilae  Beach Sand from Pattani Province  อดุลยส์มาน  สุขแกว้  ไมมูน  อินตนั * ไซนบั ดอเลาะ1  Adulsman Sukkaew1 Maimoon Intan1* Sainap Dorloh1   บทคัดย่อ   ไดท้าํการศึกษาและตรวจวดักมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลด์สารรังสีธรรมชาติ ( K, 226Ra และ Th)  ในทรายชายหาดทีเก็บจากบริเวณชายหาดตะโละสะมิแลทีได้รับผลกระทบ จากการเกิดคลืนสึนามิในจังหวดัปัตตานี จาํนวน            50 ตวัอยา่ง สาํหรับการตรวจวดักมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลด์รังสีเริมตน้ในตวัอยา่งทรายชายหาดทงัหมดทาํไดโ้ดยใช้หัววดัแบบ เจอร์เมเนียมบริสุทธิ ระบบการวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรีและแหล่งกาํเนิดรังสีมาตรฐานชนิด IAEA-SOIL-6 ทีไดรั้บการอนุเคราะห์จากสาํนกังานปรมาณูเพือสันติ เพอืใชใ้นการเปรียบเทียบและคาํนวณหาปริมาณกมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลดที์ตอ้งการทาํการตรวจวดัและวิเคราะห์ผล ณ ห้องปฏิบติัการทดลองวิจยั ณ ห้องปฏิบติัการทดลองวจิยั            ณ สาํนักงานปรมาณูเพือสันติ กรุงเทพมหานครจากผลการวิจยั พบวา่ พิสัยของกมัมนัตภาพจาํเพาะทีตรวจวดัได ้นีมีค่าอยู่ระหวา่ง 201.25 – 804.26 Bq/kg สําหรับ 40K 20.68 – 46.88 Bq/kg สําหรับ 226Ra และ 3.78 – 22.79 Bq/kg สําหรับ 232Th  และมีค่าเฉลียเป็น 402.13  14.28, 23.12  5.19และ11.39  1.68 Bq/kg ตามลาํดบั  ไดน้ําผลการตรวจวดักมัมนัตภาพจาํเพาะของนิว ไคลด์สารรังสีธรรมชาติทีตรวจวดัไดนี้ไปคาํนวณหาค่าอตัราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (gamma-absorbed dose rate: D)กัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (radium equivalent activity: Raeq) ดัชนีว ัดความเสียงรังสีทีได้รับจาก ภายนอกร่างกาย (external hazard index: Hex) และปริมาณรังสียงัผลทีได้รับจากภายนอกร่างกายรอบปี (annual external effective dose rate: AEDou) ในบริเวณชายหาดของจงัหวดัภูเก็ต และยงัไดเ้ปรียบเทียบค่าตรวจวดัและคาํนวณไดใ้น การทาํวิจยัครังนีกบัค่าทีตรวจวดัไดอ้งสาํนกังานปรมาณูเพือสันติขอ้มูลของกลุ่มนกัวิจยัในต่างประเทศทวัโลกค่าทีกาํหนดไวโ้ดยองคก์ารเพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD, 1979) และคณะกรรมการวทิยาศาสตร์ขององคก์รสหประชาชาติเกียวกบัผลของรังสี(UNSCEAR, 2000).  คาํสําคญั : กมัมนัตภาพจาํเพาะ, ทรายชายหาด,หวัวดั HPGe, ค่าดชันีความเป็นอนัตรายทางรังสี       สาขาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา  95000 1 Department of Physic, Faculty of Science  Technology  and Agricultural, University  Yala Rajabhat, Sateng Sub-district,  Muang District, Yala Province 95000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :maimoon.i@yru.ac.th 
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ABSTRACT   Specific activities of natural (40K, 226Ra and 232Th) radionuclides in 50 Beach Sand samples collected from Taloka Samilae  beach sand  in Pattani  province which was effected from 2004 tsunami disaster, have been studied and measured. Experimental results were obtained by using a high-purity germanium (HPGe) detector and gamma spectrometry analysis system and also evaluated by using the standard reference materials IAEASOIL-6 which were obtained from Office of Atoms for Peace. Experimental set-up and measurement were operated and carried out at laboratory research building, Office of Atoms for Peace, Bangkok. It was found that, the beach sand specific activity ranges from 201.25 – 804.26 Bq/kg for 40K, 20.68 – 46.88 Bq/kg for 226Ra and 3.78 – 22.79 Bq/kg for 232Th with mean values of 402.13  14.28, 23.12  5.19 and 11.39  1.68 Bq/kg, respectively. Furthermore, the results were also used to evaluate the absorbed dose rates in air (D), the radium equivalent (Raeq), the external hazard index (Hex) and the annual effective dose rate (AEDout) in all beach area. Moreover, experimental results were also compared to the Office of Atoms for Peace (OAP) research data, Thailand and global radioactivity measurements and evaluation, the recommended values which were proposed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 1979) and United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR,2000).  Keywords : Specific Activity, Beach sand , HPGe detecter, Radiological Hazard Index                   
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บทนํา สิงมีชีวิตทุกชนิดบนโลกสัมผัสอยู่กับรังสีและอนุภาคทีมีอยู่ในธรรมชาติ (natural radiations) อยู่ตลอดเวลา               รังสีและอนุภาคเหล่านนัมีแหล่งกาํเนิดมาจากทงัภายในและภายนอกโลก ซึงแหล่งกาํเนิดรังสีทีอยูใ่นโลกคือ แหล่งกาํเนิดรังสีทีมีอยูใ่นธรรมชาติ การไดรั้บรังสีทีมีอยูต่ามธรรมชาตินีมาจากการสลายตวัของนิวไคลด์สารรังสีปฐมภูมิ (primordial radionuclides) ของอนุกรมสารกมัมนัตรังสีทีมีอยูใ่นดิน ทราย และหิน ตามธรรมชาติ ส่วนแหล่งกาํเนิดรังสีทีมาจากภายนอกโลกคือ รังสีคอสมิกทีผ่านเขา้มาในชนับรรยากาศของโลก จะเห็นไดว้า่รังสีจึงมีอยู่ในอาหาร นาํดืม และอากาศทีหายใจเขา้ไปทุกวนั  สาํหรับนิวไคลดก์มัมนัตรังสีธรรมชาติในดินและทรายส่วนใหญ่มาจาก Ra และ U ทีมีอยูใ่นอนุกรมยเูรเนียม (uranium series) และ Th ในอนุกรมทอเรียม (thorium series) และนอกจากนียงัประกอบไปดว้ยสารกมัมนัตรังสีทีมีอยูใ่นธรรมชาติอยูแ่ลว้ตงัแต่กาํเนิดของโลกมนุษย ์แต่ไม่ไดเ้ป็นสารกมัมนัตรังสีทีมีอยูใ่นอนุกรมสารกมัมนัตรังสีทีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ ไดแ้ก่ K เป็นตน้ ดงันัน เมือมีแหล่งกาํเนิดรังสีย่อมนาํไปสู่การสะสมของสารกัมมนัตรังสีในบริเวณต่างๆ บนพืนผิวโลกขึน และผลกระทบทีตามมาคือ ทาํให้มนุษยที์อาศยัอยูใ่นบางพืนที มีปริมาณรังสีสูงเกินกวา่ค่าทีกาํหนด จะไดรั้บปริมาณรังสีอนัก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายได้ ด้วยเหตุนีการตรวจวดัปริมาณของค่ากัมมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีธรรมชาติและทีมนุษยส์ร้างขึน จึงมีความสาํคญัอยา่งยงิ นอกจากนีการนาํค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีธรรมชาติไปคาํนวณหาค่าปริมาณรังสีแกมมา (gamma radiation dose) จากนิวไคลด์กมัมนัตรังสีธรรมชาติ ซึงเป็นแหล่งกาํเนิดทีใหญ่ทีสุด ก็มีความจาํเป็นและสาํคญัเช่นกนั  สาํหรับในประเทศไทยนนั ทางสาํนกังานปรมาณูเพือสันติ (สนง.ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นหน่วยงานของรัฐทีมีหนา้ทีรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบ ดูแลและประเมินค่าความเป็นอนัตรายในการไดรั้บรังสีจากธรรมชาติและจากมนุษยผ์ลิตขึนมา สาํนกังานปรมาณูเพอืสันติ (สนง.ปส.)ไดด้าํเนินการตรวจวดัและวเิคราะห์ปริมาณรังสีทีมีอยูใ่นธรรมชาติในตวัอยา่งจากธรรมชาติ เช่น อากาศ นาํ นาํฝน ฝุ่ นกมัมนัตรังสี ดิน หญา้ พืชผกัและอาหารประเภทต่างๆ โดย เก็บตวัอยา่งจากบริเวณต่างๆ ทวัประเทศไทย มาตงัแต่ ปี พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา และดาํเนินการอยา่งต่อเนือง สาํหรับในภาคใตข้องประเทศไทยนนั ทาง สาํนกังานปรมาณูเพอืสันติ (สนง.ปส.)  ไดมี้ทาํการตรวจวดัและวเิคราะห์ปริมาณรังสีทีมีอยู่ในธรรมชาติในตวัอยา่งจากธรรมชาติไวด้ว้ยเช่นกนัดว้ยเหตุนีทางผูว้ิจยัจึงไดมี้ความสนใจในการศึกษาและตรวจวดัค่ากัมมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีธรรมชาติ (40K, 226Ra, 232Th) โดยจะศึกษาบางชายหาดของแต่ละอาํเภอในจงัหวดัปัตตานีทีมีปริมาณนักท่องเทียวมากทีสุดในจงัหวดั คือ หาดตะโละสะมิแล  ตาํบลแหลมโพธิ อาํเภอยะหริง จาํนวน 50 ตวัอย่าง ทงันียงัสามารถนาํค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีธรรมชาติ (40K, 226Ra, 232Th) ในตวัอย่างทรายบริเวณดงักล่าวไปคาํนวณค่าทีบ่งชีความเป็นอนัตรายต่าง ๆ  ของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีในธรรมชาติ ไดแ้ก่ กมัมนัตภาพสมมูลเรเดียม (radium equivalent activity; Raeq) อตัราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ (absorbed dose rates in air; D) ดชันีความเสียงของรังสีภายนอก (external hazard index; Hex) อัตราปริมาณรังสีทีได้รับต่อปี (annual effective dose rates ; AEDout) ของตวัอยา่งทรายไดอี้กดว้ย นอกจากนี จากขอ้มูลทีไดจ้ากการวดัค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีธรรมชาติและนิวไคลดก์มัมนัตรังสีทีมนุษยส์ร้างขึนในตวัอยา่งทรายทีเก็บเป็นตวัอยา่งนีสามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัค่าทีตรวจวดัไดข้องสาํนักงานปรมาณูเพือสันติและขอ้มูลของกลุ่มนกัวิจยัในต่างประเทศทวัโลก รวมทงัการเปรียบเทียบขอ้มูลทีตรวจวดัและคาํนวณไวด้งักล่าวนีทีกาํหนดไวโ้ดยองคก์รเพือความร่วมมือทางเศรษฐศาสตร์และการพฒันา (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD,1979) และคณะกรรมการวทิยาศาสตร์ขององคก์รสหประชาชาติเกียวกบัผลของรังสีปรมาณู (United Nations Scientific Committee on  Effects of Atomatic Radiation : UNSCEAR,2000) และข้อมูลทีได้นี
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สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานของค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีธรรมชาติในบริเวณหาดตะโละสะมิแล  ตาํบลแหลมโพธิ อาํเภอยะหริงดงักล่าวไดอี้กทางหนึงดว้ย วธิีดาํเนินการวิจยั 1. การเก็บและเตรียมตวัอย่างทรายชายหาด ศึกษาและสํารวจพืนทีบริเวณทีตอ้งการเก็บตวัอย่างทรายชายหาด ได้แก่ บริเวณหาดตะโละสะมิแล อาํเภอยะหริง จาํนวน 50 ตวัอย่าง โดยเลือกบริเวณทีเก็บตวัอย่างทรายชายหาดจากบริเวณทีประชาชนและนักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวใช้ในการเดินเทียวชมชายหาดซึงส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณกลางชายหาด พร้อมทังบันทึกตาํแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ดว้ยเครืองมือ GPS ของจุดทีเก็บตวัอยา่งทรายชายหาดทุกจุด แลว้นาํมาเตรียมตวัอยา่งให้เหมาะสมตามหลกัการมาตรฐาน แลว้นาํไปทาํการตรวจวดักมัมนัตภาพรังสีทงัในเชิงคุณภาพและปริมาณในตวัอย่างทรายทงัหมด โดยใชห้ัววดัแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธิ และระบบการวิเคราะห์แกมมาสเปกโตรเมตรี ณ ห้องปฏิบตัิการทดลองวิจัย อาคาร 1 ชนั 4 สาํนกังานปรมาณูเพอืสันติ กรุงเทพมหานคร  2. การตรวจวดัและวเิคราะห์กัมมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลด์สารรังสีธรรมชาต ิ(232Th 226Ra และ 40K)  ไดท้าํการปรับเทียบพลงังาน (energy calibration) โดยใชแ้หล่งก าเนิดรังสี 60Co และ 137Cs ซึงใชเ้วลาในการวดั 1,000 วินาที และทาํการวดัปริมาณนิวไคลด์กมัมนัตรังสีของสารมาตรฐาน (IAEA-SOIL-6) เพือใชใ้นการหาประสิทธิภาพของหัววดัรังสีเจอร์มาเนียมบริสุทธิ โดยใชเ้วลาในการตรวจวดั 5,000 วินาที แลว้ทาํการวดัปริมาณกมัมนัตภาพรังสีของตวัอยา่งทราย โดยแต่ละตวัอยา่งใชเ้วลาในการตรวจวดั 10,000 วนิาที และคาํนวณหาค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะ (specific activity ; S.A.) โดยเนน้เฉพาะนิวไคลด์กมัมนัตรังสีบางชนิดทีสนใจไดแ้ก่  232Th 226Ra และ 40K ทีสะสมในตวัอยา่งทรายชายหาดทงัหมด โดยทีค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะของ K สามารถคาํนวณไดจ้ากพนืทีใตพี้คพลงังานของรังสีแกมมาทีพลงังาน 1460.8 keV  ส่วนค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะของ  226Ra สามารถคาํนวณไดจ้ากพนืทีใตพี้คพลงังานของรังสีแกมมาของ 214Pb ทีพลงังาน 351.9 keV  และค่ากัมมันตภาพจําเพาะของ  232Th สามารถคาํนวณได้จากพืนทีใตพี้คพลงังานของรังสีแกมมาของ 208Tl ทีพลังงาน            583.2 keV   3.  การคาํนวณค่าดชันีความเสียงทางรังสี หลงัจากนันนาํผลการตรวจวดักมัมนัตภาพจาํเพาะของ 226Ra 232Th และ 40K ทีตรวจวดัได้นี ไปคาํนวณหาอตัราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน กัมมนัตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม ดัชนีวดัความเสียงรังสีทีได้รับจากภายนอกร่างกายและปริมาณรังสียงัผลทีไดรั้บจากภายนอกร่างกายรอบปีในบริเวณ ชายหาดของจงัหวดัภูเก็ต และยงัไดเ้ปรียบเทียบค่าทีตรวจวดัและคาํนวณได้ในการทําวิจัยครังนีกับค่าทีตรวจวดัได้ของสํานักงานปรมาณูเพือสันติและข้อมูลของกลุ่มนักวิจัยในต่างประเทศทวัโลก นอกจากนียงัเปรียบเทียบกบัค่าทีกาํหนดไวโ้ดยองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD,1979) และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ขององคก์ารสหประชาชาติเกียวกบัผลของรังสีปรมาณู (UNSCEAR,2002) อีกดว้ย        
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ผลและวจิารณ์ผล ตารางท ี1 ค่าพสิยัและค่าเฉลียของปริมาณกมัมนัตภาพจาํเพาะของ 40K, 226Raและ 232Th ในตวัอยา่งทรายชายหาดตะโละสะมิ แลทีเก็บจากบริเวณ ตาํบลแหลมโพธิ อาํเภอยะหริง จงัหวดัปัตตานี จาํนวน 50 ตวัอยา่ง  ตวัอยา่งทราย ชายหาดตะโละสะมิแล (50) 
ค่าพสิยั และค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะเฉลีย (Bq/kg)  

40K  
226Ra  

232Th 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  การเปรียบเทยีบข้อมูลทตีรวจวดัได้กับข้อมูลทมีอียู่ในประเทศไทยและข้อมูลของนักวจิัยทมีีอยู่ทวัโลก นอกจากนียงัไดแ้สดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียของกมัมนัตภาพจาํเพาะในหน่วยของ Bq/kg ของนิวไคลด ์40K 226Ra และ 232Th ในตวัอย่างทรายชายหาด  จาํนวน 50  ตวัอย่างทีเก็บจากบริเวณชายหาด จังหวดัปัตตานี กับขอ้มูลทีมีอยู่ของชายหาดต่างๆใน 14 จงัหวดัภาคใตด้งัแสดงไวใ้น ตารางที 2 และยงัไดเ้ปรียบเทียบขอ้มูลค่าเฉลียของกมัมนัตภาพจาํเพาะของทรายชายหาดตะโละสะมิแล จงัหวดัปัตตานีนีกบัขอ้มูลของทางสาํนกังานปรมาณูเพือสันติทีศึกษาจากตวัอยา่งในประเทศไทยและ ขอ้มูลของนกัวิจยัทีรายงานไวท้วัโลก ดงัแสดงไวใ้นตารางที 3 อีกดว้ย ตารางที 2  การเปรียบเทียบค่าเฉลียของกมัมนัตภาพจาํเพาะ ในตวัอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิแล จงัหวดัปัตตานี กับ ขอ้มูลทีมีอยูข่องชายหาดต่างๆ ใน 14 จงัหวดภาคใต ้ ขอ้มูล ค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะเฉลีย (Bq/kg)  
40K  

226Ra  
232Th 1.ทรายชายหาดตะโละสะมิแล (จงัหวดัปัตตานี) 402.13 14.28 23.12 5.19 11.39 1.68 

2.ทรายชายหาดรัชดาภิเษก (จงัหวดัปัตตานี) 427.58  14.09 31.10  7.63 11.40  1.75 
3.ทรายชายหาดตะโละกาโปร์ (จงัหวดัปัตตานี) 1,090.62  54.28 160.68  8.07 356.65  6.59 

4.ทรายชายหาดปะนาเระ (จงัหวดัปัตตานี) 463.95  14.06 84.41  13.09 74.50  3.07 
5.ทรายชายหาดวาสุกรี (จงัหวดัปัตตานี) 449.07  13.80 33.98  7.76 16.04  1.78 
6. ทรายชายหาดป่าไม ้(จงัหวดัปัตตานี) 433.49  12.77 44.42  10.17 26.86  2.08 
7.ทรายชายหาดในยาง (จงัหวดัภูเก็ต) 1,843.03 152.49 14.88 3.30 19.19 2.80 
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8.ทรายชายหาดนราทศัน ์(จงัหวดัสงขลา) 186.72 10.78 65.79 7.65 100.52 12.12 
9.ทรายชายหาดสมิหลา (จงัหวดัสงขลา) 309.04 24.31 16.81 4.90 27.24 8.14 

10.ทรายชายหาดปากเมง (จงัหวดัตรัง) 57.26 2.30 13.06 0.87 6.89 0.37 
11.ทรายชายหาดเฉวง (จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 373.30 13.59 18.85 1.45 23.53 2.40 

 ตารางท ี3 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของกมัมนัตภาพจาํเพาะในตวัอยา่งทรายชายหาดตะโละสะมิแล จงัหวดัปัตตานีกบัขอ้มูล ของทางสาํนกังานปรมาณูเพอืสันติทีมีอยูใ่นประเทศไทยและขอ้มูลของนกัวจิยัทีมีอยูท่วัโลก  ขอ้มูล  
ค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะเฉลีย (Bq/kg)  

40K  
226Ra  

232Th ชายหาดตะโละสะมิแล (จงัหวดัปัตตานี) 402.13 14.28 23.12 5.19 11.39 1.68 สนง.ปส. (จงัหวดัสงขลา) 511.04 7.04 71.5 3.13 211.19 1.98 สนง.ปส. (ประเทศไทย) 400 48 40 ค่าเฉลียจาก UNSCEAR (2000) 400 35 30 
 ผลการคาํนวณหาดชันีความเสียงทางรังสีในบริเวณชายหาดตะโละสะมแิล จงัหวดัปัตตาน ีสําหรับดชันีความเสียงทางรังสีในบริเวณหรือพืนทีต่าง ๆ สามารถคาํนวณได้จากสมการหรือ สูตรทีไดรั้บการพฒันาจากนักวิทยาศาสตร์ทีมีความรู้และความสนใจทางดา้นการตรวจวดัปริมาณรังสีในธรรมชาติทวัโลกในทีนีจะใช้ขอ้มูลกมัมนัตภาพจาํเพาะในหน่วย Bq/kg ของนิวไคลด ์40K 226Ra และ 232Th ทีแสดงไวใ้นตารางที 1 ในการคาํนวณหาดชันีความเสียงทางรังสีในพืนทีบริเวณชายหาดตะโละสะมิแล จังหวดัปัตตานี จาํนวนทงัหมด 4 ดัชนีความเสียงไดแ้ก่อตัราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) กมัมนัตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (Raeq) ดชันีวดัความเสียงรังสีทีไดรั้บจากภายนอกร่างกาย (Hex) และปริมาณรังสียงัผลทีไดรั้บจากภายนอกร่างกายประจาํปี (AEDout)และไดแ้สดงผลทีไดไ้วใ้นตารางที 4 ดงัต่อไปนี ตารางที 4 อตัราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) ค่ากมัมนัตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (Raeq) ค่าดชันีวดัความเสียงรังสีที ไดรั้บจากภายนอกร่างกาย (Hex) และค่าปริมาณรังสียงัผลทีไดรั้บจากภายนอกร่างกายประจาํปี (AEDout) สถานที  D (nGy/h) Raeq (Bq/kg) Hex (mSv/y) AEDout (mSv/y) หาดตะโละสะมิแล  (จงัหวดัปัตตานี) 257.96 518.15 0.86 0.19 UNSCEAR  (2000) 55.00 370.00 1.00 0.48 
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จะเห็นไดว้า่ค่าเฉลียของปริมาณค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลด ์40K ในตวัอยา่งทรายชายหาดตะโละสะมิแล  มีค่าตาํกวา่ขอ้มูลทีมีอยูข่องชายหาดต่าง ๆ ใน 14 จงัหวดัภาคใต ้ค่าเฉลียของสาํนกังานปรมาณเพือสันติเฉพาะในเขตจงัหวดัสงขลาของประเทศไทยและค่าเฉลียของสาํนกังานปรมาณูเพือสันติทีมี อยูท่วัประเทศไทยและทวัโลก และเป็นปัจจยัหลกัทีทาํให้อตัราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D)กมัมนัตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (Raeq) ดชันีวดัความเสียงรังสีทีไดรั้บจากภายนอกร่างกาย (Hex) และ ปริมาณรังสียงัผลทีได้รับจากภายนอกร่างกายรอบปี(AEDout)ทีคาํนวณได้ในตวัอย่างทรายชายหาด จาํนวน 50 ตวัอยา่งทีเก็บจากบริเวณชายหาดตะโละสะมิแล จงัหวดัปัตตานี มีค่านอ้ยกวา่โดยเฉพาะอยา่งยงิอตัราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) และกัมมนัตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (Raeq)  ทีมีค่าสูงกว่าค่าเฉลียทวัโลกทีเผยแพร่            โดย UNSCEAR  สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาตรวจวดัและวเิคราะห์กมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีในธรรมชาติ 40K, 226Ra และ232Thในตวัอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิแลจาํนวน  ตวัอย่าง อาํเภอยะหริงในจงัหวดัปัตตานี เมือมาคาํนวณค่าดัชนีทีบ่งชีความเป็นอนัตรายต่างๆทางรังสีมีค่าอยูใ่นระดบัปกติ จึงสามารถประเมินไดว้า่ “ในเบืองต้นบริเวณทรายชายหาดแห่งนขีองจังหวัดปัตตานี มีค่ากมัมันตภาพรังสีธรรมชาติทอียู่ในเกณฑ์ปกติและมีความปลอดภัยแก่ประชาชนทอีาศัยอยู่โดยทวัไป”  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนการทาํวจิยัจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ประจาํปีงบประมาณ  2561  ขอขอบคุณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชัฏยะลาทีไดใ้ห้การสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกทงัในเรืองสถานทีและอุปกรณ์ทีใชใ้นการตรียมตวัอยา่งในครังนี และขอขอบคุณทางสาํนกังานปรมาณูเพือสันติทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ทงัในเรืองสถานที เครืองมือในการทาํวจิยั และสารมาตรฐานเพอืใชใ้นการเปรียบเทียบและคาํนวณค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลดส์ารรังสีทีตอ้งการในการทาํวจิยัในครังนีดว้ยเช่นกนั  เอกสารอ้างองิ กองการวดักมัมนัตภาพรังสี. 2547. รายงานวชิาการประจาํปี 2534-2546. สาํนกังานปรมาณูเพอื สนัติ. กระทรวงวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิงแวดลอ้ม. กรุงเทพฯ. จิระพา สุโขวัฒนกิจ, ประสงค์เกษราธิคุณ, สุชิน อุดมสมพร, 2548. การตรวจว ัดเชิงคุณภาพ และปริมาณของค่า   กัมมนัตภาพรังสีในตวัอย่างทรายชายหาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์จังหวดั สงขลา. การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครังที 31(วทท. 31). 18-20 ตุลาคม 2548. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา, ประเทศไทย.  จังหวดัภูเก็ต ภายหลงัการเกิดสึนามิ.การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครังที 12. 6-7 กรกฎาคม 2554.โรงแรมแชงกรี-ลา. กรุงเทพมหานคร,ประเทศไทย. ประสงค ์เกษราธิคุณ, ฤทยัรัตน์ บุญครองชีพ, อุดร ยงัช่วย,2554.ค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะและแผนภาพทางรังสี ของนิวไคลด์ รังสีธรรมชาติ ( 238U 232Th 226Ra และ 40K) และทีมนุษยส์ร้างขึน (137Cs) ในทรายชายหาด จากชายหาดในยาง ประสงค์ เกษราธิคุณ, สุพรรษา ธานีรัตน์ ,  อุดร ย ังช่วย, 2552. การตรวจวัดค่า  กัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในตัวอย่าง ทรายชายห าดจ ากบริ เ วณชายหาด เ ฉวงอ ํา เ ภอเ กาะ สมุย  จ ังห ว ัด สุราษฎร์ธานี , ประ เ ทศ
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ไทย .  การประชุมทางวิชาการวิทย าศ าสต ร์และเทคโนโลยีแห่ง  ประเทศ ไทย ครังที  35  (วทท.  35).  15-17 ตุลาคม 2552. โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท (ชายหาด บางแสน).  จังหวัดชลบุ รี ,  ประเทศไทย. มูร ณี  ด าโ อ ะ ,2558.  กา ร ปร ะเ มิน ค่ าค ว า ม เ ป็นอันต รา ย ทา ง รั ง สี  ใน ทรา ย ชา ย หาด บริ เ วณ  จ ัง ห วัด ปัต ต านี.รายงานวิจัย .สงขลา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. วิชชุ  อายสุุข, ประสงค์ เกษราธิคุณ, 2551. การตรวจวดัปริมาณกมัมนัตภาพรังสีธรรมชาติใน ตวัอยา่งทรายชายหาดบริเวณชายหาดปากเมง จงัหวดัตรัง. การประชุมวชิาการของ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลครังท ี1. 27-28 สิงหาคม 2551. โรงแรมธรรมรินทร์ธนา. จงัหวดัตรัง, ประเทศไทย.  ไอนิง มีซา, ประสงค์เกษราธิคุณ, สุชิน อุดมสมพร, 2549. การตรวจวดัค่ากมัมนัตภาพรังสี เชิงคุณภาพและปริมาณของตวัอยา่งทรายชายหาดบริเวณชายหาดสมิหลาจงัหวดัสงขลา.การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครังที 32 (วทท. 32). 10-12 ตุลาคม 2549. ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิตติ. กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.      Organization for Economic Coorperation and Development (OECD), 1979. E xp osu r e r a d ia t ion  f r om  n a t u r a l r a d ioa ct ivit y in  b u ild in g m a t er ia ls .  Report by  Group of  Experts  of the OECD Nuclear Energy Agency, OECD, Paris .   UNSCEAR.2000.Sou r ces a n d  E ffect s of I on izin g R a d ia t ion .  Report to General Assembly ,  with Scientif ic Annexes, United Nations Scientif ic Committee on the Effect of  Atomic Radiation.New York :  n .p    . .               
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ระดับกัมมันตภาพรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี Radioactivity Levels in Sediment in Pattani Bay  โรสลีนา อนนัตนุกลูวงศ์  ไซนบั ดอเลาะ  ไมมูน  อินตนั *  Roseleena Anantanukulwong1 Sainap Dorloh 1 Maimoon Intan1*  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์หลกัเพือตรวจวดัระดบักมัมนัตภาพรังสีจาํเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีทีมีในธรรมชาติ (40K, 226Ra และ Th) ในตวัอย่างดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานีของจังหวดัปัตตานี โดยเก็บตวัอย่างดินตะกอนทังหมด                        สถานี ดงันี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ แหลมตาชี บา้นบูดี ดาโต๊ะ ตะโล๊ะสะมิแล ตนัหยงลูโล๊ะ และแหลมนก  ในช่วง                   ฤดูกาล (ฤดูร้อน และฤดูฝน) จาํนวนทงัสิน  ตวัอยา่ง โดยใชห้วัวดั HPGe  เวลาทีใชใ้นการตรวจวดัตวัอยา่งละ 7,200 วนิาที จากผลการศึกษา พบว่า กัมมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลด์กัมมนัตรังสีทีมีในธรรมชาติ ( K, 226Ra และ Th) ในตวัอย่างตะกอนดิ นฤดู ร้อน 803107.16 4Bq/kg, 59.9316.13 Bq/kg, 79.4712.44 Bq/kg และ ฤดู ฝน 648212.46 Bq/kg, 44.4220.42 Bq/kg, 66.2030.16 Bq/kg ตามลาํดับเมือนํามาเปรียบเทียบกับค่าเฉลียในดินตามรายงานของ UNSCEAR (2000) พบวา่มีค่าสูงกวา่ ซึงถือไดว้า่เป็นทีน่าสนใจต่อการทาํวจิยัต่อไป  คาํสําคัญ : กมัมนัตภาพจาํเพาะ, ดินตะกอน, หวัวดั HPGe, อ่าวปัตตานี  ABSTRACT   The research main objective is to measure and analyze the specific activities of natural (40K, 226Ra and 232Th)               in Marine Sediment samples collected  from Pattani Bay of Pattani province. 14 Sediment samples were collected from                      7 stations i.e. Prince of Songkla University, Lam Tachee, Ban Budee, Datho, Talho Samila Tanyong Luloh  and Lam Nok during the rainy and summer season.    Experimental results were obtained using HPGe  detecter. The measuring time of each sample is 7,200 seconds. It was found that, the mean values of specific activities of 40K, 226Ra and 232Th in Marine Sediment samples summer season  from 803107.16 4Bq/kg, 59.9316.13 Bq/kg, 79.4712.44 Bq/kg rainy season from 648212.46 Bq/kg, 44.4220.42 Bq/kg, 66.2030.16 Bq/kg respectively. Compared with the average in the soil, UNSCEAR (2000) reported higher values. It is considered to be interesting to continue research.  Keywords: Specific Activity, Marine Sediment, HPGe detecter, Pattani Bay   สาขาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา  95000 1 Department of Physic, Faculty of Science Technology  and Agricultural, University  Yala Rajabhat, Sateng Sub-district,  Muang District, Yala Province 95000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :  maimoon.i@yru.ac.th 
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บทนํา มลพิษทางอากาศเป็นหนึงในปัญหาสิงแวดลอ้มทีหลีกเลียงไดย้ากและเป็นภยัต่อสุขภาพ สารกมัมนัตรังสีมีอยูทุ่กหนแห่งไม่มีสี ไม่มีกลิน และไม่สามารถรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัใด ๆ ของมนุษย ์จัดเป็นมลพิษทางอากาศทีสําคญัทีสุดประเภทหนึงทีหลายประเทศกําลังให้ความสนใจ และมีการศึกษาวิจัยกันอย่างกวา้งขวางในต่างประเทศ ทังในด้านผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสัตว ์ตลอดจนวิธีการลดปริมาณสารกมัมนัตรังสี และไดมี้การกาํหนดมาตรฐานระดบัความเขม้ขน้กัมมนัตรังสีในสิงแวดลอ้ม ของก๊าซเรดอนภายในอาคารขึนใช้ในหลายประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด ์เยอรมนี และญีปุ่น เป็นตน้ อ่าวปัตตานี (ภาพที 1) เป็นลกัษณะอ่าวกึงปิดและเป็นอ่าวนาํตืน มีความลึกเฉลีย .  เมตร อ่าวปัตตานีมีพืนทีประมาณ  ตารางกิโลเมตร มีแม่นาํทีสาํคญั 2 สายคือ แม่นาํยะหริง และแม่นาํปัตตานีทีพดัพาดินตะกอนไหลลงสู่ปากอ่าวจึงเกิดตะกอนดินทีมีลักษณะเป็นหาดโคลนกวา้งใหญ่พฒันาการมาเป็นป่าชายเลนทีสมบูรณ์ ทําให้สภาพภายในอ่าวเปรียบเสมือนกบัดกัตะกอนดินทีมีอตัราการตกตะกอนสูง (พวงทิพย,์ 2553 และซูใบหยะ๊ กะเด็ง, 2556) และมีธาตุอาหารต่าง ๆ ทีมีความสมบูรณ์ทางชีวภาพสูง เกิดเป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพนัธ์ุสตัวน์าํทีสาํคญันานาชนิดและทาํใหมี้ทรัพยากรอืน ๆ เช่น หญา้ทะเล สาหร่ายทะเล นกนาํ หาดโคลน หาดทราย ป่าชายหาด ป่าสันทราย เป็นตน้ โดยพบวามีสัตวห์น้าดินไม่               ตาํกวา่  ชนิด สาหร่ายทะเลจาํนวน  ชนิด และหญา้ทะเลจาํนวน  ชนิด กระจายภายในอ่าว ใน พ.ศ.    

  ภาพท ี1 ลกัษณะทวัไปของอ่าวปัตตานี (ทีมา https://www.google.co.th/maps/search/อ่าวปัตตานี)  พืนทีรอบอ่าวเป็นชุมชนชุมชนมีประชากรทงัสินประมาณ ,  คน อาศยัอยู่ใน  หมู่บา้นรอบอ่าว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํการประมง มีเรือประมงขนาดเล็กทีใชพื้นที อ่าวปัตตานีโดยตรงในการทาํประมง ประมาณ ,  ลาํ ซึงนบัว่าเป็นพืนทีทีมีการประมงต่อหน่วยพืนทีสูงทีสุดแห่งหนึงของประเทศไทย ใช้เครืองมือประมงตงัแต่ชนิดเก่าแก่ เช่น ฉมวก              ไปจนถึงเครืองมือประเภททาํลายลา้งสูง เช่นอวนลาก คานถ่าง อวนรุน เป็นตน้ การทีอ่าวปัตตานีเป็นพนืทีทีมีการพดัพาและเกิดการทบัถมของตะกอนจากแหล่งต่างๆ ซึงส่งผลให้อา่วตืนเขินขึนอยา่งต่อเนืองทุกปี จึงส่งผลใหส้ตัวน์าํบางส่วนจะอาศยัอยูใ่นบริเวณอ่าว บางส่วนจะอพยพออกสู่ทะเลลึก ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทีสาํคญัทงัต่อชุมชนรอบอ่าว อุตสาหกรรม และการประมงของจงัหวดัปัตตานี ซึงสภาวะความเสือมโทรมทีเกิดขึนในอ่าวปัตตานี ไดแ้สดงอยา่งชดัเจนจากการทีมีการอพยพออกของประชากรในชุมชน เพือไปประกอบอาชีพยงัพืนทีอืนโดยเฉพาะในประเทศเพือนบ้านเป็นจํานวนมาก               
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จากการบอกเล่าของชาวประมงทีอาศยัอยูใ่นชุมชน ลว้นแลว้แต่แสดงถึงการลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัของทรัพยากรสัตวน์าํในอ่าว (ซุกรี, 2554) เนืองจากสารกมัมนัตรังสีพบไดท้วัไปในสิงแวดลอ้ม เช่นในดิน หิน พชื นาํ  และอากาศ เช่นเดียวกนักบัตะกอนดินอ่าวปัตตานี เมืออยู่ลึกลงไปใตดิ้นจะได้รับปริมาณรังสีทีแผ่ออกมาจากอตัราการแผ่กัมมนัตภาพรังสีในธรรมชาติและไอโซโทปรังสีทีมีกาํเนิดมาพร้อมโลกไดแ้ก่ ธาตุยเูรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียม (Ikeya, 1993) ซึงทงั 3 ธาตนีุจะสลายตวัตามหลกัครึงชีวติ (Half-life) ซึงธาตุเหล่านีมีค่าครึงชีวติยาวจึงยงัมีปรากฏอยูใ่นโลกจนถึงปัจจบุนั ในระหวา่งการสลายตวัจะแผ่รังสีออกมาในปริมาณต่าง ๆ  กนัในรูปของรังสีแอลฟา เบตา้ และแกมมา เมือมนุษยห์ายใจเอากมัมนัตรังสีดงักล่าวเขา้ไปในปอดส่วนใหญ่แลว้จะแพร่ฟุ้งกระจายออกจากร่างกาย แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีส่วนทีเหลือคา้งอยู ่ รังสีทีปลดปล่อยออกมาจะถูกดูดกลืนไวโ้ดยเนือเยือหุ้มปอด ผลคือมนัจะไปทาํลายเซลลเ์นือเยือหุ้มปอด หากเซลลไ์ม่สามารถซ่อมแซมไดด้ว้ยตวัเองความเสียหายทีเกิดขึน จะแสดงอาการต่าง ๆ ผลทีร้ายแรงทีสุดคือก่อให้เกิดโรคมะเร็งในเวลาต่อมา ดงันนั เพือเป็นการเฝ้าระวงัสภาพแวดลอ้มอ่าวปัตตานีและการตระหนกัถึงอนัตรายทีเกิดขึนจากการอุปโภคและบริโภคอ่าวปัตตานี คณะผูว้ิจยัจึงเกิดแนวคิดการทาํงานวิจยันีโดยมีเป้าหมายเพือตรวจวดัระดับกมัมนัตภาพรังสีของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีทีมีในธรรมชาติ (40K, 226Ra และ Th) รวบรวมเป็นขอ้มูลพืนฐานและใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัอนัตรายทีเกิดจากกมัมนัตรังสีทีสะสมในดินตะกอน  วธิีดําเนินการวจิัย 
1. พืนทศีึกษา ศึกษาบริเวณและสถานทีทีตอ้งการเก็บตวัอยา่งดินตะกอน บริเวณอา่วปัตตานี จงัหวดัปัตตานี โดยวางแผนการเก็บตวัอยา่งดินตะกอนทงัหมด  ช่วงฤดูกาล ไดแ้ก่ ครังที  ฤดูร้อน (21 กรกฎาคม 2560) และครังที  ฤดูฝน (20 มกราคม 2561) ซึงแต่ละจุดห่างจากชายฝัง  กิโลเมตร พิจารณาจากตาํแหน่งพิกดัใหม้นัครอบคลุมพนืทีอ่าวปัตตานี จาํนวนทงัหมด            7 สถานที คือ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (ม.อ.) แหลมตาชี บา้นบูดี ดาโตะ๊ ตะโละ๊สะมิแล ตนัหยงลูโล๊ะ และแหลมนก รวมตวัอยา่งดินตะกอนทงัสิน 4 ตวัอยา่ง     
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 ภาพท ี2 บริเวณและสถานทีเก็บตวัอยา่งดินตะกอน บริเวณอา่วปัตตานี จงัหวดัปัตตานี ปี 2561 2. การเก็บและเตรียมตัวอย่าง เก็บตวัอย่างแบบผิวหน้าดินตะกอน (Ekman dredge grab) ความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร ซึงแต่ละจุดห่างจากชายฝัง 1 กิโลเมตร จะไดต้วัอยา่งประมาณ 3-5 กิโลกรัม (ชลธิชา, 2556) นาํตวัอยา่งดินตะกอนผงึไวที้อุณหภมิูหอ้ง และอบทีอุณหภมิู 70 องศาเซลเซียส จนแหง้สนิทนาํไปร่อนดว้ยตะแกรง (ขนาด 212 ไมโครเมตร) หลงัจากนนันาํตวัอยา่งดินตะกอนทีร่อนบรรจุลงในภาชนะบรรจุรูปทรงกระบอกทีมีความสูงเท่ากันกับขนาดของสารมาตรฐานดินบรรทึกนําหนักทีได้ หลงัจากนนัปิดฝาใหแ้น่นและห่อหุม้ดว้ยเทปพนัสายไฟสีดาํ โดยไม่ให้มีการไหลเขา้ออกของอากาศได ้ตงัทิงไวป้ระมาณ 30 วนั เพอืใหเ้กิดการสมดุลของการสลายตวัของอนุกรมสารกมัมนัตรังสีในธรรมชาติ 3. การตรวจวดั นําตวัอย่างดินทีเขา้สู่สมดุลทางรังสีส่งตรวจวดัสเปกตรัมรังสีแกมมาด้วยเครืองสเปกโทรมิเตอร์รังสีแกมมา (Gammaray Spectrometer) ชนิดเจอร์เมเนียมบริสุทธิสูง (High Purity Germanium, HPGe; Canberra, Model GC1319 USA) ซึงอยูภ่ายในถาํกาํบงัรังสีภูมิหลงั (Canberra, Model 747, USA) หัววดัจะเชือมต่อกบัเครืองวิเคราะห์แบบหลายช่อง (MCA 8192 ช่อง Canberra Model Inspector 2000, USA) และวเิคราะห์ยอดพลงังานรังสีแกมมาดว้ยโปรแกรมสาําเร็จรูป (Canberra, Genie2k software Version 2.1, USA) หัววดัรังสีแกมมามีประสิทธิภาพสัมพทัธ์เท่ากบั 13.9% และมีกาํลงัแยกเท่ากบั 1.75 keV ทีพลงังานรังสีแกมมา 1332 keV และมีอตัราส่วนระหว่างยอดพลงังานต่อฐานคอมพต์นัเท่ากบั 44.8 : 1 (Tripob and Hanafee. 2017) ทีห้องปฏิบตัิการเฉพาะดา้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึงทาํการปรับเทียบเครืองมือโดยใชแ้หล่งกาํเนิดรังสีแกมมามาตรฐานดิน (IAEA Soil 6) ความสูง 2.12 เซนติเมตร เป็นตวัปรับเทียบมาตรฐานเพือใหไ้ด้ค่าประสิทธิภาพของหัววดัดงัภาพที 3  และคาํนวณค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีในตวัอย่างดินตะกอน บริเวณอ่าวปัตตานีจาํนวน 4 ตวัอย่าง โดยทาํการตรวจวดัรังสีแกมมาใช้เวลาในการตรวจวดัเป็นเวลา 120 วินาที ต่อ 1 ตวัอยา่ง 
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 ภาพท ี3 ประสิทธิภาพหวัวดัรังสีชนิด HPGe โดยใชแ้หล่งกาํเนิดรังสีแกมมามาตราฐานดิน IAEA Soil 6 4. การวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมนัตรังสีทมีีในธรรมชาต ินาํสเปกตรัมของตวัอยา่งไปวเิคราะห์หาพนืทีใตพี้คทีพลงังาน 1460.81, 351.90 และ 911.60 กิโลอิเลก็ตรอนโวลต ์เพือคาํนวณหากมัมนัตภาพรังสีจาํเพาะของนิวไคลด์โพแทสเซียม (K) ยูเรเนียม (U) และทอเรียม (Th) โดยวดัรังสีแกมมา (Limsuwan et al., 2011) ของตัวอย่างดินตะกอน ทําการวิเคราะห์ความแรงของรังสีแกมมาทีสลายตัวของไอโซโทปกมัมนัตรังสี K, 214Pb  และ 28Ac ตามลาํดบั โดยใชห้ลกัการเปรียบเทียบจาํนวนนบัรังสีแกมมาของตวัอยา่งกบัสารอา้งอิงมาตรฐานดิน (IAEA Soil 6) ซึงทราบปริมาณทีสนใจตามสมการต่อไปนี (R. Veiga et al., 2005)  (1) 
 เมือ S.A คือ  ค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะ ในสารตวัอยา่ง (Bq/kg)  cps คือ  อตัรานบัสุทธิ (peak area/counting time)    คือ  ประสิทธิภาพของหัววดัรังสี  Wt คือ  นาํหนกัของตวัอยา่งทีทาํการวดัรังสี (kg)  Py คือ   ค่าเปอร์เซ็นตที์มีรังสีแกมมาออกมาจากแหล่งกาํเนิดรังสี (%yield)   ผลและวจิารณ์ผล ผลการตรวจวดัปริมาณกมัมนัตภาพรังสีจาํเพาะของนิวไคลด์ในธรรมชาติโพแทสเซียม (K) ยูเรเนียม (U) และทอเรียม (Th) ของตัวอย่างดินตะกอนอ่าวปัตตานี พบว่า กัมมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลด์กัมมนัตรังสีทีมีในธรรมชาติ            (40K, 226Ra และ Th) ในตวัอย่างดินตะกอนฤดูร้อน มีค่า 803107.16 4Bq/kg, 59.9316.13 Bq/kg, 79.4712.44 Bq/kg และฤดูฝนมีค่า 648212.46 Bq/kg, 44.4220.42 Bq/kg, 66.2030.16 Bq/kg ตามลาํดบั ดงัตารางที 1  

y t

cpsS.A       P W  

ประสิท
ธิภาพข

องหวัว
ดั, Eff (

CPS/B
q) 

พลงังานรังสีแกมมา (keV) 
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ตารางท ี1 กมัมนัตภาพจาํเพาะทีมีในธรรมชาติในดินตะกอนอ่าวปัตตานี 
สถานี กมัมนัตภาพจาํเพาะ (Bq/kg) 

40K  226Ra 232Th ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูฝน ดาโตะ๊ 917.77 673.76 95.72 47.56 66.19 82.78 ตนัหยงลูโล๊ะ 790.32 748.05 56.31 58.78 89.13 76.95 แหลมตาชี 979.90 716.03 55.84 25.85 72.89 54.89 บูดี 678.24 755.74 46.76 53.17 73.77 82.95 ตะโล๊ะสะมิแล 777.51 171.00 53.57 7.35 101.66 1.76 ม.อ. 735.68 733.97 55.12 64.46 70.38 80.39 แหลมนก 743.57 742.93 56.17 53.77 82.25 83.66 ค่าเฉลีย 803107.16 648212.46 59.9316.13 44.4220.42 79.4712.44 66.2030.16 UNSCEAR (2000) 400 35 30  สรุปผลการวจิัย ค่ากมัมนัตภาพรวมของนิวไคลด์ทงั 3 ชนิด แต่ละฤดูกาล (ตารางที 2) จะเห็นไดว้่าตวัอย่างดินตะกอนส่วนใหญ่เกือบทุกจุดทีเก็บในฤดูร้อน มีค่ากมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลดสู์งกว่าฤดูฝน ทงันีเนืองจากปริมาณนาํฝนและทิศทางลมมรสุมมีผลต่อระดบัปริมาณรังสี (ศริญญา, ) และเห็นไดว้่าค่าดงักล่าวสูงกว่าค่าเฉลียในดินตามรายงานของ UNSCEAR (2008) เป็นจุดทีน่าสนใจในการศึกษาวจิยัต่อไป จากผลวิจยัพบวา่กมัมนัตภาพจาํเพาะของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีทีมีในธรรมชาติ ( K, 226Ra และ Th) มีค่าสูงกวา่ UNSCEAR (2008) ควรทาํการศึกษาส่วนอืน ๆ เพิมเติมนอกจากตวัอยา่งตะกอนดิน เช่น นาํในอ่าวปัตตานี สัตวน์าํ หรือพืชอืน ๆ เป็นตน้ เก็บตวัอย่างตะกอนดินเป็นกระบอกเจาะเพือเป็นการบ่งบอกถึงการสะสมในชนัดินต่าง ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน เพือใหส้ามารถระบุความปลอดภยัต่อสุขภาพมนุษยแ์ละสิงมีชีวติทีอาศยัและใชง้านอ่าวปัตตานีไดต้่อไป  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนการทาํวจิยัจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ประจาํปีงบประมาณ  2561  ขอขอบคุณความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิงจาก ผศ.ดร.พวงทิพย ์แกว้ทบัทิม และผศ.ดร.ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์ อาจารย์สาขาฟิสิกส์ และนักวิชาการประมง พนั ยีสิน สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ทีช่วยเหลือดา้นการเก็บตวัอยา่ง คอยใหค้าํแนะนาํทีดี และอาํนวยความสะดวกในดา้นเครืองมือในการตรวจวดัจนงานสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ ขอขอบคุณอาจารยค์มฤทธิ วฒันวาที สาขาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานีและอาจารย ์ดร.ปัทมา พิศภกัดิ สาขาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ทีใหก้ารสนบัสนุนเกียวกบัอุปกรณ์ เครืองมือในการตรวจวดัรังสี ทา้ยนีขอบคุณทุกท่านทีไดมี้ส่วนช่วยเหลือในงานครังนี  
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เอกสารอ้างองิ ชลธิชา เผ่าผาง. 2556. ระดับกัมมันตภาพรังสีในดินตะกอนบริเวณจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย ,มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. ซุกรี หะยสีาแม. 2554. อ่าวปัตตานีขอ้เท็จจริงและความทา้ทาย. วารสารข่าวศรีตรัง ( ): - . ซูใบหย๊ะ กะเด็ง. 2556. อัตราการตกตะกอนในอ่าวปัตตานีโดยวิธีการวิเคราะห์ไอโซโทปรังสี Cs-137 และ Pb-210. วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. พวงทิพย์ แก้วทับทิม. 2553. การศึกษาอัตราการตกตะกอนของอ่าวปัตตานีโดยใช้เทคนิคการวดั Cs- . วารสารวทิยาศาสตร์ มข. ( ): - . ศริญญา วงษส์นิท. 2553. ปริมาณรังสีรวมแอลฟาและบีตาในตวัอยา่งนาํทะเล ตะกอนดินและแพลงตอนจากบริเวณระบบนิเวศชายฝังอ่าวไทยตอนบน. วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. Ikeya, M. 1993. New Applications of Electron Spin Resonance Dating. Dosimetry and Microscopy. Singapore: World Scientific. 447 p. Tripob Bhongsuwan and Hanafee Hemtrakoonwong. 2017. Radionuclide Content in Beach Sand in Ta Kua Pa District, Phang Nga Province. Naresuan University Journal: Science and Technology; 25(1): 123-137. UNSCEAR.2000.Sources and Effects of Ionizing Radiation. Report to General Assembly , with Scientific Annexes, United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation.New York : n.p Mosquera, B., Carvalho, C., Batista Filho, M., Umisedo, N.K., 2005. Measurement natural radioactivity in Brazilian beach sands. Radiat Meas. 41, 189-196.                    
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ศักยภาพปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาลผสม มูลไก่ และขเีลือย Potential of Compost from Palm Fruit Rind, Chicken Manure and Sawdust  ฌานิกา  แซ่แง่ ชูกลิน * เอนก  สาวะอินทร์ กตัตินาฏ  สกลุสวสัดิพนัธ1์  ชนาภา จนัทร์มุ่ย1    และนพรัตน์ ทองคาํ 1      ChanikaSaengeChooklin1* AnekSawain1Kattinat  Sagulsawasdipan1 Chanapa Chanmui1     And NopparatThongkum 1       บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมในการผลิตปุ๋ ยหมกั จากเปลือกลอนตาล มูลไก่ และขีเลือย..เพือศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหมกัทีผลิตได้ต่อการเจริญเติบโตของผกับุ ้งจีน โดยจะทําการหมกัชุดการทดลองละ                         3 กิโลกรัม โดยใชอ้ตัราส่วนเทียบเท่า 100 กิโลกรัม ทาํการศึกษา 5 อตัราส่วน โดยใชว้ตัถุดิบ.เปลือกลอนตาล:มูลไก่:ขีเลือย ซึงมีอตัราส่วน ดงันี 100:0:0 72:14:14 63:13:25 56:11:33 และ 50:10:40 ตามลาํดบั และในทุกอตัราส่วนผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด.1              อตัราส่วนละ 400 มิลลิลิตร โดยทาํการหมกัเป็นเวลา.30.วนั โดยในระหวา่งการหมกัตรวจวดัค่าอณุหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนําไฟฟ้า ความชืน การย่อยสลายทีสมบูรณ์ ปริมาณธาตุอาหารหลกั ปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) และ อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน.ผลการศึกษาพบวา่อตัราส่วนทีดีทีสุดคืออตัราส่วน.100:0:0.ซึงมีค่าอณุหภูมิเท่ากบั29องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่าง.(pH) เท่ากบั.7.2.ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั.4.27.เดซิซีเมนตต์่อเมตรสาํหรับการวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลกั.ไดแ้ก่.ไนโตรเจนทงัหมด ฟอสฟอรัสทีเป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมทงัหมด เท่ากบั 2.39,0.8 และ 2.4 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั ตามลาํดบั ค่าทีไดอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของกรมวชิาการเกษตร  คาํสําคญั : ปุ๋ยหมกั,.เปลือกลอนตาล,.มูลไก่,.ขีเลือย          สาขาสิงแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตตรังตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 1 Department of environment  Faculty of science and fisheries technology, Rajamangala University of Technology SrivijayaTrang Campus Maifad Sub-district, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Chanika.sae@gmail.com  
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ABSTRACT   This research aims to study the optimal ratio of compost production from palm fruit rind, chicken manure and sawdust.  The purpose of this research was to study the effects on growth of Chinese morning glory using this compost..Each experimental set had 3 kilograms, were fermented by using 100 kilograms equivalent, and to study of 5 ratios were used by palm fruit rind, chicken manure and sawdust. The ratios are in ordered 100:0:0 72:14:14 63:13:25 56:11:35 and 50:10:40 and in all ingredients of Super LDD1 Microbial Activator in 400 milliliters ratio by fermentation in 30 days.  During fermentation, the temperature, acidity, conductivity, humidity, degradation, main nutrient content, organic matter (OM), and carbon nitrogen ratios were measured.  The findings of study found the best ratio was 100:0:0 at 29 degrees Celsius, with a pH value of 7.2 and the conductivity at 4.27 ds/m..For analysis of the main nutrient content; such as nitrogen, useful phosphorus and potassium were 2.39 0.8 and 24 percent by weight respectively. The measurement were standardized by the Department of Agriculture (2008) and studying the effects of the use of this compost on the growth of Chinese morning glory found that the experimental set use of chemical fertilizers formula 46:0:0 had the best growth rate of the Chinese morning glory.  The second best was the experimental compost from palm fruit rind, chicken manure and sawdust at the ratio of 100:0:0..  Keyword: Compost, Palm Fruit Rind, Chicken Manure, Sawdust                    
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บทนํา          ตาลโตนดมีถินกาํเนิดอยูใ่นทวปีแอฟริกาตะวนัออก ต่อมาไดแ้พร่พนัธุ์เขา้ไปในอินเดียศรีลงักา.และกลุ่มประเทศแถบเอเชีย ปัจจุบนัมีมากในทวปีเอเชีย.อินโดนีเซีย.ศรีลงักา.พม่า.กมัพชูา มาเลเซีย.อินโดนีเซีย.และไทย.สาํหรับประเทศไทยพบมากในแถบพืนทีภาคกลาง.เช่น.เพชรบุรี.นครปฐม.และภาคใตที้จงัหวดัสงขลา.เป็นตน้.จากขอ้มูลเกษตรจงัหวดัสงขลา.ปี..จงัหวดัสงขลามีตาลโตนดมีอยูป่ระมาณ  ลา้นตน้.ครอบคลุมพนืทีจงัหวดัสงขลาจาํนวน. .อาํเภอ.ไดแ้ก่.สิงหนครสทิงพระ.กระแสสินธ์ุ ระโนด ควนเนียง.รัตภูมิ.และจะนะ.เฉพาะ.อาํเภอสทิงพระ.มีอยู.่ ,700, .ตน้จึงทาํใหช้าวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทีเกียวกบัตาลโตนดในพืนที.บา้นชุมพล อาํเภอสทิงพระ.จงัหวดัสงขลา.มีโรงงานปอกเปลือกตาลโตนด.เพือส่งลอนตาลทีผ่านการปอกเปลือกแลว้เขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมและทาํการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่อไป.ส่งผลใหมี้เปลือกของลอนตาลเป็นจาํนวนมาก.ซึงในกระบวนการปอกเปลือกลอนตาลจะก่อให้เกิดนาํเสีย.และของเสียขึนมาในระบบ  เมือไม่มีการจดัการของเสียทีเกิดขึนอยา่งถูกตอ้ง.และเหมาะสมแลว้.ของเสียดงักล่าวจะก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทีมีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม.ทงัภายในพืนทีโรงงานและชุมชนโดยรอบ.ทงัในปัญหาเรืองของกลินเหม็น.และแมลงวนั.ดงันนั.การหาวิธีเพอืจดัการกบัของเสียเหล่านนัดว้ยวิธีการทีถูกตอ้ง และเหมาะสมจะเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะทีเกิดขึนภายในพืนที.พร้อมทงัเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีดีในการอยูร่่วมกนักบัชุมชนรอบขา้งและสงัคมโดยรวมต่อไปดว้ย  ปุ๋ยหมกัเป็นปุ๋ ยอินทรียช์นิดหนึงทีไดจ้ากการนาํวสัดุอินทรียจ์ากพืช.สัตว.์และชุมชนมาผลิตดว้ยกรรมวิธีทาํให้ชืน.สับ.บด.ร่อน.และผ่านกรรมวิธีการหมกัอย่างสมบูรณ์.จนแปรสภาพจากเดิมซึงกระบวนการหมกัเป็นการย่อยสลายทางชีววิทยา.โดยอาศยักิจกรรมของจุลินทรียที์เป็นประโยชน์บางชนิดภายใตส้ภาวะทีเหมาะสม ซึงจะยอ่ยสลายสารอินทรียจ์นกลายเป็นปุ๋ยทีมีลกัษณะนุ่มยุ่ยขาดจากกันไดง่้าย มีอุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิอากาศซึงเหมาะทีจะใส่บาํรุงดินเพือช่วยปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพของดิน.ช่วยให้ดินร่วนซุย.และอุม้นาํไดม้ากขึน(ทศันีย,์.2557)การวิจัยในครังนีเล็งเห็นความสําคญัของการทาํปุ๋ยหมกัโดยใชว้สัดุอินทรียเ์หลือใชที้หาได้   ในทอ้งถินมาผลิตเป็นปุ๋ยหมกั ผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้สัดุร่วมกนัระหวา่งเปลือกลอนตาล มูลไก่ และ ขีเลือย ทาํการหมกัโดยใชก้ารหมกัในภาชนะพลาสติก เพือลดการขงัของนาํชะและไม่ส่งกลินรบกวน สามารถรักษาอุณหภูมิของปุ๋ยหมกัได ้วตัถุดิบสามารถยอ่ยสลายเป็นปุ๋ ยไดเ้พิมธาตุอาหารใหก้บัดิน.และยงัช่วยปรับปรุงดินอีกด้วยเป็นการนําวสัดุอินทรียเ์หลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นทางเลือกสําหรับชุมชนและอุตสาหกรรมในการผลิตปุ๋ ยหมกัทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม  วธิีดําเนินการวิจัย  งานวิจยันีไดท้าํการศึกษาคุณสมบตัิของปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาล.มูลไก่.และขีเลือย โดยทาํการหมกัในภาชนะหมกัพลาสติกทีเป็นทรงกลม.ขนาด.3.กิโลกรัม.ทาํการศึกษาคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมีของ.เปลือกลอนตาล.มูลไก่.และขีเลือย.และปุ๋ยหมกัทีสมบูรณ์.เพือศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมในการผลิตปุ๋ยหมกั.จากนนันาํปุ๋ ยหมกัทีสมบูรณ์มาใชก้บัพืชทดลองเพอืศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหมกั วธิีการศึกษา   การเกบ็และการเตรียมวัตถุดบิ   .  เปลือกลอนตาล ทาํการเก็บเปลือกลอนตาลจากโรงงานรับปอกเปลือกลอนตาล บา้นชุมพล อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา    .  ขีเลือย ทาํการเก็บขีเลือยจากโรงงานแปรรูปไม.้นาํมาผงึไวบ้นผา้ใบโดยกระจายใหมี้ความหนาของขีเลือยเท่ากนัทวัทงักองวางไวใ้นทีทีแดดส่องถึง เป็นเวลา  วนั.จากนนันาํขีเลือยมาร่อนผา่นตะแกรง ขนาด. .มิลลิเมตร  
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  .  มูลไก่ ซือจากฟาร์มไก่ไข่ อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง โดยจะนาํมาผงึบนผา้ใบโดยกระจายใหมี้ความหนาของมูลไก่เท่ากนัทวัทงักอง แลว้วางไวใ้นทีทีแดดส่องถึงเป็นเวลา  วนั จากนนันาํมาบดให้ละเอียดแลว้ร่อนผ่านตะแกรงขนาด. .มิลลิเมตร    1.4.สารเร่ง.พด. .ไดรั้บความอนุเคราะห์จากสถานีพฒันาทีดินจงัหวดัตรัง.สาํหรับการเตรียมนาํพด.1.จะใชจ้าํนวน.100.กรัม.(  ซอง) ผสมกบันาํเปล่า.20.ลิตร และกากนาํตาล 2 ลิตร คนใหเ้ขา้กนัประมาณ.10-15.นาที.เพือกระตุน้ใหจุ้ลินทรียอ์อกจากสภาพทีเป็นสปอร์และพร้อมทีจะเกิดกิจกรรมการยอ่ยสลาย.จากนนันาํไปใชก้บัทุกชุดการทดลองชุดทดลองละ  มิลลิลิตร (กรมวชิาการเกษตร, 2551)   การวิเคราะห์คุณสมบัติของวตัถุดบิก่อนหมัก   งานวิจัยนีจะนําวตัถุดิบทีเตรียมไวท้ัง  อย่าง คือ เปลือกลอนตาล ขีเลือย และมูลไก่ มาวิเคราะห์คุณสมบติัของวตัถุดิบก่อนหมกั โดยจะทาํการวเิคราะห์หาค่าความชืน  ค่าความเป็นกรด-ด่าง  และค่าการนาํไฟฟ้า  3 การหมกัปุ๋ยจากเปลือกลอนตาลร่วมกบัมูลไก่ และขเีลือย   .  กาํหนดอตัราส่วนผสม    นาํวตัถุดิบทีเตรียมไว ้  มาผสมในอตัราส่วนเปลือกลอนตาล:มูลไก่:ขีเลือย จาํนวน   5 ชุดการทดลองทาํการหมกัชุดการทดลองละ.3.ซาํ.งานวิจยั ในครังนีทาํการหมกัปุ๋ ยในภาชนะพลาสติก ขนาด กิโลกรัม เทียบเท่าอตัราส่วนผสม. .กิโลกรัม แสดงดงัตารางที 1 ตารางท ี1อตัราส่วนผสมระหวา่งเปลือกลอนตาล:มูลไก่:ขีเลือยทาํการหมกัในภาชนะหมกัพลาสติก 
ชุดทดลองที ปริมาณ อตัราส่วน เปลือกลอนตาล (กิโลกรัม) มูลไก่ (กิโลกรัม) ขีเลือย (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 วธีิการหมกัปุ๋ ย    วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized desing : CRD) ประกอบไปดว้ย 5 ชุดการทดลอง ทาํ  ซาํโดยนาํวสัดุต่างๆ มาใส่ในภาชนะทีเป็นพลาสติกทีมีลกัษณะเป็นทรงกลมทีมีขนาดความกวา้ง  เซนติเมตร สูง  เซนติเมตร   ทาํการหมกัปุ๋ยโดยใชอ้ตัราส่วนของวตัถุดิบหมกัดงัแสดงในตารางที  ใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมทีมีขนาด ความกวา้ง  เซนติเมตร สูง  เซนติเมตร และมีการเจาะรูดา้นล่าง   รู ขนาดความกวา้งรูละ  มิลลิเมตร ผสมคลุกเคลา้ให้เขา้กนั ใช ้พด.  ทีเตรียมไวร้ดบนกองปุ๋ย ในระหว่างการหมกัควบคุมปริมาณความชืนให้อยู่ในช่วง -  เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั แลว้คลุมดว้ยผา้ใบเพอืรักษาความชืน และทาํการกลบักองปุ๋ยทุก  วนั     
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 การศึกษาคุณสมบัตขิองปุ๋ยหมกัระหว่างหมัก   ในระหวา่งกระบวนการทาํปุ๋ ยหมกัจากเปลือกลอนตาล.มูลไก่.และขีเลือยในภาชนะพลาสติก ตรวจดูวา่มีกลินเหม็นเน่าหรือไม่ ถา้ไม่มีกลินเหม็นเน่าเกิดขึนก็ทาํการหมกัต่อไป และทาํการตรวจวดั ค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง.และค่าการนาํไฟฟ้าทุกวนั.ซึงค่าทงัหมดทีกล่าวมาจะเป็นพารามิเตอร์ทีจะใชใ้นการตดัสินใจถึงระยะเวลาในการหมกัทีสมบูรณ์   การวเิคราะห์คุณสมบัตทิางเคมขีองปุ๋ยหมกัทสีมบูรณ์   งานวิจยันีทาํการวิเคราะห์ปุ๋ยหมกัทีสมบูรณ์แลว้โดยพารามิเตอร์ทีใชศึ้กษา คือ ความชืน และการย่อยสลายทีสมบูรณ์ ส่วนปริมาณธาตุอาหารห ลักทําก ารส่งตัวอย่ างวิ เ ค ราะ ห์ ที ศูนย์ป ฏิบัติการวิ เค ราะ ห์ ก ล าง                               คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากนนัทาํการวิเคราะห์หาปริมาณอินทรียวตัถุ และ อตัราคาร์บอนต่อไนโตรเจน นาํค่าทงัหมดทีวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์พ.ศ..2551 เพือผลิตปุ๋ยหมกัและสามารถนาํปุ๋ยหมกัทีผลิตไดไ้ปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง    ผลและวจิารณ์ผล . ผลการศึกษาคุณสมบัตทิางเคมขีองวตัถุดบิ  งานวิจยันีทาํการวิเคราะห์คุณสมบตัิของวตัถุดิบ คือ เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขีเลือย พารามิเตอร์ทีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความชืน และค่าการนาํไฟฟ้า ผลการศึกษาแสดงดงัตารางที 2 ตารางท ี2 ผลการศึกษาความเป็นกรด-ด่าง ความชืน และค่าการนาํไฟฟ้าของวตัถุดิบ 
วตัถุดิบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความชืน (เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั) ค่าการนาํไฟฟ้า (เดซิซีเมนต่อเมตร) เปลือกลอนตาล 6.6 70.90 9.32 มูลไก่ 5.3 17.35 8.52 ขีเลือย 8.3 23.47 0.15   จากการศึกษาคุณสมบติัของวตัถุดิบ คือ เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขีเลือย มีองค์ประกอบทีมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพชื คือค่าความเป็นกรด-ด่าง ความชืน และ ค่าการนาํไฟฟ้า พบวา่วตัถุดิบทงั  ชนิด มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ความชืน และ ค่าการนาํไฟฟ้าอยูใ่นเกณฑที์เหมาะสม แสดงใหเ้ห็นวา่วตัถุดิบสามารถนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการหมกัปุ๋ ยได ้..การศึกษาคุณสมบัตทิางเคมขีองปุ๋ยหมกัระหว่างทาํการหมกั  ปุ๋ยหมักมีลกัษณะเป็นสีนาํตาลเข้มหรือสีดาํ ไม่มีกลิน เมือทาํการหมกัเป็นระยะเวลา  วนั ประกอบกับผลการศึกษาอณุหภูมิ พบวา่หลงัจากทาํการหมกัเป็นระยะเวลา  วนั อุณหภูมิภายในปุ๋ยหมกัเริมคงทีและใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิสภาพแวดลอ้ม ซึงมีค่า 28-30 องศาเซลเซียส แสดงใหเ้ห็นวา่การผลิตปุ๋ ยหมกัจากเปลือกลอนตาล มูลไก่ และ ขีเลือย จะหมกัไดส้มบูรณ์จะใชร้ะยะเวลาประมาณ  วนั  ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระหวา่งการหมกัปุ๋ ย จะเห็นไดว้า่ ค่าความเป็นกรด-ด่างในระหวา่งการหมกัปุ๋ ยเวลา  วนั ค่าทีได้จะอยู่ในช่วง .  – 7.8 ซึงการหมักในช่วงแรก ประมาณวนัที - ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงทาํการหมกัต่อไป และเมือหลงัจากวนัที  ค่าความเป็นกรด-ด่างของปุ๋ ยหมกัในทุกอตัราส่วนเริมคงที.โดยจะเห็นไดว้า่หลงัจากทาํการหมกัไประยะเวลาประมาณ  วนั ค่าเฉลียความเป็นกรด-ด่างภายในปุ๋ ยหมกัในทงั  ชุดการทดลองมีค่าคงที และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ ยอินทรียโ์ดยกรมวิชาการเกษตร.พ.ศ.. .กาํหนดค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่
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ในช่วง . - .  ค่าการนําไฟฟ้าของปุ๋ยหมกั หลงัจากทาํการหมกัเป็นเวลา  วนัพบว่าค่าการนาํไฟฟ้า เริมมีค่าคงทีซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เจ๊ะอูย ีและ ทพัพสาร (2560) และค่าทีทาํการวดัไดใ้นทุกอตัราส่วนมีค่าการนาํไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรียไ์ดก้าํหนดไว ้คือ ค่าการนาํไฟฟ้าของปุ๋ ยอินทรียจ์ะตอ้งไม่เกิน  เดซิซีเมนต์ต่อเมตร แสดงให้เห็นว่าเวลาทีจะใชใ้นการทาํการหมกัปุ๋ยจากเปลือกลอนตาลร่วมกบัมูลไก่ และขีเลือยในภาชนะพลาสติก จะตอ้งใชเ้วลาในการหมกัประมาณ  วนั 3. ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลกัของปุ๋ยหมกั   งานวิจยันีไดท้าํการศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลกัของพชื  ซึงประกอบดว้ย  ไนโตรเจนทงัหมด  ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  ของปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาลมูลไก่ และขีเลือยซึงแสดงดงัตารางที 2 ตารางท ี2  แสดงปริมาณธาตุอาหารหลกัในการหมกัปุ๋ ย อตัราส่วน ปริมาณไนโตรเจน (ร้อยละ) ปริมาณฟอสฟอรัส (ร้อยละ) ปริมาณโพแทสเซียม (ร้อยละ) 100:0:0 2.39 0.80 2.40 72:14:14 1.59 1.10 1.80 63:13:25 1.33 1.00 1.60 56:11:33 1.34 0.90 1.50 50:10:40 1.08 0.80 1.20 หมายเหตุ เกณฑม์าตรฐานปุ๋ ยอินทรียข์องกรมวชิาการเกษตร พ.ศ..  กาํหนดให ้ทุกค่า≥0.5   การศึกษาไนโตรเจนทงัหมด ฟอสฟอรัสทงัหมด และโพแทสเซียมทงัหมดของปุ๋ยหมกัหลงัจากทาํการหมกัเป็นเวลา  วนั พบวา่ ปุ๋ยหมกัทีอตัราส่วน เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขีเลือย เท่ากบั 100:0:0 72:14:14 63:13:25 56:11:33 และ 50:10:40 มีค่าไนโตรเจนทงัหมด-ฟอสฟอรัสทังหมด-โพแทสเซียมทงัหมด.เท่ากับ 2.39-0.8-2.4 1.59-1.1-1.8 1.33-1.0-1.6..1.34-0.9-1.5 และ 1.08-0.8-1.2 ตามลาํดบั จะเห็นไดว้่า ปุ๋ ยหมกัในทุกอตัราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ยอินทรียข์องกรมวชิาการเกษตร พ.ศ.. .ไดก้าํหนดไว ้ซึงปุ๋ยหมกัในอตัราส่วน :0:0 มีปริมาณธาตุอาหารหลกัสูงสุด  ปริมาณอินทรียวตัถุในปุ๋ ยหมกัทีหมกัเสร็จสินสมบูรณ์ในภาชนะพลาสติก มีค่าเฉลียอยู่ในช่วง . - . .เปอร์เซ็นต์โดยนาํหนัก.จากผลการศึกษา.พบว่า.ปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาลร่วมกบัมูลไก่.และขีเลือยในภาชนะพลาสติก               มีปริมาณอินทรียวตัถุเฉลียตามค่ามาตรฐานของ กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. .ซึงกรมวิชาการเกษตรกาํหนดให้ปริมาณอินทรียวตัถุไม่นอ้ยกวา่.  เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั   อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในปุ๋ยหมกั พบว่าปุ๋ยหมักทีอตัราส่วนเปลือกลอนตาล:มูลไก่:ขีเลือย เท่ากบั 72:14:14 และ.50:40:10 ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน ดงันนัหากนาํปุ๋ยหมกัไปใชผู้วิ้จยัจึงเสนอใหว้างทิงไว ้ -  สัปดาห์ ก่อนใช้ปุ๋ย ส่วนอตัราส่วน 100:0:0 63:13:25 และ 56:11:33 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย ์พ.ศ.  ไดก้าํหนดไว ้คือ ไม่เกิน :1:7 ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของทศันีย.์(.(2547)  ดังนัน.จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี และปุ๋ยหมกัทีสมบูรณ์แลว้.พบว่าปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาล มูลไก่ และขีเลือยยงัมีธาตุอาหารหลกัในการเจริญเติบโตของพืช ดงันันจึงสามารถใช้เป็นวตัถุดิบในการหมกัปุ๋ ยได ้โดยอตัราส่วนทีเหมาะสมทีสุด.คือ. :0:0.เนืองจากเป็นอตัราส่วนทีมีปริมาณธาตุอาหารหลกัในการเจริญเติบโตของพืชสูงสุด.และไม่มีความเป็นพิษ  
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สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาคุณสมบติัของวตัถุดิบ คือ เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขีเลือย มีองค์ประกอบทีมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพชื คือค่าความเป็นกรด-ด่าง ความชืน และ ค่าการนาํไฟฟ้า พบวา่วตัถุดิบทงั  ชนิด มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ความชืน และ ค่าการนาํไฟฟ้าอยูใ่นเกณฑที์เหมาะสม แสดงใหเ้ห็นวา่วตัถุดิบสามารถนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการหมกัปุ๋ยได้และอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของปุ๋ยอินทรียโ์ดยกรมวชิาการเกษตร.พ.ศ.. .กาํหนดค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นช่วง . - .  ประสิทธิภาพปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาลร่วมกบัมูลไก่ และขีเลือยต่อการเจริญเติบโตของผกับุง้จีน.ทงัดา้นความสูงของลาํตน้.ความยาวของใบ.ความกวา้งของใบ.และนาํหนกัสด พบวา่ชุดทดลองทีใชปุ้๋ ยเคมี - -  มีการเจริญเติบโตของผกับุง้จีนดีทีสุด รองลงมาเป็นชุดทดลองทีใชปุ๋้ยหมกัจากเปลือกลอนตาลร่วมกบัมูลไก่.และขีเลือย.ในอตัราส่วน.100:0:0 สาํหรับชุดการทดลองทีใช้นาํสะอาดรดเพียงอย่างเดียว พบว่าการเจริญเติบโตของผกับุง้จีนค่อนขา้งชา้ เนืองจากนาํสะอาดไม่มีธาตุอาหารทีจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผกับุง้จีนจะเห็นไดว้า่ปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาลร่วมกบัมูลไก่ และขีเลือยมีปริมาณธาตุอาหารทีสําคญัต่อการเจริญเติบโตของผกับุง้จีน และไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะใชว้สัดุในการหมกัเป็นวสัดุธรรมชาติทงัหมด ซึงจะสามารถใชป้ระโยชน์จากปุ๋ ยหมกัในด้านการเกษตรต่าง.ๆ สามารถลดการใชปุ๋้ยเคมี และลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรได ้ กิตติกรรมประกาศ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ทีเอือเฟืออุปกรณ์และสถานทีในการทาํวจิยั เอกสารอ้างองิ กรมวชิาการเกษตร.. .ก..มาตรฐานปุ๋ ยหมกั.[ออนไลน์]..เขา้ถึงไดจ้าก.:http://www.ldd.go.th (  เมษายน ). กรมส่งเสริมการเกษตร.. .ข..อตัราการใชปุ้๋ ยคอกชนิดต่างๆ..[ออนไลน์]..เขา้ถึงไดจ้า www.doae.go.th  (  มีนาคม พ.ศ.  2560). จนัทร์เพญ็ ชุมแสง และ พิทกัษ ์อุปัญญ.์  .  การสร้างมูลค่าเพมิวัสดุเหลือทงิจากตาลโตนดแบบมีส่วนร่วม ของชุมชน.   สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ.  น. เจ๊ะอูยี เปาะเลาะ และ ทัพพสาร แต้มประสิทธิ.... ......การผลิตปุ๋ ยหมักจากวสัดุอินทรีย์เหลือใช้ในลังโฟม...                      ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต.สาขาการจดัการสิงแวดลอ้มทอ้งถิน.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั.วทิยาเขต.ตรัง. ณัฐมน ขวญัชยั... ..การเปรียบเทียบคุณภาพของนาํปุ๋ ยหมกันาํหมกัชีวภาพทีผลิตจากอตัราส่วนของวสัดุ และวิธีการที แตกต่างกนั...ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. ทศันีย ์แกว้มรกฏ...2547..การผลิตปุ๋ยหมกัจากเศษหอมแดง กระดูกโคป่น และมูลแพะ.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบณัฑิต. สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรดิน มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.         
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การเปรียบเทยีบปุ๋ยนําหมักชีวภาพแบบขันตอนเดียวและสองขันตอนจาก เศษผลไม้  และเศษปลา Compar ison of One Step and Two Steps  Bio extract from the Fruit Wastes and Fish Waste  ฌานิกา  แซ่แง่ ชูกลิน * เอนก  สาวะอินทร์ เตือนใจ  ปิยงั1 วรรณวภิา  ไชยชาญ1    และจิระภา  จนัทร์หนู 1      ChanikaSaengeChooklin1* AnekSawain1Tuenjai  Piyang1 Wanvipa  Chaichan1     And JirapaJannu 1       บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาคุณสมบตัิของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทีผลิตจากอตัราส่วนของวสัดุและวิธีการทีต่างกนั โดยสูตร 1 ใชเ้ศษปลา : เศษผลไม ้ในอตัราส่วน 3 : 1 : 1 : 1 และ สูตร 2 ใชอ้ตัราส่วน 2 : 1 : 1 : 1 ส่วนสูตร 3 และ 4 ใชอ้ตัราส่วนของวสัดุเช่นเดียวกบัสูตร 1 และ 2 ตามลาํดบั แต่เริมเติมเศษผลไมเ้มือเขา้สู่ระยะที 2 ซึงหมกันาน 25 วนั และทาํการหมกัเสร็จสมบูรณ์ 45 วนั พบวา่ ตลอดระยะเวลาการหมกัปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพ ค่าอุณหภูมิ อยูใ่นช่วง  -  องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด - ด่าง อยู่ในช่วง 3.90 - 3.99 ค่าการนาํไฟฟ้า อยู่ในช่วง 14.90 - 18.81 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ส่วนปริมาณอินทรียวตัถุ อยูใ่นช่วง 16.68 - 18.47 เปอร์เซ็นตโ์ดยนาํหนกั และจากการทดลอง พบวา่ ปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพ สูตร 3 (เศษผลไม)้ เป็นสูตรดีทีสุดปริมาณโพแทสเซียมสูงสุด เปอร์เซ็นต ์0.64 โดยมวลต่อปริมาตร  คาํสําคญั : ปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพ เศษผลไม ้เศษปลา            สาขาสิงแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตตรังตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 1 Department of environment  Faculty of science and fisheries technology, Rajamangala University of Technology SrivijayaTrang Campus Maifad Sub-district, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Chanika.sae@gmail.com  
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ABSTRACT   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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บทนํา  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีอุดมไปดว้ยผลไม ้และผกันานาชนิดมีใหบ้ริโภคตลอดทงัปี ผลไมที้สาํคญัของประเทศไทย ไดแ้ก่ แตงโม สปัปะรด ฝรัง มะม่วง เป็นตน้ ซึงผลไมเ้หล่านีจะมีระยะเวลาในการอออกสู่ตลาดตามฤดูกาล ปริมาณการผลิตในแต่ละปีนันไม่สมาํเสมอผลผลิตส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคสด และใชใ้นอุตสาหกรรมการแปรรูปเกือบทงัหมด แตงโมเป็นผลไมช้นิดหนึงทีนิยมเพาะปลูก ซึงในแต่ละวนัมีเปลือกแตงโมทิงเป็นจาํนวนมาก และสับปะรดเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจทีสาํคญัชนิดหนึงของประเทศไทย พนืทีทีมีการปลูกสบัปะรดมาก เช่น จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี และราชบุรี (วณีารัตน์  มูลรัตน์, 2553) สบัปะรดเป็นผลไมที้มีกลินเฉพาะ  และนิยมเก็บเกียวผลผลิตจากตน้เมือสับปะรดแก่เตม็ทีซึงจะสุกงอมอยา่งรวดเร็วทาํให้เก็บรักษาไดไ้ม่นานบางครังผลผลิตมีมากเกินความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือผลผลิตไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีโรงงานกําหนดจากปัญหาเหล่านีให้เกิดการแปรรูปผลไม้โดยการกวนเพือให้เก็บได้นานขึน (เสาวลกัษณ์ และ นพรัตน,์ 2551) และเศษปลาพบวา่มีเศษเหลือจากการผลิต ไดแ้ก่ ปลาเสียทงัตวั หวั ไส ้รวมทงักระดูก และถูกทิงโดยเปล่าประโยชน์ ซึงเศษซากเหล่านีสามารถนาํมาใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนในการทาํปุ๋ยนาํหมกัไดโ้ดยนาํเศษปลาหมกัดว้ยจุลินทรีย ์ซึงจุลินทรียจ์ะย่อยสลายวสัดุอินทรียใ์ห้มีโมเลกุลเล็กลงของเหลวหรือนาํหมกัทีไดจ้ะมีทงัจุลินทรียเ์กิดขึนหลากหลายชนิด (Natisriet al., )ซึงวตัถุดิบเหล่านีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ โดยนาํมาใชเ้ป็นปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพนาํหมกัชีวภาพเกิดจากการนาํเอาเศษวสัดุอินทรีย ์ เช่น พืช สัตว ์ทีมีลกัษณะสดหรืออวบนาํ เศษทีเหลือใชท้างการเกษตรและวสัดุเหลือทิงจากเกษตรกรรมไปหมกักบันาํตาลหรือกากนาํตาลเขม้ขน้ซึงเป็นตวัการทีทาํให้นาํและสารประกอบอินทรียที์อยูใ่นเซลลพ์ืชหรือเซลลส์ัตวแ์ตกตวัออกมากจากเซลลด์ว้ยแรงดนัออสโมติก ซึงจุลินทรียธ์รรมชาติทีติดมากบัวสัดุทีนาํมาหมกัจะเจริญเติบโตและ เพิมจาํนวนโดยใชน้าํตาลเป็นแหล่งพลงังานจุลินทรียเ์หล่านีจะยอ่ยสลายอินทรียว์สัดุใหมี้โมเลกลุเล็กลงอยู่ในรูปสารประกอบฮิวมิกกรดอะมิโน ธาตุอาหารในรูปพืชทีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากนีนาํหมกัยงัมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือฮอร์โมนสารควบคุมแมลง และสารป้องกนักาํจดัโรคซึงคุณภาพ และปริมาณของสารเหล่านีจะมากหรือนอ้ยขึนอยูก่บัวสัดุทีนาํมาใชแ้ละปัจจยัการผลิตนาํหมกัชีวภาพนอกจากเศษพืชและซากสัตวที์เป็นวตัถุดิบในการผลิตการหมกั นาํหมกัชีวภาพยงัตอ้งอาศยัจุลินทรียที์ใชใ้นกระบวนการย่อยสลาย ดงันนั การนาํเศษซากสัตว์มาหมกัจาํเป็นตอ้งตอ้งเพิมธาตุอาหารให้แก่จุลินทรียด์ว้ย เช่น กากนาํตาล นาํตาลทรายแดงทีเป็นแหล่งพลงังานแก่จุลินทรีย์ในรูปของกลูโคสหรือฟลุคโตส หรือนาํตาลชนิดอืน ๆ (อานัฐ, 2549) ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดทีจะศึกษาการการผลิตปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพจากขยะอินทรียโ์ดยนาํขยะอินทรียป์ระเภทผลไม ้เช่น สัปปะรด แตงโม และเศษปลามาประยกุตท์าํเป็นปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพในการหมกัปุ๋ ยโดยเปรียบเทียบกระบวนการหมกัแบบขนัตอนเดียวและสองขนัตอน   วธิีดําเนินการวิจัย  เปรียบเทียบการทาํปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพแบบขนัตอนเดียวและสองขนัตอนจากเศษผลไม ้และเศษปลา โดยมีขนัตอน คือ ศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมในการทาํปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพ และศึกษาการวเิคราะห์คุณภาพของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพ 1. การออกแบบการหมกัปุ๋ยชีวภาพแบบขนัตอนเดียวและสองขนัตอน    เป็นการเปรียบเทียบปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพแบบขนัตอนเดียวและสองขนัตอนจากเศษผลไม ้และเศษปลา ซึงเป็นขยะอินทรียที์สามารถยอ่ยสลายไดใ้นการศึกษาวิจยัครังนีออกแบบการทดลองทงัหมด 4 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซาํ แต่ละการทดลองที 3 และ 4 จะเติมเศษผลไมเ้มือเขา้ระยะที 2 โดยมีวตัถุดิบ คือ เศษผลไม ้และเศษปลา เพือหาอตัราส่วนและวสัดุวธีิการทีเหมาะสมทีสุดในการผลิตปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพ เมือพิจารณาจากคุณภาพของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทีไดท้งัทางดา้นกายภาพ และเคมี เมือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ทงันีรายละเอียดการออกแบบส่วนผสมทาํการศึกษาลกัษณะในการเติมเศษผลไมเ้มือเขา้สู่ระยะที 2 ดงัตารางที 1  
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ตารางท ี1 อตัราส่วนในการทาํปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพจากเศษผลไม ้และเศษปลา   
ชุดการทดลอง อตัราส่วนของวตัถุดิบ (โดยนาํหนกั)     เศษผลไม ้  เศษปลา กากนาํตาล สารเร่งพด.  + นาํ 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 เติมเศษผลไมเ้พมิเมือเขา้ระยะที 2 ของการหมกั      *นาํผสมสารเร่ง พด.2 คือ นาํ 10 ลิตร ต่อ สารเร่ง พด.2 จาํนวน 1 ซอง (25 กรัม)  2. ศึกษาการหมกัปุ๋ยนําหมกัชีวภาพจากเศษผลไม้ และเศษปลา  เติมอตัราส่วนผสมทุกอยา่งตามอตัราส่วนทีไดอ้อกแบบไว ้(ตารางที 1) นาํถงัหมกัขนาด 60 ลิตร ใส่วตัถุดิบสาํหรับการผลิตปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพ ลงถงัหมกัพลาสติก 60 ลิตร นาํสารเร่ง พด.2 จาํนวน 1 ซอง (25 กรัม) ผสมในนาํ 10 ลิตร คนให้เขา้กนันาน 5 นาที แลว้กวนส่วนผสมให้เขา้กนั และตงัในทีร่มโดยกวนทุก 7 วนั เพือระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีเกิดขึน และปิดฝาไม่ตอ้งสนิทโดยใหมี้ช่องวา่งเล็กนอ้ยทาํการหมกัจนผา่นกระบวนการทีสมบูรณ ์3. ศึกษาคุณภาพปุ๋ยนําหมกัชีวภาพ      3.1 การวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ                       ทาํการวิเคราะห์อุณหภูมิอากาศเหนือถงัหมกั และอุณหภูมิของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพภายในถงัหมกัทีตาํแหน่งกลางถังหมกัชีวภาพทุกวนัจนไดปุ้๋ ยนาํหมกัชีวภาพทีสมบูรณ์  3.2 การวเิคราะห์ลกัษณะทางเคม ี วสัดุในถงัหมกักวนดว้ยไมพ้ายกวนใหเ้ขา้กนั จากนนัใชบี้กเกอร์พลาสติกตกัตวัอยา่งปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพบริเวณกลางถงัหมกัครังละ  มิลลิลิตร จนครบปริมาณ  ลิตร กวนนาํหมกัทีไดอี้กครงัตกัตวัอยา่งจากจดุกึงกลางภาชนะขึนมาปริมาณ  ลิตร เพอืเป็นตวัแทนนาํไปวเิคราะห์ลกัษณะทางเคมี โดยวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)  และค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ทุกวนั ส่วนปริมาณอินทรียวตัถุ (Organic Matter) ไนโตรเจนทงัหมด (Total N) ฟอสฟอรัสทงัหมด (Total P2O5)  และโพแทสเซียมทงัหมด (Total K2O) ทาํการวเิคราะห์เมือผา่นกระบวนหมกัทีสมบูรณ์แลว้ โดยเกบ็ตวัอยา่งแต่ละพารามิเตอร์ทีกาํหนดจนครบระยะเวลาในการหมกั  ผลและวจิารณ์ผล 1. คุณภาพของปุ๋ยนําหมกัชีวภาพจากการเปรียบเทยีบแบบขนัตอนเดยีว และสองขนัตอนจากเศษผลไม้ และเศษปลา  1.1 การเปลยีนแปลงทางกายภาพของปุ๋ยนําหมกัชีวภาพระหว่างการหมกั   การเปลียนแปลงทางกายภาพของปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพในระหวา่งการหมกั เมือพิจารณาตามระยะเวลาของการหมกัในระหวา่ง วนัที  -  พบวา่ปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทงั 4 ชุดการทดลอง เกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซดที์ผิวหนา้วสัดุ เนืองจากกระบวนการหายใจของกลุ่มจุลินทรียจ์าํพวกยสีต ์ต่อมาระหวา่ง วนัที  -  พบวา่ ชุดการทดลองที  -  มีหนอนขึนภายในถงัหมกัเนืองจากมีแมลงวนัมาหยอดไข่บริเวณฝาของถงัหมกั ทาํใหห้นอนเขา้ไปในถงัหมกั ต่อมาระหวา่งวนัที 15 - 21 พบวา่ชุดการทดลองที  และ  มีฝ้าขาวหรือโคโลนีเกิดขึนทีผิวหนา้ของวสัดุ เนืองจากการเจริญเติบโตของจุลินทรียที์เพิมขึนทาํให้เกิดฝ้าขาว ซึงจุลินทรียใ์ชค้าร์บอนจากกากนาํตาลให้เป็นแหล่งอาหารเพือการเจริญเติบโต และเขา้สู่ระยะที 2 ของการหมกั แล้วจึงเติมเศษผลไมล้งไปในชุดการทดลองที  และ  ต่อระหวางวนัที  -  มีกลินคลา้ยแอลกอฮอล์
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เนืองจากจุลินทรียจ์าํพวกยีสตเ์ปลียนนาํตาลใหเ้ป็นแอลกอฮอลไ์ด ้ต่อมาระหวา่งวนัที 29 - 35 พบวา่ชุดการทดลองที 1 - 2 มีฟองเล็ก ๆ ละเอียด และส่วนระหว่างวนัที 36 - 45 พบว่าทงั  ชุดการทดลอง มีฟองเล็กน้อย และมีกลินคลา้ยแอลกอฮอล์ลดลง เนืองจากวสัดุในการหมกัลดลง ทาํใหจุ้ลินทรียมี์นอ้ยลง ซึงเป็นลกัษณะของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทีผา่นกระบวนการหมกัสมบูรณ์แลว้ โดยใชร้ะยะเวลาในการหมกัเป็นเวลา 45 วนั  1.2 อุณหภูมขิองปุ๋ยนําหมกัชีวภาพ   อุณหภูมิในระหว่างการผลิตปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพจากเศษผลไมแ้ละเศษปลา แต่ละชุดการทดลอง พบว่า โดยทัวไปอุณหภูมิของปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพทงั 4 ชุดการทดลองมีค่าใกลเ้คียงกันและมีแนวโน้มไปในลกัษณะเดียวกัน มีความสมัพนัธ์กบัอุณหภูมิในอากาศ โดยอณุหภูมิในปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพตลอดระยะเวลาเวลาการหมกัจะมีค่าอยูใ่นช่วง 26 - 29 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศตลอดเวลาระยะการหมกัอยูใ่นช่วง  -  องศาเซลเซียส ซึงใชร้ะยะเวลาในการหมกัสมบูรณ์  45 วนั เนืองจากระหวา่งการหมกัเกิดกิจกรรมของจุลินทรียที์เกิดขึน และตลอดการหมกัอุณหภูมิของปุ๋ยนําหมกัชีวภาพมีการเปลียนแปลงไม่มากนัก ซึงแตกต่างจากการทาํปุ๋ยหมกัชีวภาพทีมีสภาพเป็นของแข็ง การเปลียนแปลงของอุณหภูมิเกิดจากความร้อนทีมาจากกิจกรรมของจุลินทรียเ์ป็นหลกั (จุฬาลกัษณ์ และ ยุสรี, 2560) แต่ในการทาํปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพใชปั้จจยัสาํคญัในการหมกั ถึงแมว้า่ในระหวา่งการหมกักิจกรรมของจุลินทรียที์เกิดขึน แต่อุณหภูมิในถงัหมกัไม่ได้เปลียนแปลงไปจากเดิม นอกจากนีกระบวนการหมกัทีเกิดขึนก็ยงัมีค่าความร้อนตาํกว่ากิจกรรมการหมกัในสภาพอากาศ จึงทาํใหอ้ณุหภูมิในถงัหมกัไม่ค่อยมีการเปลียนแปลงมาก (วนัวสิาข,์ 2545) 1.3 ความเป็นกรด - ด่าง (pH)         ค่าความเป็นกรด - ด่าง ในปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพแต่ละชุดการทดลอง พบวา่ ค่าความเป็นกรด - ด่าง ในปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพในช่วงแรกของการหมกั มีค่าอยูใ่นช่วง 4.0 - 4.77 ต่อมาในช่วง 45 วนัของการหมกั มีค่าความเป็น    กรด - ด่าง ในปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพค่อนขา้งตาํ ซึงกระบวนการหมกัเสร็จสมบูรณ์ และค่าความเป็นกรด - ด่างคงทีในช่วง 40 - 45 วนัของการหมกั มีค่าความเป็นกรด - ด่าง อยูใ่นช่วง 3.92 - 4.03 1.4 ค่าการนําไฟฟ้า (EC) ในปุ๋ยนําหมกัชีวภาพ       ค่าการนาํไฟฟ้าในปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพทงั  ชุดการทดลอง พบวา่ ปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพในช่วงแรกชองการหมกัมีค่าการนําไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 14.63 - 18.10 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และในช่วงสินสุดการหมกั 45 วนั มีค่าการนําไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 14.90 - 18.81 ไมโครซีเมนตต์่อเซนติเมตร ซึงชุดการทดลองที 4 มีค่าการนาํไฟฟ้ามากทีสุด เท่ากบั 18.81 ไมโครซีเมนตต่์อเซนติเมตร รองลงมาปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพที 3 2 และ 1 มีค่าไฟฟ้า เท่ากบั 16.61 15.86 และ 14.90 ไมโครซีเมนตต์่อเซนติเมตร ตามลาํดบั 1.5 ปริมาณอนิทรียวตัถุ (Organic Matter ) ในปุ๋ยนําหมกัชีวภาพ  ปริมาณอินทรียวตัถุของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทงั 4 ชุดการทดลอง เมือสินสุดระยะเวลาการหมกั พบวา่ ชุดการทดลองที  ปริมาณอินทรียวตัถุมากทีสุด เปอร์เซ็นต ์ .  โดยนาํหนกั รองลงมา คือ ชุดการทดลองที 4 และ 2 ปริมาณอินทรียวตัถุใกลเ้คียงกนั เปอร์เซ็นต์ .  และ 17.60 โดยนาํหนัก และชุดการทดลองที  เปอร์เซ็นต์ 16.68 โดยนาํหนัก มีปริมาณอินทรียวตัถุนอ้ยทีสุด แสดงผลการศึกษาแสดงรายละเอียดดงัตารางที 2      



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  732 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางท ี2 ปริมาณอินทรียวตัถุ (Organic Matter) ในปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพ ชุดการทดลอง  ค่าเฉลียปริมาณอินทรียวตัถุทงัหมดในปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพ (เปอร์เซ็นต)์  1 16.68 ± 0.38  2 17.60±1.06  3 18.47±1.23  4 18.06± 0.86   2. ปริมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ยนําหมกัชีวภาพจากเศษผลไม้และเศษปลา        การวเิคราะห์ประมาณธาตุอาหารหลกัของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพจากเศษผลไม ้และเศษปลา  โดยใชปุ้๋ ยนาํหมกัชีวภาพทีผา่นกระบวนการหมกัสมบูรณ์แลว้นาํมาวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลกั คือ ปริมาณไนโตรเจนทงัหมด ปริมาณฟอสฟอรัสทงัหมด และปริมาณโพแทสเซียมทงัหมดผลการศึกษาดงัต่อไปนี  2.1 ปริมาณไนโตรเจนทงัหมด (Total N) ในปุ๋ยนําหมกัชีวภาพ   ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทงั  ชุดการทดลองในถงันาํหมกั พบวา่ เมือสินสุดระยะการหมกัปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพชุดการทดลองที  มีปริมาณไนโตรเจนมากทีสุด  ร้อยละ 0.55  รองลงมา คือ ปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพชุดการทดลองที 2  ร้อยละ 0.53 รองลงมาปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพชุดการทดลองที 3  ร้อยละ 0.13 โดยมวลต่อปริมาตร ส่วนการทดลองที 4 มีปริมาณไนโตรเจน ร้อยละ 0.31 โดยมวลต่อปริมาตร ตามลาํดบั แสดงรายละเอียดดงัตารางที 3   ตารางท ี3 ปริมาณธาตุอาหารหลกั ในปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพ 
ชุดการทดลอง       ปริมาณไนโตรเจนทงัหมด    (โดยมวลต่อปริมาตร) 

ปริมาณฟอสฟอรัสทงัหมด   (โดยมวลต่อปริมาตร) ปริมาณโพแทสเซียม ทงัหมด    (โดยมวลต่อปริมาตร) 1 0.55 0.31 0.59 2 0.53 0.39 0.48 3 0.13 0.04 0.64 4 0.31 0.21 0.60 หมายเหตุ เกณฑม์าตรฐานปุ๋ ยอินทรียข์องกรมวชิาการเกษตร พ.ศ..  กาํหนดให ้ทุกค่า≥0.5 จากตารางที 3 พบว่าปริมาณไนโตรเจนของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพ แต่ละชุดการทดลองจะแตกต่างกนั พบว่าชุดการทดลองที  มีปริมาณไนโตรเจนสูงสุด  ซึงเป็นการผลิตปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพแบบขนัตอนเดียว เนืองจากมีปริมาณไนโตรเจนสูง และมีจุลินทรียใ์นปุ๋ยนําหมกัชีวภาพเป็นจุลินทรียจ์าํพวกทีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศทีมีอยู่อย่างอิสระสามารถเจริญเติบโตไดท้งัทีมีอากาศถ่ายเทไดดี้ (Aerobic Bacteria) ในสภาพทีอบัอากาศ (Anaerobic Bacteria) ในกิจกรรมทีมีการใช้ไนโตรเจนในการเจริญเติบโต และมีการสร้างเซลล์ในรูปทีมีอินทรียไ์นโตรเจนในระหว่างการย่อยสลายวสัดุหมกั (วีณารัตน์,2553) เมือสินสุดการหมกัปริมาณไนโตรเจนของแต่ละชุดการทดลอง อยู่ในมาตรฐานของกรมพฒันาทีดิน (2547) ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 0.05 โดยนาํหนกั สาํหรับปริมาณฟอสฟอรัสทงัหมดของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทงั 4 ชุดการทดลองในถงันาํหมกั พบวา่เมือสินสุดระยะการหมกั ปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพชุดการทดลองที 1 มีปริมาณฟอสฟอรัสมากทีสุด ร้อยละ 0.31  รองลงมา คือ ปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพชุดการทดลองที 2 ร้อยละ 0.39  รองลงมาปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพชุดการทดลองที 4 ร้อยละ 0.21  ส่วนชุดการการทดลองที  ไม่
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ผ่านค่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ .  ซึงปริมาณฟอสฟอรัสทงัหมดทีได้ ชุดการทดลองที   และ  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมพฒันาทีดิน (2547) ไม่ตาํกว่าร้อยละ 0.05 โดยนาํหนกั เพราะค่าฟอสฟอรัสจะสูงขึนเนืองมาจากการยอ่ยสลายของเศษผลไมที้ใส่ลงไปหลงัจากการหมกัไปแลว้  วนัส่วนการทดลองที  ไม่ผ่านเกณฑเ์พราะการทดลองอาจจะใช้เวลาในการหมกันอ้ยเกินไปหรือการหมกัไม่ไดม้าตรฐานอาจทาํให้เชือจุลินทรียใ์นถงัหมกัตาย  สําหรับปริมาณโพแทสเซียมทงัหมดของปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพทงั 4 ชุดการทดลองในถงันาํหมกั พบว่า เมือสินสุดระยะการหมกัปุ๋ยนําหมกัชีวภาพชุดการทดลองที 3 มีปริมาณโพแทสเซียมมากทีสุด ร้อยละ 0.64 โดยมวลต่อปริมาตร รองลงมา คือ ปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพชุดการทดลองที 4 และ  มีปริมาณโพแทสเซียมทีใกลเ้คียงกนั ร้อยละ .  และ 0.59  ส่วนปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพชุดการทดลองที 2 มีปริมาณร้อยละ 0.48  ซึงเป็นการผลิตปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพแบบสองขนัตอน ซึงปริมาณโพแทสเซียมในปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทีใชเ้ศษปลา และเศษผลไม ้มีปริมาณโพแทสเซียมทีสูง ส่วนปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทีใชเ้ศษปลามีปริมาณโพแทสเซียมทีนอ้ยกวา่ เนืองจากเศษปลามีผลต่อปริมาณโพแทสเซียมในปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพ ซึงภายในตวัของเศษปลา และเศษผลไม ้มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสอยูเ่มือผ่านกระบวนการหมกั และถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรียจึ์งทาํใหป้ริมาณโพแทสเซียมสูงกวา่ชุดการทดลองทีใชว้สัดุหมกัเป็นเศษปลาเพียงอยา่งเดียว ซึงปริมาณโพแทสเซียมทงัหมดทีไดจ้ากการวจิยัครังนีมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของกรมพฒันาทีดิน (2547) ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 0.05 โดยนาํหนกั 2.4 การเปรียบเทยีบคุณสมบัตทิางเคมขีองปุ๋ยนําหมีกชีวภาพทงั 4 ชุดการทดลองกับค่ามาตรฐาน  ผลการวเิคราะห์คุณสมบตัิของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทงั  ชุดการทดลอง เมือสินสุดการหมกั 45 วนั สามารถสรุปไดว้า่ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปุ๋ ยนําหมักชีวภาพทัง 4 ชุดการทดลอง มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน                    ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสในชุดการทดลองที  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึงมีค่าตาํกว่าร้อยละ .  โดยนาํหนกั โดยชุดการทดลองที  มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมรวมกนัมากทีสุด และมีค่ามาตรฐานกาํหนดค่าความเป็นกรด - ด่าง มีค่าใกลเ้คียงกนัและอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รวมถึงค่าการนาํไฟฟ้าทีมีอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานปริมาณอินทรียวตัถุในปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพมีค่าผา่นเกณฑที์มาตรฐานกาํหนด และอยูใ่นเกณฑข์องมาตรฐานกรมพฒันาทีดิน (2547) ดงัตารางที 4 ตารางท ี4 การเปรียบเทียบสมบติัของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทงั 4 ชุดการทดลองกบัค่ามาตรฐาน   
ลาํดบั สมบติั (โดยมวลต่อปริมาตร)     ค่า มาตรฐาน 

ค่าของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพ  (ชุดการทดลอง) 1             2               3                  4 1 ปริมาณไนโตรเจนทงัหมด  ≥0.5 0.55 0.53 0.13 0.31 
 ปริมาณโพแทสเซียมทงัหมด  ≥ 0.5 0.31 0.39 0.04 0.21 
 ปริมาณฟอสฟอรัสทงัหมด  ≥ 0.5 0.59 0.48 0.64 0.60 
 ปริมาณธาตุอาหารหลกัรวม ≥ 1.5 1.45 1.40 0.81 1.12 2 ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ≤4.0 3.96 3.90 3.90 3.99 
3 ค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ≤ 10* 14.90 16.61 15.87 18.81 
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(ไมโครซีเมนตต์่อเซนติเมตร) ≤ 20** 
4 ปริมาณอินทรียวตัถุ (ร้อยละ) ≥ 10 16.68     17.60   18.47   18.06 

ทีมา: *กลุ่มควบคุมปุ๋ ย สาํนกังานควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวชิาการเกษตร (2550) **สาํนกังานวทิยาศาสตร์เพอืการพฒันาทีดิน กรมพฒันาทีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2547)  สรุปผลการวจิัย  การเปรียบเทียบปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพแบบขนัตอนเดียวและสองขนัตอนจากเศษผลไมแ้ละเศษปลาไดท้าํการศึกษาเพือศึกษาคุณสมบติัของการหมกัปุ๋ ยชีวภาพแบบขนัตอนเดียว และสองขนัตอนจากเศษผลไมร่้วมกบัเศษปลาทีทาํใหป้ริมาณธาตุอาหารสูงสุด และเพือศึกษาศกัยภาพของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทีผลิตจากเศษผลไม ้รวมทงัอตัราส่วนปุ๋ ยนาํหมกัชีวภาพทีมีปริมาณธาตุอาหารหลกัรวมสูงสุด และทีมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนสูงสุด  สามารถสรุปได ้ดงันี  คุณสมบตัิของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพทีผา่นกระบวนการหมกั พบวา่ อุณหภูมิอยูใ่นช่วง 26 - 29 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด - ด่าง ช่วงแรก มีค่าความเป็นกรด - ด่างสูง และค่อย ๆ ลดลง อยูใ่นช่วง 3.90 - 3.99 และมีค่าคงทีในวนัที 40 - 45 วนั ของการหมกั ค่าการนาํไฟฟ้า อยูใ่นช่วง 14.90 - 18.81 ไมโครซีเมนตต์่อเซนติเมตร และมีปริมาณอินทรียวตัถุ ร้อยละ16.68 - 18.47โดยนาํหนัก สําหรับปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจนทังหมด ปริมาณฟอสฟอรัสทงัหมด และโพแทสเซียมทงัหมด พบวา่ ปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพชุดการทดลองที  และชุดการทดลองที  มีปริมาณธาตุอาหารหลกัสูงสุด ร้อยละ 0.55 และ 0.  ตามลาํดบัคุณสมบตัิของปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพแต่ละชุดการทดลอง ทีอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนดไวข้องกรมพฒันาทีดิน (2547)  กิตติกรรมประกาศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ทีเอือเฟืออุปกรณ์และสถานทีในการทาํวจิยั  เอกสารอ้างองิ            กรมพฒันาทีดิน..กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2547. คู่มือการผลิตและประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย ์ . [ออนไลน์]. เข ้าถึงได้จาก : http://a-gebook.lib.ku.ac.th/index.php. (25มีนาคม 2560).   จิ นดารัฐ  วีระ วุฒิ .  2541.  สัปปะรด และสรี ร ะวิทย ากร เจ ริญ เ ติบโต จ อง สัปปะร ด .  พิมพ์ค รัง ที  1.  สํานักพิมพ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 196 น. จุฬาลกัษณ์ ศรีแกว้ และ ยสุรี   เจะอารง. 2560. การผลิตปุ๋ ยนาํหมกัจากชีวภาพจากสัตวน์าํพลอยไดท้างการประมงร่วมกบั ขยะอินทรีย.์ วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาสิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ ประมง มหาวทิยาลยัราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง. วนัวิสาห์ ปันศกัดิ. . การใชป้ระโยชน์วสัดุเหลือใชจ้ากโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัเพือผลิตปุ๋ ยนาํชีวภาพ. วิทยานิพนธ์ วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยันเรศวร.     
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วีณารัตน์ มูลรัตน์. . ประสิทธิภาพของนําหมกัชีวภาพจากเศษปลาทีใช้นาํกากส่าหลา้ทดแทนกากนําตาลต่อการ   เจริญเติบโตของผักโขม ผักกวางตุ ้งฮ่องเต้ และผักบุ้งจีน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยกีารเกษตร คณะวทิยาศาสตร์และ เทคโนโลย ีมหาลยัธรรมศาสตร์. เสาวลกัษณ์ จิตรบรรเจิดกุล และ นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา. 2551. รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เรืองการปรับปรุง คุณภาพและ มาตรฐานผลไมก้วน. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.  อานฐัตนัโช, 2549. เกษตรธรรมชาตปิระยุกต์ :แนวคดิ หลักการ เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย. Natisri K. , Ponggun J. , Tayatum S. , Jaigowna H. , Suranarakun W. , PhumkachornP.  and  Rattanachaikunsopon P.  2005. Character ization of Bancter iocin  produced  3ylactic bacter ia 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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การศึกษาความเข้มของแสงสว่างในห้องปฏิบัติงานทแีตกต่างกันของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม Study on Light Density in Different Workrooms of Natural Resources and Environment Institute  ธชัชยั สุขยงั * จกัรพนัธ์ คงนคร  Thatchai sukyang1*Jakrapun  kongnakorn1  บทคัดย่อ   การศึกษาความเขม้ของแสงสวา่ง โดยการตรวจวดัแสงเฉลียแบบพืนทีทวัไปสาํหรับห้องเรียนและห้องปฏิบติัการ และการตรวจวดัแบบจุดสําหรับห้องสํานักงาน  ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  เก็บขอ้มูล เดือนละ                  3  ครัง/ห้อง  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ผลการตรวจวดัของหอ้งเรียน จาํนวน  ห้องเมือนาํมาเปรียบเทียบกบัค่าเฉลียมาตรฐาน ของห้องเรียนซึงอยูใ่นช่วง -  ลกัซ์  อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ผลการตรวจวดัของห้องปฏิบตัิการ  ห้อง จาํนวน  โต๊ะปฏิบติัการ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  โต๊ะปฏิบติัการ และนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน  โต๊ะปฏิบติัการ  และการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแบบจุดซึงจะนาํไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานความเขม้ของหอ้งสาํนกังาน ซึงอยูใ่นช่วง  -  ลกัซ์  และผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งสาํนกังาน   จุด  อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  จุด คิดเป็นร้อยละ .   ตาํกว่าเกณฑม์าตรฐาน  จุด คิดเป็นร้อยละ .   ซึงจะตอ้งมีการเพมิปริมาณแสงสวา่งใหเ้พียงพอในจุดดงักล่าว  
 

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.        สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  หมู่  ตาํบล....ไมฝ้าด..... อาํเภอ...สิเกา..... จงัหวดั..ตรัง...  1 Natural Resources and Environment Institute, 179 M.3 Mai Fad Sub-district, Sikao District, Trang 92150, Thailand. ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : thatchaisukyang @gmail.com 
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บทนํา  แสงสว่างเป็นปัจจัยหนึงทีมีบทบาทสําคญัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัหรือการทาํกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์ เนืองจากแสงสวา่งส่งผลโดยตรงต่อการมองเห็น  โดยในการทาํงานหรือทาํกิจกรรมต่างๆ ตอ้งมีแสงสว่างเขา้มาเกียวขอ้ง และจะตอ้งเป็นแสงสวา่งทีมีความเหมาะสมสาํหรับกิจกรรมนนัๆ เช่น  การเรียนการสอนในห้องเรียน  การทาํงานในห้องสาํนกังาน การปฏิบติังานดา้นการประมง  ถา้หากมีแสงสวา่งนอ้ยเกินไป จะมีผลเสียต่อสายตา ทาํใหก้ลา้มเนือตาตอ้งทาํงานหนักเกินไป  ซึงอาจเกิดอาการปวดตา มึนศีรษะ การหยิบจับโดยใชเ้ครืองมืออุปกรณ์อาจผิดพลาด  ทาํให้เกิดอุบติัเหตุได ้และในกรณีทีมีแสงสวา่งมากเกินไป จะทาํให้เกิดอาการปวดตา มึนศีรษะ กลา้มเนือหนงัตากระตุก วิงเวียน การมองเห็นแย่ลง นอนไม่หลบั ซึงทงัแสงสวา่งทีนอ้ยเกินไปและมากเกินไปลว้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์ฉะนนัจึงจาํเป็นจะตอ้งมีการจัดการระบบแสงสว่างให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานแต่ละประเภท เพือความปลอดภัยของผูป้ฏิบติั ตามกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง   สาํหรับสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มซึงเป็นส่วนงานหนึงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง มีหนา้ทีให้บริการทางวิชาการ สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน การวิจยั  และจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอืน ๆ  จึงจาํเป็นจะตอ้งดูแลเอาใจใส่ในเรืองของสภาพแวดลอ้มภายในของสถาบนัฯและแสงสวา่งก็เป็นส่วนหนึงของสภาพแวดลอ้ม ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีและบุคลากรภายในสถาบนัฯ  ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของปัญหาปริมาณความเขม้ของแสงสวา่งทีใชส้าํหรับหอ้งสาํนกังาน หอ้งเรียน และห้องปฏิบตัิการ  จึงไดท้าํการศึกษาปริมาณความเขม้ของแสงสว่างในห้องสํานักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบติัการ  สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง เพือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน และหาแนวทางหรือมาตรการป้องกนัและแกไ้ขต่อไป  วธิีการดําเนินการวจิัย .วธิีการตรวจวดั  1.1  อุปกรณ์สําหรับการตรวจวดั   .  เครืองวดัแสงสวา่ง (Lux Meter)    1.2 ตลบัเมตร   .  ใบบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม   1.4 กลอ้งถ่ายรูป   1.5 สก๊อตเทปสี   .  ปากกาสาํหรับจดบนัทึก  .  การวางแผนการตรวจวัด   วางแผนการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่ง โดยการศึกษารวบรวมทฤษฎีและขอ้มูลทีเกียวขอ้ง สํารวจห้องสํานักงาน  ห้องเรียน  และห้องปฏิบติัการทีจะทาํการตรวจวดัแสงสว่าง กาํหนดจุดตรวจวดัในแต่ละห้องโดยพิจารณาจากลกัษณะการติดตงัหลอดไฟ เก็บขอ้มูล เดือนละ 3  ครัง/ห้อง  เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือในเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม    
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. วธิีเก็บข้อมูล ทาํการตรวจวดัแสงสว่างในแต่ละหอ้ง และบนัทึกขอ้มูล  โดยสามารถแบ่งการตรวจวดัออกได ้  ลกัษณะคือ การตรวจวดัแบบจุด สาํหรับหอ้งสาํนกังาน มีวธีิการตรวจวดั คือวางเครืองตรวจวดัแสงสวา่งบริเวณพืนทีโตะ๊ทาํงานทีสายตาตกกระทบแลว้อ่านค่า  บนัทึกขอ้มูลและนาํไปเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามกฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เกียวกบั ความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสวา่ง (3)   และการวดัแสงเฉลียแบบพืนทีทัวไปทีใช้สําหรับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีวิธีการตรวจวดัโดยแบ่งจุดตรวจวดัตามวิธีการวดัแสงและคํานวณหาค่าเฉลียของ IES [Lighting Handbook 1981 (Reference Volume)] หรือเทียบเท่า ในขณะทาํการตรวจวดัแสงสวา่งใหถื้อเซลรับแสงในแนวระนาบสูงจากพืน 30 นิว (75 เซนติเมตร) แลว้อ่านค่า (ในขณะทีวดันนัตอ้งไม่ให้เงาของผูว้ดับงัแสงสวา่ง) นาํค่าทีวดัไดห้าค่าเฉลียดงันี  หอ้งเรียนบรรยายทุกหอ้งทีเป็นลกัษณะหลอดไฟมีระยะห่างระหวา่งหลอดเท่ากนัและมีจาํนวนแถวมากกวา่ 2 แถว (ภาพที ) เมือมีการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแต่ละจุดแลว้ใหค้าํนวณตามสูตรดงันี     แสงเฉลีย =                 …(1)     

  ภาพท ี1 หลอดไฟมีระยะห่างระหวา่งหลอดเท่ากนัและมีจาํนวนแถวมากกวา่ 2 แถว ทีมา : กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ( )  เมือ  N = จาํนวนหลอดไฟตอ่แถว          M = จาํนวนแถว                    = หลอดไฟ / ดวงไฟ ขนัตอนในการตรวจวดั คือ     ก) อ่านค่า r ทงั 8 จุด แลว้หาค่าเฉลียไดเ้ป็นค่า R     ข) อ่านค่า q ทงั 4 จุด แลว้หาค่าเฉลียไดเ้ป็นค่า Q     ค) อ่านค่า t ทงั 4 จุด แลว้หาค่าเฉลียไดเ้ป็นค่า T     ง) อ่านค่า p ทงั 2 จุด แลว้หาค่าเฉลียไดเ้ป็นค่า P     จ) แทนค่า R, Q, T, P, N และ M ตามสูตร จะไดค้่าแสงเฉลีย 

[ R(N-1)(M-1)+Q(N-1)+T(M-1)+P] NM 
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 โดย  r-1 – r-8 = ส่วนในและกลางห้อง  และ R = ค่าเฉลียของ r 1-8   q-1 – q-4 = กึงกลางขอบขา้งห้อง   และ Q = ค่าเฉลียของ q 1-4   t-1 – t-4 = กึงกลางขอบหวั-ทา้ยหอ้ง และ T = ค่าเฉลียของ t 1-4   p-1, p-2 = มุมหอ้ง    และ P = ค่าเฉลียของ p-1 และ p-2    หอ้งปฏิบตัิการทุกหอ้งทีมีลกัษณะหลอดไฟติดตงัแบบต่อเนืองแถวเดียว (ภาพที ) เมือมีการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแต่ละจุดแลว้ใหค้าํนวณตามสูตรดงันี     แสงเฉลีย =                …(2)    

 ภาพท ี  หลอดไฟติดตงัแถวเดียวต่อเนือง ทีมา : กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ( ) เมือ N  = จาํนวนหลอดไฟ             = หลอดไฟ / ดวงไฟ  ขนัตอนในการตรวจวดัคือ     ก) อ่านค่า q ทงัหมด 8 จุด แลว้หาค่าเฉลียไดเ้ป็นค่า Q     ข)  อ่านค่า p ทงั 2 จุด แลว้หาค่าเฉลียไดเ้ป็นค่า P     ค) แทนค่า Q, P และ N ตามสูตร จะไดค้่าแสงเฉลีย 3. การวิเคราะห์ผลการตรวจวัด  ผลทีไดจ้ากการตรวจวดัแสงสวา่งโดยการวดัแบบจุดจะนาํไปเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามกฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เกียวกบั ความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ.  หมวด  แสงสวา่ง ( ) โดยยดึมาตรฐานดงัตารางที   ตารางท ี  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ทีทีคนใดคนหนึงทาํงาน ประเภทของหอ้ง ลกัษณะงาน ค่าความเขม้ของ แสงสวา่ง (ลกัซ์)  งานสาํนกังาน  
หอ้งคอมพวิเตอร์ - งานบนัทึกขอ้มูล - บริเวณทีแสดงขอ้มูล (จอภาพและเครืองพมิพ)์ 

 600 600 

[Q(N-1)+P] N 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  740 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 งานสาํนกังาน  
หอ้งธุรการ - งานพิมพดี์ด การเขียน การอา่น และการจดัเก็บเอกสารอืนๆ ทีเกียวขอ้ง - การทาํงานทีสีของชินงานกบัสีของพนืผิวกลมกลืนกนั 

 400  600 
 การวดัแสงเฉลียแบบพืนทีทวัไปจะนาํผลการตรวจวดัไปคาํนวณหาค่าเฉลียของ IES [Lighting Handbook 1981 (Reference Volume) ] หรือเทียบเท่า ซึงจะใชก้ารคาํนวณ  ผลการคาํนวณแสงเฉลียจะนาํไปเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามกฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เกียวกบั ความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสวา่ง (1) โดยยดึมาตรฐานดงัตารางที 2   ตารางท ี  มาตรฐานค่าเฉลียความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณพนืทีทวัไป  ประเภทของหอ้ง ลกัษณะงาน ค่าความเขม้ของ แสงสวา่ง (ลกัซ)์  บริเวณพนืทีทวัไปของอาคาร หอ้งฝึกอบรมและหอ้งบรรยาย - พนืทีทวัไป  300 หอ้งคอมพวิเตอร์ - บริเวณทวัไป  400  4. สถานททีาํการทดลองและระยะเวลาการทดลอง  โครงการวิจยันีจะใชพ้ืนทีในการศึกษาวิจยัไดแ้ก่ ห้องสาํนกังาน ห้องเรียนและหอ้งปฏิบติัการรวม   ห้องไดแ้ก่ ห้องสํานักงาน  ห้อง ห้องเ รียนบรรยาย  ห้อง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพนํา  ห้อง ภายในสถาบันบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง โดยทาํการตรวจวดัในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม   ผลและวจิารณ์ผล  การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในห้องสํานักงาน ห้อง เ รียน และห้องปฏิบัติการ ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ซึงทาํการตรวจวดัทงัหมด  หอ้ง แบ่งการตรวจวดัออกเป็นลกัษณะต่างๆ ตามลกัษณะการใชง้านของห้องไดด้งันี . การตรวจวดัความเข้มของแสงสว่างแบบเฉลีย 1.1 ห้องเรียนบรรยาย M 1 การตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแบบพนืทีของห้องเรียนบรรยาย M 1 จะทาํการตรวจวดั โดยจดุทีตรวจวดัคือเป็นจุดทีใชส้าํหรับเป็นทีนงัของนกัศึกษา โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตาราที      
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ตารางท ี  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งเรียนบรรยาย M 1 รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) หอ้ง M 1 เดือนตุลาคม 386 เดือนพฤศจิกายน 394 เดือนธนัวาคม 402 เฉลีย 394   จากตารางที 3 ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งเรียนบรรยาย M 1 ซึงทาํการตรวจวดัจาํนวน 3 ครังในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉลียเท่ากบั 394 Lux ซึงอยูใ่นช่วงเกณฑม์าตรฐาน  1.2 ห้องปฏิบัตกิาร การตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแบบพนืทีของห้องปฏิบติัการ จะทาํการตรวจวดัทีโตะ๊ปฏิบติัการ โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางที  ตารางท ี  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์คุณภาพนาํ รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) โตะ๊ปฏิบติัการที  โตะ๊ปฏิบติัการที  เดือนตุลาคม 285 350 เดือนพฤศจิกายน 291 365 เดือนธนัวาคม 315 374 เฉลีย                      297                                                     363  จากตารางที 4 จะเห็นไดว้่าความเขม้ของแสงสว่างเฉลียแบบพืนทีสําหรับโต๊ะปฏิบตัิการภายในห้องปฏิบติัการวิเคราะห์คุณภาพนาํ บริเวณโต๊ะปฏิบติัการที 1 จะมีค่าทีนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน เพราะเกินเกณฑม์าตรฐานความเขม้ของแสงสวา่งเฉลียแบบพืนทีสาํหรับโต๊ะปฏิบติัการ อยูใ่นช่วง 300-500 lux  เนืองจากบริเวณดงักล่าวเป็นบริเวณทีอยูต่ิดกบัฝาพนงักนัซึงทาํใหแ้สงสวา่งจากภายนอกไม่สามารถส่องผา่นเขา้มาได ้อีกทงัหลอดไฟบนโตะ๊ปฏิบตัิการบางหลอดไม่สามารถใชง้านได ้ ส่วนสาํหรับโตะ๊ปฏิบติัการที 2  ซึงมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเนืองจากบริเวณดงักล่าวจะอยูใ่กลก้บัหนา้ต่างซึงทาํใหแ้สงสวา่งจากภายนอกสามารถส่องผา่นเขา้มาภายในหอ้งได ้2. การตรวจวดัความเข้มของแสงสว่างแบบจุด  .  สํานักงานผู้อาํนวยการ สาํนักงานผูอ้าํนวยการทาํการตรวจวดัจาํนวน  จุด ไดแ้ก่ โต๊ะผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ งานการเงิน งานสารบรรณ งานพสัดุ และงานบุคลากร โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางที  
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ตารางท ี   ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งสาํนกังานผูอ้าํนวยการ รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) ผอ. รอง ผอ. การเงิน สารบรรณ พสัดุ บุคลากร เดือนตุลาคม     320   278    286        255    260      252 เดือนพฤศจิกายน     335   293    295        265    264      293 เดือนธนัวาคม     342   305    277        257    286      266 เฉลีย     333   292    286        259    270     271 .  ห้องหน่วยสวนสัตว์ ห้องหน่วยสวนสัตวท์าํการตรวจวดัจาํนวน  จุด ไดแ้ก่ โต๊ะนักวิทยาศาสตร์ โต๊ะนายสัตวแพทย ์โต๊ะนักวิชาการสัตวบาล โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางที  ตารางท ี   ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยสวนสตัว ์รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) นกัวิทยาศาสตร์ นายสตัวแพทย ์ นกัวิชาการสตัวบาล เดือนตุลาคม 249 298 386 เดือนพฤศจิกายน 265 343 359 เดือนธนัวาคม 263 322 365 เฉลีย 259 321 370   จากตารางที 6  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างห้องปฏิบติัการรักษาสัตว ์ซึงทาํการตรวจวดัในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉลียปรากฏวา่โต๊ะของนกัวิทยาศาสตร์มีผลการตรวจวดันอ้ยกวา่เกณฑ์มาตรฐานเนืองจากโต๊ะดังกล่าววางอยู่ติดกับพนัง ซึงทําให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาไม่ถึง ส่วนโต๊ะของ นายสัตวแพทยแ์ละโต๊ะของนกัวิชาการสัตวบาลอยูใ่นช่วงเกณฑม์าตรฐาน เนืองจากบริเวณดงักล่าวอยูต่ิดกบัหนา้ต่างจึงทาํใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาไดถึ้งภายใน .  ห้องช่างไฟฟ้าและประปา หอ้งช่างไฟฟ้าและประปาทาํการตรวจวดัจาํนวน 1 จุด ไดแ้ก่จุดสาํหรับปฏิบตัิงานของนายช่างไฟฟ้าและประปา โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางที  7 ตารางท ี   ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งช่างไฟฟ้าและประปา  รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux)  เดือนตุลาคม 238 เดือนพฤศจิกายน 252 เดือนธนัวาคม 254 เฉลีย 248  จากตารางที   ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างห้องช่างไฟฟ้าและประปา ซึงทาํการตรวจวดัในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวดัเฉลียเท่ากบั  Lux ซึงนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานเนืองจากห้องดงักล่าว
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เป็นห้องสีเหลียมเล็ก ไม่มีหนา้ต่าง อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แสงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในหอ้งไดน้อ้ย  ควรมีการติดตงัหลอดไฟฟ้าเพมิเติม ในจุดทีมีการปฏิบตัิงาน 2.4 ห้องหน่วยพพิธิภัณฑ์ หอ้งหน่วยพิพธิภณัฑท์าํการตรวจวดัจาํนวน 2 จุด ไดแ้ก่โตะ๊สาํหรับปฏิบติังานของนายสายนัต ์กกแกว้ และโตะ๊สาํหรับปฏิบติังานของนายจรัญ บุญรงค ์ โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางที  8 ตารางท ี   ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยพพิธิภณัฑ ์ รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) โตะ๊นายสายนัต ์กกแกว้ โตะ๊นายจรัญ  บุญรงค ์เดือนตุลาคม 225 253 เดือนพฤศจิกายน 214 264 เดือนธนัวาคม 236 255 เฉลีย 225 257   จากตารางที   ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งห้องหน่วยพิพิธภณัฑ ์ซึงทาํการตรวจวดัในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉลียทงั  โต๊ะ นอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานเนืองจากห้องดงักล่าวเป็นห้องสีเหลียม ประตูและหน้าต่างทีทาํดว้ยกระจกแต่ไดมี้การติดตงัผา้ม่านป้องกนัสงแดดเอาไว ้ทาํให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเขา้มาภายในหอ้งไดน้อ้ย  หากมีการปฏิบติังานในห้องดงักล่าวควรเปิดผา้ม่านออก เพอืใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในหอ้ง  2.5 ห้องหน่วยจาํหน่ายบัตร  หอ้งหน่วยจาํหน่ายบตัรทาํการตรวจวดัจาํนวน 1 จุด คือจุดทีใชส้าํหรับจาํหน่ายบตัรให้กบันกัท่องเทียวซึงมีลกัษณะคลา้ยเคา้เตอร์  โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางที  9 ตารางท ี   ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยจาํหน่ายบตัร  รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) หอ้ง M 1 เดือนตุลาคม 135 เดือนพฤศจิกายน 146 เดือนธนัวาคม 128 เฉลีย 136  จากตารางที   ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างบริเวณจุดจาํหน่ายบตัร ซึงทาํการตรวจวดัในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉลียเท่ากบั  Luxซึงนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานเนืองจากบริเวณดงักล่าวเป็นห้องมืด  มีดวงไฟเพียงดวงเดียวจึงทาํให้บริเวณดงักล่าวมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังานได้เนืองจากบริเวณดงักล่าวมีเจา้หน้าทีปฏิบติังานตลอดเวลา จึงควรมีการติดตงัหลอดไฟเพิมเติมเพือเพิมปริมาณแสงสว่างใหก้บับริเวณดงักล่าว  .  ห้องหน่วยประชาสัมพนัธ์และโสตทศันูปกรณ์   หอ้งหน่วยประชาสมัพนัธ์และโสตทศันูปกรณ์ทาํการตรวจวดัจาํนวน  จุด ไดแ้ก่โตะ๊สาํหรับปฏิบติังานของนกัประชาสมัพนัธ์ และโตะ๊สาํหรับปฏิบติังานของนกัวชิาการคอมพวิเตอร์ โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางที  10 
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 ตารางท ี   ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยประชาสมัพนัธ์และโสตทศันูปกรณ์  รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux)   โตะ๊นกัประชาสมัพนัธ์ โตะ๊นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ เดือนตุลาคม 224 263 เดือนพฤศจิกายน 216 262 เดือนธนัวาคม 235 250 เฉลีย 225 258  จากตารางที    ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งห้องหน่วยประชาสมัพนัธ์และโสตทศันูปกรณ์  ซึงทาํการตรวจวดัในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวดัทงั  โต๊ะ น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนืองจากห้องดงักล่าวเป็นหอ้งทีกนัดว้ยกระจก  แต่ไดมี้การติดผา้ม่านรอบหอ้งเพอืป้องกนัใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในห้องไดน้อ้ย นนัหากมีการปฏิบตัิงานในหอ้งดงักล่าวควรเปิดผา้ม่านออกบางส่วน เพอืใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในหอ้ง 2.7 ห้องจาํหน่ายของทรีะลึก   ห้องจาํหน่ายของทีระลึกทาํการตรวจวดัจาํนวน 2 จุด คือบริเวณโต๊ะทีใชส้าํหรับคิดเงินให้กบัลูกคา้และบริเวณหนา้จอคอมพิวเตอร์ โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางที  11 ตารางท ี   ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งจาํหน่ายของทีระลึก รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) โตะ๊คิดเงิน  โตะ๊คอมพวิเตอร์  เดือนตุลาคม 320 356 เดือนพฤศจิกายน 335 368 เดือนธนัวาคม 348 359 เฉลีย 334 361  จากตารางที    ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างห้องจาํหน่ายของทีระลึก ซึงทาํการตรวจวดัในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัทงั  โต๊ะ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเนืองจากห้องดงักล่าวเป็นห้องทีกนัดว้ยกระจก  จึงทาํมีใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในห้องไดม้าก และช่วยเพิมแสงสวา่งภายในหอ้งทาํใหห้้องจาํหน่ายของทีระลึกมีความเขม้ของแสงสวา่งโตะ๊ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังาน  2.8 ห้องหน่วยบริการวชิาการ   หอ้งหน่วยบริการวชิาการทาํการตรวจวดัจาํนวน 1 จุด คือบริเวณโต๊ะทีใชส้าํหรับนงัทาํงานของนายสมภพ ยสุ่ีน ตาํแหน่งนกัวชิาการประมง โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางที  12    
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ตารางท ี   ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยบริการวชิาการ  รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) หอ้ง M 1 เดือนตุลาคม 135 เดือนพฤศจิกายน 136 เดือนธนัวาคม 130 เฉลีย 134  จากตารางที    ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยบริการวชิาการ ซึงทาํการบริเวณโตะ๊ทาํงานของนายสมภพ ยสุ่ีน ผลการตรวจวดัเฉลียเท่ากบั  Lux ซึงนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานเนืองจากห้องดงักล่าวเป็นหอ้งทีทึบ จึงทาํมีให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเขา้มาภายในห้องไดน้้อย มีหน้าต่างเพียง  บาน  อีกทงัหลอดไฟทีใชใ้นห้องเป็นหลอดตะเกียบทีใหแ้สงสวา่งนอ้ยมาก ควรมีการติดตงัหลอดไฟเพมิเติม .  ห้องหน่วยแสดงแมวนาํ  ห้องหน่วยแสดงแมวนาํทาํการตรวจวดัจาํนวน  จุด คือบริเวณโต๊ะทีใชส้ําหรับนงัทาํงานของนายภากรณ์ จูห้อง ตาํแหน่งนกัวชิาการประมง โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางที  13 ตารางท ี   ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยแสดงแมวนาํ  รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) หอ้ง M 1 เดือนตุลาคม 125 เดือนพฤศจิกายน 130 เดือนธนัวาคม 133 เฉลีย 129  จากตารางที    ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยแสดงแมวนาํ ซึงทาํการบริเวณโตะ๊ทาํงานของนายภากรณ์ จูห้อง ผลการตรวจวดัเฉลียเท่ากบั   Lux ซึงนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานเนืองจากหอ้งดงักล่าวเป็นหอ้งทีทึบ จึงทาํมีให้แสงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในห้องไดน้อ้ย มีหนา้ต่างเพียง  บาน  อีกทงัหลอดไฟทีใชใ้นห้องเป็นหลอดตะเกียบทีใหแ้สงสวา่งนอ้ยมาก ควรมีการติดตงัหลอดไฟเพมิเติมเพอืช่วยเพมิความเขม้ของแสงสวา่งภายในหอ้ง  สรุปผลการตรวจวดั  1.ผลการตรวจวดัของห้องเรียน จาํนวน  ห้องเมือนาํมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลียมาตรฐาน ของห้องเรียนซึงอยู่ในช่วง -  ลกัซ์  อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน . ผลการตรวจวดัของหอ้งปฏิบติัการ  หอ้ง จาํนวน  โตะ๊ปฏิบติัการ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  โตะ๊ปฏิบติัการ และนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน  โตะ๊ปฏิบติัการ  . ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างแบบจุดซึงจะนําไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความเขม้ของห้องสํานักงาน ซึงอยู่ในช่วง  -  ลกัซ์  และผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างห้องสํานักงาน   จุด  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  จุด คิดเป็นร้อยละ .   ตาํกวา่เกณฑม์าตรฐาน  จุด คิดเป็นร้อยละ .   
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กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณอาจารยป์รีดา เกิดสุข และผูช่้วยศาสตราจารยม์าโนช  ขาํเจริญ ทีค่อยให้คาํปรึกษาและสนบัสนุนการศึกษาวิจยัในครังนี  ขอขอบคุณสาขาสิงแวดลอ้ม คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ทีกรุณาให้ยืมใชเ้ครืองตรวจวดัความเข้มของแสงสว่าง ในการตรวจวดัในครังนีจนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณเจ้าหน้าทีของสาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทุกท่านทีให้ความร่วมมือ และอาํนวยความสะดวกในการตรวจวดัจนสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  เอกสารอ้างองิ กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน. 2549. กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั  และสภาพแวดล้อมในการทาํงานเกียวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2549.น - . คณาจารยภ์าควชิาสรีรวทิยา. 2539. สรีรวทิยา. คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล. ประไพจิตต์ รัตนบุรี และวรรณี สอนทอง.2555. การตรวจวัดความเข้มแสงในห้องเ รียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช. ปริญญานิพนธ์วทิยาศาสตรบณัฑิต. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ศุภางค์  ปานพวงแก้ว, กรรณิการ์ ศรีสนใจ และสัณหวชั  ไชยวงศ์. . ความเขม้แสงสว่าง ของอาคารเรียนรวมของ มหาวิทยาลยัพะเยา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.learners.in.th/blogs/posts/  (  กันยายน  2560 ).                    
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ผลของการปรับปรุงผิวโดยพลาสมาต่อสมบัติการแยกแก๊ส ของเยือบางโพลิซัลโฟน The effect of sur face modification by plasma tr eatment on gas separation of polysulfone membrane   สุทธิษา กอ้นเรือง * สุขสวสัดิ ศิริจารุกลุ  ธวชั ชิตตระการ  และ พิกุล วณิชาภิชาติ  Sutthisa Konruang1* Suksawat Sirijarukul2 Thawat Chittakarn2 and Pikul Wanichapichat2  บทคัดย่อ  งานวิจยันีศึกษาผลของการปรับปรุงผิวเยือบางโพลิซัลโฟนดว้ยพลาสมาทีมีต่อสมบติัการแยกแก๊ส เยือบางโพลิซัลโฟนถูกเตรียมโดยวิธีการแยกเฟส และถูกปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาภายใตบ้รรยากาศของแก๊สอาร์กอน เป็นเวลา -  นาที จากนนันาํมาทดสอบสมบติัการซึมผ่านของแก๊สโดยใชแ้ก๊สบริสุทธิ  ชนิด คือคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ออกซิเจน (O2) และ ไนโตรเจน (N2) ผลการศึกษาพบวา่หลงัการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาปริมาณการซึมผ่านของ O  ลดลง ขณะที N2, CH  และ CO  เพิมขึน ซึงการเปลียนแปลงนีมีผลต่อสมบตัิการแยกแก๊สของโพลิซลัโฟน โดยทาํให ้ค่าแยก O2/N2 ลดลง และค่าการแยก CO2/CH4 เพิมขึน คาํสําคญั : พลาสมา, การแยกแก๊ส, เยอืบางโพลิซลัโฟน  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        สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ ตาํบลบา้นพร้าว อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง  1 Department of Physics, Faculty of Science, Thaksin University, Ban Phrao, Pa Payom, Patthalung 93210, Thailand  ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวณิชย ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  2 Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Sangkla University, Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sutthisa.krg@gmail.com
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บทนํา ปัจจุบนัเทคโนโลยีเยือบางถูกนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมโลหะ อาหาร สิงแวดลอ้ม เคมีและการแยกแก๊ส และการแพทย ์เป็นตน้ (Liu และคณะ, 2011 ) เนืองจากกระบวนการแยกสารดว้ยเยอืบางสามารถทาํได้โดยไม่ตอ้งเปลียนสถานะ จึงเป็นกระบวนการทีประหยดัพลงังานและคงสภาพผลิตภณัฑ์ได ้(Wenten, 2002 และ Abedini และคณะ, 2010 ) การใชเ้ยือบางแยกแก๊สทีใช้กันอย่างกวา้งขวาง ได้แก่ การแยกออกซิเจนกับไนโตรเจน (O2/N2) และคาร์บอนไดออกไซดก์บัมีเทน (CO2/CH4) (Ismail และคณะ, 2002 และ Abedini และคณะ, 2010 ) การแยกแก๊สดว้ยเยอืบางมีขอ้ดีดา้นตน้ทุนและพลงังานทีใชเ้มือเทียบกบักระบวนการแยกแก๊สแบบอืน ๆ (Liu และคณะ, 2011 ) อยา่งไรก็ตามเยอืบางทีมีค่าการซึมผ่านและมีค่าการแยกสูงในกระบวนการแยกก๊าซนนัยงัขาดแคลน (Ismail และคณะ, 2002) แมมี้การพฒันาพอลิเมอร์ใหม่ ๆ แต่มีไม่กีชนิดทีใชผ้ลิตเยือบางเพือใชง้านในเชิงพาณิชยไ์ด ้(Modarresi และคณะ, 2012) ดงันนัการปรับปรุงผิวเยือบางทีมีอยู่ให้มีความเหมาะสมกบัการใชง้านจึงไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก  แมว้า่จากการวิจยัพบว่ามีหลายวิธีทีสามารถปรับปรุงผิวเยือบาง เช่น การใช้รังสียูวี (Nystrom และคณะ, 1991 และ Hsu และคณะ, 1993)  โอโซน (Choi และคณะ, 2003) และแกมมา (Rupiasih และคณะ, 2008 และ Vuazqez และคณะ, 2005) เป็นตน้  แต่การปรับปรุงผิวเยอืบางดว้ยพลาสมาเป็นวธีิทีมีความน่าสนใจอยา่งมากเนืองจากเป็นวธีิทีมีประสิทธิภาพสูงในการ เปลียนคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของพืนผิวของเยือบาง เช่น ความสามารถในการเปียกนาํ (wettability) การซึมผ่าน (permeability) และการนําไฟฟ้า (conductivity) (Bryjak และคณะ, 2002) ซึงส่งผลใหค้่าการซึมผา่นของแก๊สและค่าการเลือกในกระบวนการแยกก๊าซ (Steen และคณะ, 2001) เพมิขึนโดยไม่เปลียนสมบติัภายในของเยอืบาง งานวจิยัของ Wanichapichart และคณะ ( ) แสดงใหเ้ห็นวา่หมู่ฟังก์ชนัคาร์บอนิล (C = O) และเมทิล (C-H) ซึงเป็นหมู่ฟังก์ชนัทีชอบนาํเกิดขึนบนผิวเยอืบางไคโตซานหลงัจากถูกปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาภายใตบ้รรยากาศของแก๊สอาร์กอนเป็นเวลา  วินาที ซึงสอดคลอ้งกบัผลจากการวดัค่ามุมสัมผสัของนาํทีพบวา่มีค่าลดลงจาก ° -70° เป็น ° -25° (Wanichapichart และคณะ, 2009) ขณะทีงานวิจยัของ Zhang และคณะ ( ) รายงานว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะซึมผ่านเยือบางทีหมู่ฟังก์ชนัทีมีขวัได้ดีกว่ามีเทน เนืองจากมีปฏิกิริยาระหว่าง dipole – quadrupole ระหว่าง โมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์และอนุภาคทีมีขวับนผิวของเยือบาง (Lin และ Freeman, 2004 และ Xing และคณะ, 2009 ) นอกจากนียงัมีงานวจิยัอืน ๆ เช่น Lin และ Freeman (2004) และ Sadeghi และคณะ (2009) ทียืนยนัวา่คาร์บอนไดออกไซด์ซึมผ่านเยือบางทีมีขวัไดดี้กวา่เยือบางทีไม่มีขวั ซึงจะเห็นไดว้า่ความเป็นขวัของเยอืบางมีผลต่อการซึมผา่นของแก๊ส  งานวิจัยนีศึกษาการปรับปรุงผิวเยือบางโพลิซัลโฟนดว้ยกระบวนการทางพลาสมาภายใตบ้รรยากาศของแก๊สอาร์กอน และผลทีมีต่อสมบตัิการซึมผา่นของแก๊ส  ชนิด คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ออกซิเจน (O2) และ ไนโตรเจน (N2) และค่าแยกแก๊สออกซิเจนกบัไนโตรเจน (O2/N2) และคาร์บอนไดออกไซดก์บัมีเทน (CO2/CH4)   วธิีดําเนินการวิจัย 1. การเตรียมเยือบางพอลซิัลโฟน  เยือบางโพลิซัลโฟนถูกเตรียมโดยวิธีการแยกเฟส โดยการละลายโพลิซัลโฟน 19%, 22% และ 25%  (PSF19%, PSF22% และ PSF25%) ในสารละลายไดเมทธิลอะเซตะไมด ์(N,N-Dimethylacetamide :DMAc) และ  อะซิโตน ดงังานวจิยัของ Sutthisa และคณะ (2015)    
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2. การปรับปรุงผวิเยือบางด้วยกระบวนการทางพลาสมา  เยอืบางโพลิซลัโฟนถูกปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาภายใตบ้รรยากาศของแก๊สอาร์กอนทีความดนั 2.5  10-1 มิลลิบาร์ โดยใชร้ะบบไฟฟ้ากระแสตรง กาํลงั 15 W ทาํการทดลองเป็นเวลา 1-20 นาที   การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันทีผิวของเยือบางทาํได้โดยใช้เทคนิค Fourier transform infrared spectrometer (Bruker, EQUINOX 55) และสมบติัการเปียกนาํวดัไดด้ว้ยเครืองวดัค่ามุมสัมผสั (Dataphysics, OCA 15 EC) โดยทาํการวดัทนัทีหลงัการปรับปรุงผิว 3. การทดสอบเยือบาง   ประสิทธิภาพของเยอืบางพิจารณาจากค่าการซึมผ่านของแก๊ส (permeability : P) และค่าการแยก (selectivity :  ) โดยเยือบางจะถูกตดัเป็นวงกลมรัศมี 1 cm ก่อนนาํไปติดตงัในชุดทดลองวดัการซึมผ่านของแก๊สดงัภาพที 1 จากนนัปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) มีเทน (CH4) ออกซิเจน (O2) และ ไนโตรเจน (N2) เขา้ในระบบโดยใชค้วามดนั 3-8 บาร์ ทาํการทดลองทีอุณหภมิูหอ้ง และวดัอตัราการไหลของแก๊สผา่นเยอืบาง (Q) จากการไหลของฟองสบู่ 
PG

Gas cylinder

Pressure Gage

Membrane cell

Bubble Flow Meter

Retentate

Permeate

PG

 ภาพท ี1  ชุดทดลองวดัการซึมผา่นของแกส๊ (Sutthisa และคณะ, 2015)  การซึมผา่นของแก๊ส (permeance : /P l ) หาไดจ้ากสมการที 1 (Ismail และคณะ, 2002) 
P Q
l A P                                                                               (1) 

เมือ P  คือ ผลต่างของความดนัระหวา่งดา้นของเยอืบาง, A  คือ พืนทีผิวของเยอืบาง และ l  คือความหนาของเยอืบาง   ค่าการแยกแก๊สของเยอืบาง  (selectivity :  ) หาไดจ้ากสมการที 2  (Xing และคณะ, 2009 )   /
/

iij
j

P l
P l                                                                           (2) 

เมือ  / iP l และ คือ  / jP l คือ ค่าการซึมผา่นของแก๊ส i และ j ตามลาํดบั     
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ผลและวจิารณ์ผล ผลของพลาสมาต่อค่ามุมสัมผสั ผลของค่ามุมสัมผสัของนาํบนผิวเยือบางหลงัการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาเป็นเวลา 1-20 นาทีแสดงในภาพที 2 พบวา่เยอืบางทีเตรียมจากโพลิซลัโฟนความเขม้ขน้ 19%, 22 และ 25% ให้ผลคลา้ยกนั คือ ค่ามุมสัมผสัลดลงอย่างรวดเร็วจาก 70°-80° เป็น 20°-30° หลงัการปรับปรุงผิว 3 นาที หลงัจากนนัค่าจะค่อยเพิมขึน และค่อนขา้งคงทีทีมุม 40°-50° จากการปรับปรุงผิว 10-20  นาที ดงันนัสภาวะทีเยือบางมีความชอบนาํมากทีสุดคือหลงัการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมา 3 นาที ค่ามุมสัมผสัของนาํขึนอยูก่บัหมู่ฟังก์ชนัทีผิวและความขรุขระของผิวเยือบางซึงยงัไม่สามารถแยกผลทีเกิดจาก 2 ปัจจยันีได ้  เนืองจากอาร์กอนเป็นก๊าซทีไม่เกิดปฏิกิริยา แต่ทาํให้เกิดการสลายตวัและการสะสมตวัของวสัดุพอมิเมอร์ ดงันนัจึงเป็นไปไดว้า่ในช่วงเริมตน้ของกระบวนทางพลาสมามีการสลายตวัของวสัดุพอมิเมอร์บริเวณผิวเยอืบางทาํให้ผิวเกิดความขรุขระ ส่งผลให้การยึดเกาะของนาํดีขึนดงันนัค่ามุมสัมผสัของนาํจึงลดลงในช่วงแรก หลงัจากนนัอนุภาคทีหลุดออกมาจะเกิดการสะสมตวับนผิวเยอืบางทาํใหค้วามขรุขระลดลง ค่ามุมสมัผสัของนาํจึงเพมิขึน (Gancarz และคณะ, 1999)  

  ภาพท ี2 ค่ามุมสมัผสัของนาํบนผวิเยอืบางโพลิซลัโฟนหลงัจากปรบัปรุงผิวดว้ยพลาสมาเป็นเวลา 1-20 นาที  ผลการปรับปรุงผวิเยือบางด้วยพลาสมาต่อโครงสร้างทางเคม ีจากผลการวิเคราะห์ดว้ยเครือง FT-IR พบว่า หลงัจากผ่านการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาเป็นเวลา 3 นาที เยือบางทีเตรียมจากโพลิซลัโฟน 19%, 22% และ 25% (ภาพที 3 (ก-ค)) ยงัคงปรากฏหมู่ฟังก์ชนัเดิมของโพลิซลัโฟน ไดแ้ก่ diaryl sulfone (Ar-
SO2-Ar) และ diaryl ether (Ar-O-Ar) ทีเลขคลืน 1150 และ 1241 cm-1 ตามลาํดบั และสารประกอบอะโรมาติก (C=C) ในโมเลกุลของโพลิซัลโฟนเลขคลืน 1487 และ 1585 cm-1 อย่างไรก็ตามส่วนประกอบเหล่านีลดลงหลงัการปรับปรุงผิวด้วยพลาสมา ซึงโดยธรรมชาติแลว้โพลิซลัโฟนเป็นพอลิเมอร์ทีไม่ชอบนาํ ดงันนัจึงเป็นไปไดว้า่การลดลงของส่วนประกอบเดิมทาํใหเ้ยือบางโพลิซลัโฟนมีความชอบนาํมากขึนหรือมีความเป็นขวัเพมิขึนนนัเอง 
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 (ก)  

 (ข)  

 (ค) ภาพท ี3 สเปกตรัม FT-IR ของเยอืบางทีผา่นและไม่ผา่นการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมา : (ก) PSF 19%, (ข) PSF 22% and (ค)   PSF 25%.   
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ผลของการปรับปรุงผวิโดยพลาสมาต่อสมบัตกิารแยกแก๊ส ค่าการซึมผา่นของ เยอืบางทีผา่นการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาแสดงดงัภาพที 4 (ก-ง) ซึงพบวา่หลงัการปรับปรุงผิว ค่าการซึมผ่านของ O  ลดลง 1.4  เท่า ขณะที N2, CH  และ CO  เพิมขึน 1.4, 1.8 และ 2.4 เท่าของก่อนการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาตามลาํดบั ซึงเกิดจากปฏิกิริยา dipole–quadrupole ระหว่างพอลิเมอร์และโมเลกุลของแก๊ส (Xing และคณะ, 2009) เมือผิวเยือบางมีความเป็นขวัมากขึนจึงดูดซบัแก๊ส N2, CH  และ CO  ซึงเป็นแก๊สทีมีค่าสภาพการเกิดขวั (polarizability) สูงไดม้ากขึนส่งผลให้ค่าการซึมผา่นของทงัสามแก๊สเพิมขึน ขณะที O  เป็นแก๊สทีมีค่าสภาพการเกิดขวัตาํจึงถูกดูดซบัไดล้ดลง ซึงค่าการซึมผ่านนีมีผลต่อสมบัติการแยกแก๊สของเยือบางโพลิซัลโฟนโดยทาํให้ค่าแยก O2/N2 ลดลง และค่าการแยก CO2/CH4 เพิมขึนหลงัการปรับปรุงผิว แสดงดงัภาพที 5 (ก-ข) ซึงความดนัทีใหค้่าการแยกสูงสุดคือ  3 บาร์ และความเขม้ขนัของสารลายพอลิเมอร์ทีให้ค่าการแยกสูงสุดคือ 25% ดงันันเมือพิจารณาค่าการแยกของเยือบางทีผลิตจากสารละลายพอลิเมอร์ 25% ทีความดนัของแก๊ส 3 บาร์จะพบวา่หลงัการปรับปรุงผิวคา่แยก CO2/CH4 เป็น 4.3 โดยเพมิขึนประมาณ 2 เท่า ขณะค่าแยก O2/N2 เป็น 3.8 โดยลดลงประมาณ 2 เท่า เมือเทียบกบัเยอืบางก่อนการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมา  

 (ก) 

 (ข) 
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 (ค)  

 (ง) ภาพท ี4 ค่าการซึมผา่นของแก๊สผา่นเยอืบางหลงัการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมา : (ก) O2, (ข) N2, (ค) CO2, และ (ง) CH4 

 (ก) 
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 (ข) ภาพท ี5 ค่าการเลือกของเยอืบางทีผา่นและไม่ผา่นการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมา :  (ก) O2/N2 และ (ข) CO2/CH4  สรุปผลการวจิัย การปรับปรุงผิวเยอืบางโฟลิซัลโฟนดว้ยพลาสมาภายใตบ้รรยากาศของแก๊สอาร์กอนส่งผลต่อค่าการซึมผ่านของแก๊สโดยค่าการซึมผ่านของ O  ลดลง 1.4  เท่า ขณะที N2, CH  และ CO  เพิมขึน 1.4, 1.8 และ 2.4 เท่าของก่อนการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาตามลาํดบั ซึงค่าการซึมผ่านนีมีผลต่อสมบตัิการแยกแก๊ส  O2/N2 ลดลง และ  CO2/CH4 ของเยอืบาง ซึงพบว่าทาํใหค้่าการแยก O2/N2 ลดลง ขณะทีค่าการแยก CO2/CH4 เพิมขึนหลงัการปรับปรุงผิว และเงือนทีใหค้่าการแยกสูงสุดคือเยอืบางทีเตรียมจากสารละลายพอลิเมอร์ 25% ทีความดนัของแก๊ส 3 บาร์ โดยให้ค่าการแยก CO2/CH4 และ O2/N2 เป็น 4.3 และ 3.8 ตามลาํดบั ซึงค่าการแยก CO2/CH4 เพิมขึนประมาณ 2 เท่า และค่าแยก O2/N2 ลดลงประมาณ 2 เท่า เมือเทียบกบัเยอืบางก่อนการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมา  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาควิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นฟิสิกส์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ เอกสารอ้างองิ Abedini, R. Nezhadmoghadam, A. 2010. Application of membrane in gas separation processs : Its suitability and mechanisms. Petroleum & Coal 52 : 69-80.  Chen, S. H. Chuang, W. H. Wang, A. A. Ruaan, R.C. Lai, J.Y. 1997. Gas sorption and transport of ozone-treated polysulfone. Journal of Membrane Science 124 : 273-281. Choi, S.H. Lee, M.K. Oh, S.J. Koo, J.K. . 2003. Gas sorption and transport of ozone-treated polysulfone Journal of Membrane Science  221 : 37-46.  Bryjak, M. Gancarz, I. Pozniak, G. Tylus, W. 2002. Low temperature plasma treatment of asymmetric polysulfone membranes for permanent hydrophilic surface modification. European Polymer Journal 38 : 717 –726. 
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ผลของระยะเวลาในการแช่นําทะเลทีแตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata) Effect of Dur ing Different Immersing in Sea Water  on First Cople Sprount of Pod (Rhizophora apicudata)  สมภพ     ยสุ่ีน1* และสุริยะ  ตาเตะ1 Sompop  Yeesun1*   Suriya Tateh1 
 บทคดัย่อ  การศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่นําทะเลทีแตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก   (Rhizophora apicudata) จากการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งเป็น  ชุดการทดลอง คือแช่ในนาํทะเลวนัละ  , 12 ,  ชวัโมงต่อวนั และวนัเวน้วนัตามลาํดบั แต่ละชุดการทดลองมี   ซาํแต่ละซาํใส่ฝักโกงกางใบเล็ก 15 ฝัก ทดลองในขวดพลาสติกขนาดความจุ .  ลิตร ใส่นาํทะเลความเคม็  ppt. บรรจุนาํสูง  เซนติเมตร  ทาํการทดลองเป็นระยะเวลา  เดือน พบว่าฝักโกงกางใบเล็กมีการแตกยอดคู่แรก  มีความยาวของยอดคู่แรกเฉลียเท่ากบั 0.13 ± 0.05, 1.19 ± 0.15, 3.22 ± 0.07  และ 1.48 ± 0.16  ตามลาํดบั มีอตัราการรอดตายเฉลียเท่ากบั  ,  ,   และ  เปอร์เซ็นตต์ามลาํดบั  พบความแตกต่างกนัทางสถิติ ทังการเจริญเติบโตด้านความยาวของยอดคู่แรก (P≤0.05)  และอัตราการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็ก (P≤0.05)โดยการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเล    ชวัโมงต่อวนั ใหผ้ลการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายสูงทีสุด  คาํสําคญั : ชีววทิยาโกงกาง, ระยะเวลาการแช่ในนาํทะเล                  
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ABSTRACT               Effect of different immersion periods in sea water on first couple sprout of pod ( Rhizophora apicudata) .                           The experiment was designed using Completely Randomized Design (CRD) and divided into 4 treatments immersed in sea water for 6, 12, 24 and alternate days respectively. Each treatment had 4 replicates, each replicates was put the pod 15 pods in plastic bottles 1.5 liters that was put sea water 25 ppt. salinity and 10 centimeters height for 3 month. The result showed that average lengths of first couple sprout of  pods (Rhizophora apicudata) were 0.13 ± 0.05, 1.19 ± 0.15, 3.22 ± 0.07 and  1.48 ± 0.16 centimeters respectively. The average survival rates were 90, 55, 40, and 30 percentages respectively. There were significant differences in both average length of first couple sprout ( P≤0.05)  and average survival rate of pods ( P≤0.05) . When analysis statistic significant different showed that significant different (P≤0.05) . The pods immersed in sea water for 24 hours/day was the best comdition.    Keyword: Biology of Rhizophora apicudata, immersion periods in sea water                    งานบริการทางวิชาการ สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตตรัง.ตาํบลไมฝ้าด       อ ําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  1 Academic Services, Natural Resources and Enviroment Institute University Rajamanggala University of Technology Srivijaya, Trang     campus, Maifrad Sub-district, Sikao District,Trang  Province 92150, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kwunsom@gmail.com   
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บทนํา โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata)  เป็นไมที้ขึนในดินเลนค่อนขา้งอ่อน และมีนําทะเลท่วมถึงสมาํเสมอบริเวณชายฝังทะเล ริมคลอง และริมแม่นาํทีมีนาํทะเลท่วมถึง ซึงการกระจายของโกงกางใบเล็กจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพนืที เช่น ทีอาํเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา จงัหวดัตราด พบโกงกางใบเลก็ขึนอยูลึ่กเขา้ไปจากขอบป่า ช่วง 20-90 เมตร หลงัเขตแนวของไมล้าํพูและไมแ้สม  (ไพศาล, 2532)  โกงกางใบเล็กเป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ  20-30  เมตร ลาํตน้แตกกิงกา้นมาก มีเปลือกหนาประมาณ  1.5-3  เซนติเมตร  เปลือกสีเทาเกือบเรียบ เมือทุบทิงไวส้กัครู่ดา้นในของเปลือกจะเป็นสีแสดอมแดงถึงแดงเลือดหมู กระพีสีเหลืองอ่อน แก่นสีนาํตาลแดง เนือไมเ้ป็นมนัวาว นาํหนกัมาก  (ความถ่วงจําเพาะ 1.04)  เสียนตรง  (วิรัชและดํารงค์, 2517)   ใบเป็นชนิดใบเดียว เรียงตัวแบบตรงข้ามกัน ขนาดกวา้ง  3-8  เซนติเมตร  ยาว  7-18  เซนติเมตร  หรือเล็กกว่า ขอบใบเรียบ ใบหนาเป็นมนั รูปใบมน (elliptic)  ค่อนไปทางรูปใบหอก  ดอกเป็นดอกช่อแบบ cymes  กลีบเลียง มี  4  กลีบ  สีเขียวอมเหลืองยาว  10-14  เซนติเมตร  โคนกลีบติดกนั ปลายกลีบแยกเป็นแฉกรูปไข่  ปลายแหลมและยงัคงติดอยูจ่นเป็นผลจะออกดอกประมาณเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม ผลแก่ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ผลมีลกัษณะเป็นทรงกลมคลา้ยไข่  เปลือกของผลหยาบสีนาํตาล  ภายใน 1  ผล มี 1 เมลด็ จะเจริญต่อไปในขณะทีผลยงัติดอยูบ่นตน้แม่ จดัเป็นเมล็ดจะงอกส่วนของ radicle   แทงทะลุออกมาทางปลายผล  ตามดว้ยส่วนของตน้อ่อน  ซึงเจริญยาวออกเรือยๆ มีลกัษณะปลายแหลมยาวสีเขียว  หรือเรียกโดยทวัไปวา่ ฝัก ยาวประมาณ  30-40  เซนติเมตร. เมือผลแก่ คพัภะ (embryo)  จะหลุดออกจากเปลือกผลปักลงดินเลนก็จะงอกทนัที  แต่ถา้หล่นลงขณะนาํทะเลขึนก็จะลอยไปตามนาํ  และมีชีวติประมาณ  2  เดือน เมือเกยตืนหรือติดอยูก่บัทีจะงอกทนัที (ไพศาล, 2532)  ประมูล, (2520)  ได้ทาํการขยายพนัธ์ุ  โดยทดลองหาเปอร์เซ็นตก์ารงอกของฝักโกงกางใบเลก็ซึงเก็บไวใ้ตร่้มและรดนาํวนัละหนึงครังพบวา่ การเก็บโดยวธีินีสามารถรักษาฝักโกงกางไวไ้ดถึ้ง  30  วนั  โดยมีเปอร์เซ็นตก์ารงอกอยูร่ะหวา่ง  83-98  เปอร์เซ็นต ์หากเรียงฝักในลกัษณะซอ้นทบักนัเป็นผลให้โรคหรือแมลงเขา้ทาํลายได ้หรือยอดอ่อนของฝักทีจะเจริญเติบโตเป็นลาํตน้หกัและตายได ้ (สนใจ, 2534)  สนิท, (2525) พบว่า โกงกางใบเล็กควรปลูกระยะ  1x1  หรือ  1.5x1.5 เมตร จะได้ผลรวมทังหมดดีทีสุด  สาํหรับการรอดตายของไมโ้กงกางใบเล็กซึงปลูกระยะทงัสองนีจะมีเปอร์เซ็นตก์ารรอดตายสูงกวา่  90  เปอร์เซ็นต ์ กรมป่าไม,้ (2536)  กล่าวว่า ไม้โกงกางใบเล็กอายุ 10 ปี  โดยจะมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงประมาณ 1 เมตรต่อปี  Aksornkoae และ Kongsangchai,(1982) ไดท้าํการศึกษาโกงกางใบเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี  อาย ุ 8-18  ปี ระยะปลูก  1x1 เมตร  ให้ผลผลิตในรูปมวลชีวภาพประมาณ 74.5-229  ตนั/เฮกแตร์  ดุสิต ( 2530)  ไดศึ้กษาการเจริญเติบโตของโกงกางใบเล็กในจงัหวดัสมุทรสงคราม   พบวา่ สวนป่าอาย ุ1-15 ปี มีความสูงและขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเฉลียอยู่ระหว่าง 0.45-12.36 เมตร และ 0-6.26 เซนติเมตร ตามลาํดบั  นพรัตน์ (2536)  ไดท้าํการทดลองปลุกป่าชายเลนเป็นเวลานาน  3  ปี  บนหาดเลนใหม่ของอ่าวปัตตานี  พบวา่  ไมโ้กงกางใบเล็กมีอตัราการรอดตายร้อยละ  30  มีความสูง  95.45  เซนติเมตร  จิตต ์(2534)  โดยศึกษาการเจริญเติบโตทางความสูง ของเส้นผ่าศูนยก์ลางมวลชีวภาพ  และปริมาตรของสวนป่าโกงกางใบเล็กชนัอายตุ่าง ๆ  กนัตงัแต่  5-20  ปี ปรากฏวา่  ความสูงเฉลียของสวนป่าไมโ้กงกางจะเพมิมากขึนตามอายขุองสวนป่า  ในทอ้งทีอาํเภอยะหริง จังหวดัปัตตานี, อาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช,  อาํเภอกันตงั จงัหวดัตรัง และอาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี   ประโยชน์ของไมโ้กงกางใบเล็ก จาํแนกตามลกัษณะไดด้งันี  ใชท้าํฟืนและถ่านใหค้วามร้อนสูง ใชท้าํไมเ้สาเขม็และไมค้าํยนั  เนืองจากไมโ้กงกางมีลกัษณะตรง มีความแขง็ และความเหนียว  เปลือกของไมโ้กงกางนาํมาสกดัแทนนิน ซึงเป็นแหล่งของแทนนิน และฟีนอลธรรมชาติทีมีราคาถูกทีสุด  และยงัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอย่าง  เช่น  ทาํหมึก  ทาํสี ยาง ใช้ในการฟอกหนงั  และใชท้าํกาวสาํหรับติดไม ้การใชป้ระโยชน์อืนๆ  เนือไมโ้กงกางมีคุณสมบตัิทีสามารถนาํมาแปรรูปเพอืใชใ้นการก่อสร้าง  ทาํเฟอร์นิเจอร์และเครืองมือเครืองใชไ้ด ้
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จากการบุกรุกป่าชายเลน  ไม่วา่จะเป็นการทาํประโยชน์จากการทาํนาเกลือ  นากุง้  การประมง  ซึงทาํให้ปริมาณของป่าชายเลนลดนอ้ยลง  ส่งผลต่อระบบนิเวศในวงกวา้ง  จนปัจจุบนัมีผูตื้นตวักบัปัญหานีมากขึน  มีการฟืนฟปู่าชายเลนทีถูกทาํลาย  โดยการนาํพนัธุ์ไมต้น้กลา้โกงกางใบเล็กมาปลูกขึนทดแทนตน้โกงกางทีขึนเองตามธรรมชาติ ในการเพาะพนัธุ์ตน้โกงกางใบเล็กมีปัญหาทีเจอคือ อตัราการรอดตายค่อนขา้งนอ้ยเวลานาํไปปลูกทดแทนไมใ้นธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อกลุ่มผูอ้นุรักษที์ทาํการปลูก  จึงมีแนวคิดทีจะทาํใหก้ารรอดตายของตน้กลา้โกงกางใบเล็กสูงขึน และเพียงพอต่อการนาํตน้กลา้โกงกางใบเลก็ไวแ้จกจ่ายใหก้บักลุ่มนกัอนุรักษที์มีความสนใจในการปลูกตน้กลา้  จึงไดน้าํเอาฝักโกงกางใบเล็กมาศึกษาการแตกยอดคู่แรกและอัตราการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็ก ทีแช่นาํทะเลในระยะเวลาทีแตกต่างกัน เพือทราบถึงระยะเวลาทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของฝักโกงกางใบเลก็  วธิีการดําเนินงานวิจัย  . วธิีการทดลองวจิยั .   การเตรียมอปุกรณ์        1.1.1 ฝักแก่ทีหลุดร่วงจากตน้โกงกางใบเลก็ (Rhizophora apicudata)         1.1.2 ขวดนาํดืมพลาสติก  ขนาด .   ลิตร   .   วธิีการเตรียมการทดลอง            1.2.1 นาํขวดนาํดืมขนาด 1.5 ลิตร จาํนวน  16  ใบ  ตดัปากขวด  บรรจุนาํทะเลลงในขวดทดลองทีระดบัความสูง   เซนติเมตร        1.2.2 ทาํการตรวจวดัความเคม็ของนาํทุกครังทีมีการเปลียนถ่ายนาํพร้อมบนัทึกผลการทดลอง           1.2.3 นาํฝักโกงกางใบเล็ก  มาแช่ลงในขวดนาํดืมทีบรรจุนาํทะเลทีจดัเตรียมไวข้วดละ  5 ฝัก ต่อ 1 ซาํ แบ่งเป็น 4  ชุดการทดลอง  ชุดการทดลองละ  4 ซาํ  ในบริเวณใตห้ลงัคาโรงกรองนาํทีมีแสงแดดส่องถึง .   การวางแผนการทดลอง        การดาํเนินการวจิยัในครังนี เป็นการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่นาํทะเลทีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็กทีนาํทะเลความเคม็ 25 ppt  อุณหภูมิ 28 องคศ์าเซลเซียส  ประกอบดว้ยจาํนวน  4  ชุดการทดลอง  ชุดการทดลองละ  4 ซาํ  จาํนวนของฝักโกงกางใบเล็กทีใชใ้นการทดลองแต่ละซาํมีทงัหมด  5 ฝัก  แต่ละชุดการทดลอง โดย  มีดงันี     ชุดการทดลองที 1 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเล วนัละ    ชวัโมงต่อวนั     ชุดการทดลองที 2 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัละ  12 ชวัโมงต่อวนั    ชุดการทดลองที 3 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเล  24 ชวัโมงต่อวนั   ชุดการทดลองที 4 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัเวน้วนั .  การเกบ็ข้อมูล  ทาํการเก็บขอ้มูลทุกตน้ของตน้โกงกางใบเล็ก  ทุกๆ 15วนั เพอืสังเกตการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็โดยวดัความยาวของยอดคู่แรก และเมือสินสุดการทดลองนบัจาํนวนฝักโกงกางใบเล็ก ทีรอดตายทงัหมดพร้อมบนัทึกผลทีไดใ้นระยะเวลา  3 เดือน    
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การวิเคราะห์ข้อมูล  นาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์ความแตกต่างของความยาวยอดคู่แรก  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์       (Completely  Randomized  Design : CRD)  และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ Analysis  of  Variance  (ANOVA)  แบบ  One –way  ANOVA  และรายงานผลค่าเฉลีย  ±  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน    อตัราการรอดตาย  =    จาํนวนตน้โกงกางเมือสินสุดการทดลอง  x 100           จาํนวนตน้โกงกางทีเริมการทดลอง  ผลการวจิัย .  การเจริญเตบิโตของฝักโกงกางใบเล็ก  จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่นาํทะเลทีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก  ทาํการเก็บขอ้มูลทุกๆ    วนั  เป็นระยะเวลา    เดือน  ผลปรากฏวา่  การเก็บขอ้มูลครังที  1 ผลของระยะเวลาในการแช่นาํทะเลทีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก ไม่มีการแตกยอดคู่แรก  และ เมือวเิคราะห์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ การเก็บขอ้มูลครังที  2 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเล  24 ชวัโมงต่อวนัมีการแตกยอดคู่แรกทีระดบัค่าเฉลีย 0.48 ± 0.11  ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในนาํทะเลวนัละ    ชวัโมง, 12 ชวัโมงต่อวนั  และวนัเวน้วนั  ไม่มีการแตกยอดคู่แรก และเมือวเิคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  (P≤0.05) การเก็บขอ้มูลครังที  3 การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในนาํทะเล  24 ชวัโมงต่อวนั  มีการแตกยอดคู่แรกทีระดบัค่าเฉลีย 0.89 ± 0.16 รองลงมาเป็นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัเวน้วนัทีระดบัค่าเฉลีย . ± 0.05  ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัละ    ชวัโมง, 12 ชวัโมงต่อวนั  ไม่มีการแตกยอดคู่แรก และเมือวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  (P≤0.05) การเก็บขอ้มูลครังที  4 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเล 24 ชวัโมงต่อวนั มีการแตกยอดคู่แรกทีระดบัค่าเฉลีย 1.98  ± 0.21  รองลงมาเป็นการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในนาํทะเลวนัเวน้วนัทีระดบัค่าเฉลีย .  ± 0.05 และการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในนาํทะเล  12 ชวัโมงต่อวนัทีระดบัค่าเฉลีย .  ± 0.06 ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในนาํทะเลวนัละ    ชวัโมงต่อวนั  ไม่มีการแตกยอดคู่แรก  และเมือวเิคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  (P≤0.05) การเก็บขอ้มูลครังที  5 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเล 24 ชวัโมงต่อวนั มีการแตกยอดคู่แรกทีระดบัค่าเฉลีย 3.22  ± 0.07  รองลงมาเป็นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัเวน้วนัมีค่าเฉลีย .  ± 0.16   การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเล  12 ชวัโมงต่อวนัมีค่าเฉลีย .  ± 0.15 และการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัละ    ชวัโมงต่อวนัมีค่าเฉลีย 0.13 ± 0.05   ตามลาํดบั  และเมือวเิคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  (P≤0.05) การเก็บขอ้มูลครังที  6 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเล 24 ชวัโมงต่อวนั มีการแตกยอดคู่แรกทีระดบัค่าเฉลีย 3.22 ± 0.07  รองลงมาเป็นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัเวน้วนัทีระดบัค่าเฉลีย .  ± 0.16  การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเล  12 ชวัโมงต่อวนัทีระดบัค่าเฉลีย .  ± 0.15 และการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในนาํทะเลวนัละ    ชวัโมงต่อวนัวนัทีระดบัค่าเฉลีย .  ± 0.05  ตามลาํดบั  และเมือวเิคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  (P≤0.05)    
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ตารางท ี    ความยาวใบเฉลียของยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็กในระยะเวลาในการแช่นาํทะเลทีแตกต่างกนั 
ระยะเวลาในการแช่นาํทะเล ความยาวใบเฉลียยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก ครังที  ครังที  ครังที  ครังที  ครังที  ครังที  แช่วนัละ  ชวัโมงต่อวนั   0 0 0 0 0.13±0.05C 0.13±0.05c   

แช่วนัละ  12 ชวัโมงต่อวนั 0 0 0 0.16±0.06b 1.17±0.15b 1.19±0.15b 
แช่24 ชวัโมงต่อวนั 0 0.48±0.11a   1.98±0.21a 1.98±0.21a   3.22±0.07a 3.22±0.07a 
แช่วนัเวน้วนั 0 0 0.41±0.05ab 0.83±0.05b 1.48±0.16b 1.48±0.16b   หมายเหต ุ ค่าเฉลียในแนวตงัทีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั  แสดงวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (P≤0.05)   ค่าเฉลีย ± ค่าเบียงเบนมาตรฐานของตวัอยา่ง  4  ซาํ  

ภาพท ี 1  ความยาวใบเฉลียของยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็กในระยะเวลาการแช่นาํทะเลทีแตกต่างกนั 2.  อตัราการรอดตาย อตัราการรอดตายของโกงกางใบเล็กทีแช่นาํทะเลทีแตกต่างกนัผลปรากฏวา่  การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเล  24 ชวัโมงต่อวนั    มีอตัราการรอดตาย  90  เปอร์เซ็นต ์ รองลงมาการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัละ  12 ชวัโมงต่อวนั  มีอตัราการรอดตาย  55  เปอร์เซ็นต ์ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัละ    ชวัโมงต่อวนั  มีอตัราการรอดตาย  40  เปอร์เซ็นต ์ และ  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในนาํทะเลวนัเวน้วนั  มีอตัราการรอดตาย  30  เปอร์เซ็นต ์ ตามลาํดบั ตารางท ี    อตัราการรอดตายของโกงกางใบเลก็ทีแช่นาํทะเลทีแตกต่างในวนัที  90 ระยะเวลาในการแช่นาํทะเล อตัราการรอดตาย  (เปอร์เซ็นต)์ แช่วนัละ  ชวัโมงต่อวนั   40 แช่วนัละ  12 ชวัโมงต่อวนั 55 แช่ 24 ชวัโมงต่อวนั   90 แช่วนัเวน้วนั 30  
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             ภาพท ี    อตัราการรอดตายของโกงกางใบเลก็ทีแช่นาํทะเลทีแตกต่าง  วจิารณ์ผลการวจิัย จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่นาํทะเลทีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก  พบวา่  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในนาํทะเลตลอดทงัวนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน มีการเจริญเติบโตคือมีการแตกยอดคู่แรกเร็วทีสุดและมีความยาวใบเฉลียสูงทีสุดอีกทงัมีอตัราการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็กดีทีสุด  เนืองจากการไดรั้บนาํทะเลตลอดเวลาทาํให้ฝักโกงกางใบเล็กมีความชืนทีไปหล่อเลียงฝักอยา่งเตม็ที  และฝักสามารถดูสารอาหารในนาํทะเลไดอ้ยา่งเตม็ที ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัเวน้วนั  มีการเจริญเติบโตรองลงมา  มีการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็กนอ้ย   เนืองจากในช่วงสัปดาห์แรกๆการปรับสภาพของฝักโกงกางใบเล็กไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเกิดขึนได ้ ทาํให้มีการตายในช่วงนีเป็นจาํนวนมาก  แต่ในระยะหลงัทีมีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีไดรั้บไดมี้การเจริญเติบโตดีขึนตามลาํดบั  การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัละ  12 ชวัโมงต่อวนั และ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัละ    ชวัโมงต่อวนั  มีการเจริญเติบโตและมีอตัราการรอดตาย  ทีไม่แตกต่างกนั อาจเนืองมาจากสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติกบัสภาพแวดล้อมทีทดลองมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน จึงทําให้มีการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายทีไม่แตกต่างกัน  ซึงสอดคลอ้งกบัประมูล  รักษาแกว้ (2520)  ไดท้ดลองหาเปอร์เซ็นตก์ารงอกของฝักโกงกางใบเลก็ซึงเก็บไวใ้ตร่้มและรดนาํวนัละหนึงครังพบว่า การเก็บโดยวิธีนีสามารถรักษาฝักโกงกางไวไ้ดถึ้ง  30  วนั  โดยมีเปอร์เซ็นตก์ารงอกอยูร่ะหวา่ง  83–98  เปอร์เซ็นต ์แต่ถา้เก็บในถุงพลาสติกและปล่อยให้นาํทะเลท่วมถึงสามารถเก็บไวไ้ดถึ้ง  90  วนั โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกประมาณ  78-97  เปอร์เซ็นต ์ สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่นาํทะเลทีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก  พบวา่  การแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก  โดยการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเล 24 ชวัโมงต่อวนั  มีการแตกยอดคู่แรกดีทีสุด   รองลงมาการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในนาํทะเลวนัเวน้  การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัละ  12 ชวัโมงต่อวนั และ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัละ    ชวัโมงตามลาํดบั  ส่วนอตัราการรอดตาย  พบวา่  การแช่ฝักโกงกางใบเล็กใน
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นาํทะเล 24 ชวัโมงต่อวนั  มีอตัราการรอดตายมากทีสุด   รองลงมา การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัละ  12 ชวัโมงต่อวนั  การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัละ    ชวัโมงและ  การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนาํทะเลวนัเวน้  ตามลาํดบั    กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณ  ผูอ้าํนวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  ทีกรุณาอนุญาตให้ใชส้ถานทีโรงกรองนาํเค็ม  และขอขอบคุณเจา้หนา้ทีสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  ทีมีส่วนช่วยในการทาํการทดลอง  และเก็บขอ้มูลการวจิยัตงัแต่เริมการทดลองจนเสร็จสินสมบูรณ์  เอกสารอ้างองิ จิตต ์ คงแสงไชย, 2534.  การอนุรักษแ์ละการจดัการป่าชายเลน.  กองจดัการป่าไม.้  กรมป่าไม.้  กรุงเทพฯ ดุสิต  เวชกิจม, 2530. การเจริญเติบโตและการรอดตายของสวนป่าไมโ้กงกางใบเล็กของเอกชนในทอ้งทีอาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  กรุงเทพฯ  นพรัตน์  บาํรุงรักษ,์ 2536.  ผลการทดลองปลูกป่าชายเลนสามปีทีอ่าวปัตตานี.  สํานักพิมพโ์อเดียนสโตร์ กรุงเทพฯ.  72   หนา้ ประมูล  รักษาแกว้, 2519. วธีิการป้องกนัปูแสมโดยใชถุ้งพลาสติกห่อโคนฝักโกงกางก่อนปลูก. กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า  และพนัธ์ุพืช.  กรมป่าไม.้  กรุงเทพฯ ประมูล  รักษาแกว้, 2520.  เปอร์เซ็นตก์ารงอกของฝักโกงกางใบเล็กซึงเก็บไวใ้ตร่้มและรดนาํวนัละหนึงครัง.  กรมอุทยาน แห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช.  กรมป่าไม.้  กรุงเทพฯ.  134  หนา้ ไพศาล ธนะเพิมพูนม 2532. ผลผลิตของสวนป่าไมโ้กงกางใบเล็ก จงัหวดัปัตตานี. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  กรุงเทพฯ.   58  หนา้ วิรัช ชืนวารินและ ดาํรงค์ ศรีอรัญ, 2517.  ลกัษณะโครงสร้างของเนือไมที้สาํคญัในชุดคาลิซิฟลอรีอินเฟอรี เฮตเตอโรเมอรี  ไบคาเปลลาตี ไมเซนติเมตรไบรอี ดาฟเนลส์และยูนิเซกชวลส์. คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   กรุงเทพฯ สนิท  อักษรแก้ว, 2525.  ศักยภาพ และการเพิมผลผลิตของสวนป่าชายเลนเพือใช้เป็นพลังงานในประเทศไทย.    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  กรุงเทพฯ สนใจ  หวานนท์, 2534. การย่อยสลายใบโกงกางและใบแสมด้วยเชือราบริเวณพืนทีนากุ้งร้าง อาํเภอโคกขาม จังหวดั สมุทรสาคร.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. ปทุมธานี. หนา้ 24 Aksornkoae S. and J. Kongsangchai, 1982.  mangrove  forest  Conservatation  in Thailand. 97- 101p.        
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คุณภาพนําในอ่างเกบ็นําห้วยขอนแก่น  อาํเภอสันติสุข จังหวดัน่าน Water  Quality of Huay Khonkaen Rreservoir , Santisuk Distr ict Nan Province  เจนจิรา ลานแกว้1* เชาวลีย ์ใจสุข2 อมรชยั ลอ้ทองคาํ2 และ จุลทรรศน์ คีรีแลง2 Janejira Lankaew1* Chaowalee Jaisuk2  Amornchai Lothongkum2 and Julatat Keereelang 2  บทคัดย่อ   จงัหวดัน่านเป็นพนืทีตน้นาํซึงเป็นแม่นาํสายสาํคญัทีไหลลงสู่แม่นาํเจา้พระยา จงัหวดัน่านในปัจจุบนัไดมี้ขอ้จาํกดัการใชส้ารเคมีทางการเกษตรต่อพืนทีการเพาะปลูก โดยเฉพาะการทาํไร่ขา้วโพด เนืองมาจากส่งผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้มต่อประชาชนและสิงแวดลอ้ม เช่น ส่งผลให้เกิดสารพิษตกคา้งในสินคา้ทางการเกษตรและสิงแวดลอ้ม เป็นตน้ การศึกษานีมีพืนทีตรวจวดัคุณภาพนาํเป็นบริเวณอ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น อาํเภอสันติสุข จงัหวดัน่าน เนืองจากบริเวณดงักล่าวเป็นพืนทีทีมีการปลูกขา้วโพดมากทีสุดของจงัหวดัน่าน มีการใชปุ๋้ยเคมี สารเคมีกาํจดัวชัพืชและแมลงเป็นจาํนวนมาก ซึงเมือถึงฤดูนาํหลากจะมีการชะลา้งสารเหล่านีลงสู่ห้วยขอนแก่น  และอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น  โดยตรง การศึกษานีไดต้รวจวดัคุณภาพนาํในหว้ยขอนแก่น  เนืองจากชุมชนใชน้าํจากอ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น  เพอืการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ผลการตรวจวดัคุณภาพนาํเบืองตน้พบวา่ คุณภาพนาํทางกายภาพ และทางเคมี ของนาํในหว้ยขอนแก่น  มีค่าปกติตามมาตรฐานคุณภาพนาํผิวดินประเภทที 3 และสาํหรับการวเิคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกาํจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  และ  Herbicide ในตวัอยา่งนาํ และปลา ไม่พบปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกาํจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  และ Herbicide แต่อยา่งใด ซึงแสดงถึงนาํในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น  สามารถนาํไปใชเ้พอืการอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติและผา่นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนาํทวัไปก่อนตามมาตรฐานนาํผิวดินประเภทที      คาํสําคญั คุณภาพนาํ, อ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น, น่าน       1 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภเูพียง           จงัหวดัน่าน 55000 1 Department of Science Faculty of Science Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Fai Kaew, Phu Phiang, Nan Province 55000, Thailand 2 สาขาวิชาสตัวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภเูพียง จงัหวดัน่าน  2 Department of Animal Science and Fisheries Faculty of Science Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Fai Kaew, Phu Phiang, Nan Province 55000, Thailand E-mail : biochemistryjb@hotmail.com 
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ABSTRACT   Nan Province is a headwaters area, Nan River is important flowing in the Chao Praya River. Presently the use of agrochemicals in agriculture especially corn farm affected on environment. Moreover, the agrochemicals were direct and indirect effected to the people because the increasing of environment and human health problem. This study assessed water quality of Huay Khonkaen reservoir, Santisuk district Nan, province, there were numerous of corn farm so the area were heavy agrochemicals. Moreover, in rainy season the chemicals may discharge to the Huay Khonkaen reservoir 1 and 2. The community were used water from Huay Khonkaen reservoir 2 for consume, therefore, the objectives of this study were assessed the water quality in the Huay Khonkaen reservoir 2. The finding showed the water quality were according to surface water quality type 3, moreover the analysis of carbamate and herbicide were not detected in all water, sediment and fishes. In summary, the water in Huay Khonkaen reservoir 2 is can used to consume after improve and disinfection..  Keyword: Keywords : Water quality, Huay Khonkaen reservoir, Nan                     
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บทนํา อ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น  เป็นอ่างเก็บนาํขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของอาํเภอสันติสุข จงัหวดัน่าน ซึงรองรับนาํจากห้วยขอนแก่นทีไหลมาจากเทือกเขาทางตอนหนือของอาํเภอสันติสุข บริเวณดงักล่าวเป็นพืนทีทีมีการปลูกขา้วโพดมากทีสุดของจงัหวดัน่าน  มีการใชปุ้๋ ยเคมีและสารเคมีต่าง ๆ ทีใชก้าํจดัวชัพชืและแมลงในกระบวนการปลูกขา้วโพดจาํนวนมากและเป็นเวลานาน  เมือถึงฤดูนาํหลากจึงมีการชะลา้งสารเหล่านีลงสู่ห้วยขอนแก่นและอ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น  โดยตรง ซึงสารเคมีดงักล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งนาํทงัทางตรงและทางออ้ม  และกระทบต่อคุณภาพชีวติของผู ้ทีใชป้ระโยชน์จากอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น   คือ ชุมชนบา้นน่านมนัคง ตาํบลป่าแลวหลวง อยา่งยงิ เพราะชุมชนดงักล่าวใช้เป็นแหล่งนาํในการเกษตร การปศุสัตว ์การประมงตลอดจนเป็นแหล่งท่องเทียวทีสาํคญัของอาํเภอสันติสุข  ดงันนัโอกาสทีสารเคมีเหล่านีจะเขา้ไปปนเปือนสิงมีชีวิตต่างๆ ทงัสัตวน์าํ แหล่งนาํ และคนในชุมชนดงักล่าวน่าจะมีสูง และอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อปลอดภยัของชีวิตสิงมีชีวิตต่าง ๆ  ในพืนทีดงักล่าวดว้ย ดงันนัคณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาคุณภาพนาํ และวิเคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกาํจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  และ  Herbicide ในแหลงนาํของอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น   ทงันีขอ้มูลทีไดจ้ะใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานทีสําคญัให้กับชุมชนและทอ้งถินนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการจดัการทรัพยากรประมง การใชส้ารเคมีและการป้องกนัตวัเองจากสารเคมีตกคา้งของชุมชนบา้นน่านมนัคงต่อไป   วธิีดําเนินการวิจัย 1. วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ ศึกษาลกัษณะทางภมิูศาสตร์ของอา่งเก็บนาํ และบริบทของชุมชนบา้นน่านมนัคงเพอืกาํหนดสถานีทีเป็นตวัแทนในการศึกษา จากนนัสาํรวจเกบ็รวบรวมตวัอยา่งนาํ และปลามาวเิคราะห์คุณภาพนาํ และการวเิคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกาํจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  และ  Herbicide โดยวธีิ house method TE-CH-207 Based on EPA 507 method แสดงดงัภาพที  และ  
          ภาพท ี  ลกัษณะทางภมิูศาสตร์และตาํแหน่งสถานีเกบ็ตวัอยา่งนาํและปลา    
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ตอนบนของอ่างเก็บนาํ ตอนกลางของอา่งเก็บนาํ 

  
                       ตอนล่างของอ่างเก็บนาํ                                                  บ่อเก็บนาํชุมชน  ภาพท ี2 จุดเก็บตวัอยา่งนาํและปลาในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2                A : สถานีที 1 ตอนบนอา่งเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2  B : สถานีที 2  ตอนกลางของอา่งเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2    C : สถานีที 3  ตอนล่างของอา่งเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2   D : สถานีที 4  บ่อเก็บนาํ       2. การตรวจวัดคุณภาพนําทางกายภาพ และทางเคมี 2.1 ศึกษาคุณภาพนาํทางกายภาพ และทางเคมี ดว้ยเครืองมือตรวจวดัคุณภาพนาํภาคสนามและวิธีการ ดงัตารางที   ตารางท ี1 พารามิเตอร์และเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาคุณภาพนาํ คุณภาพนาํทีตรวจวดั เครืองมือตรวจวดั วิธีการวิเคราะห ์/ ยีหอ้รุ่น ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) pH meter วดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าของไอออนในนาํ อุณหภูมิ Temperature meter HANNA / HI98129 ของแขง็ทีละลายในนาํ Conductivity meter HANNA / HI98129 ความนาํไฟฟ้า Conductivity meter               HNNA / HI98129 

A B 

C D 
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ความกระดา้งของนาํ Hardness meter HANNA / HI96735 ความขุ่นของนาํ  Turbidity meter HANNA / HI93703 ความโปร่งแสง  Secchi disc วดัความโปร่งแสงของนาํ ออกซิเจนทีละลายในนาํ DO meter     EUTECH / cyberscan  DO 300 ไนไตรท ์  Spectrophotometer       Colorimetric method ไนเตรท   Spectrophotometer       Colorimetric method แอมโมเนีย   Ammonia meter       HI 700 Checker® HC          Handleld  Colorimeter  2.2 การวเิคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกําจัดวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  และ  Herbicide นาํตวัอยา่งนาํและปลา ในอ่างเก็บนาํหว้ยของแก่น 2 และจากบ่อเก็บนาํชุมชน  มาวเิคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกาํจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate และ Herbicide โดยวธีิทดสอบอา้งอิง In-house method on EPA method 507 by LC-MS/MS และ In-house method based on Journal of Chromatography A, 886 (2000), p 207-216 By HPLC/Post-column derivatizer  ผลและวจิารณ์ผล คุณภาพนําทางกายภาพ และทางเคม ีผลการวิเคราะห์คุณภาพนาํทางกายภาพ และทางเคมี พบวา่เมือทาํการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพนาํในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 จาํนวนทงัหมด 4 สถานี ปรากฎวา่คุณภาพนาํในในอ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น 2 มีค่าแสดงดงัภาพที 3 และ 4 ผลการวเิคราะห์คุณภาพนาํทางกายภาพและทางเคมีของอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 อาํเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน   

  B 

C D 

A 
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ภาพท ี3  A: ค่า pH  B: อุณหภมิู C:  ออกซิเจนทีละลายในนาํ  D: ค่าความนาํไฟฟ้าของนาํ E: ความขุ่น                F: ค่าความโปร่งแสง  ในสถานีที 1-4  ระหวา่งเดือน พฤษภาคม และ ธนัวาคม   

  
 ภาพที 4  G: ความกระดา้ง H: ของแขง็ทีละลายทงัหมด ของนาํในสถานีที 1-4  ในระหวา่งเดือน พฤษภาคม                           และ ธนัวาคม  ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของตวัอยา่งนาํในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 จาํนวน 4 สถานี ในช่วงเดือนพฤษภาคม มีค่า pH อยูใ่นช่วง 6.6- 7.6 ซึงพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑที์กาํหนด สิงมีชีวิตในนาํสามารถดาํรงชีวิตไดต้ามปกติ ชุมชนสามารถนาํมาใช้อุปโภคได้ตามปกติ ในขณะทีช่วงเดือนธันวาคมปริมาณนาํในอ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น 2 จะลดลง นอกจากนียงัพบวา่ ในสถานีที 2 3 และ 4 พบค่า pH อยูใ่นช่วง 8.58 – 9.20 อยูใ่นช่วงทีเหมาะสมต่อการเพาะเลียงสัตวน์าํไม่มีผลต่อการดาํรงชีวิตของสัตวน์าํ (ประเทือง, 2534) แสดงดงัตารางที 2  ค่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของตวัอยา่งนาํในอ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น 2 จาํนวนทงัหมด 4 สถานี หากนาํมาเทียบกบัมาตรฐานของนาํดืม โดยเกณฑม์าตรฐานกาํหนดให้นาํมีค่า pH อยู่ในช่วง 6.5-8.5  จากผลการศึกษาพบว่าในสถานีที 2 3 และ 4 มีค่า pH เกินกว่า 8.5 ดงันันนาํในอ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น 2 ในช่วงเดือนธนัวาคม ไม่เหมาะสมต่อการนาํมาอุปโภคบริโภคหรือนาํไปผลิตนาํประปา (กรมอนามยั, 2543) อุณหภูม ิ(Temperature)   อุณหภมิูของนาํในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 ในช่วงเดือน พฤษภาคม และ ธนัวาคม มีค่าอยูใ่นช่วง    28.0 – 32.30 จดัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํผิวดินกาํหนดไว ้ดงันนัจึงไม่มีผลกระทบต่อสตัวน์าํ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2538)    

E F 

G H 
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ปริมาณออกซิเจนทลีะลายนาํ (DO)  ค่าออกซิเจนทีละลายนาํ เดือนพฤษภาคม และธนัวาคม แสดงดงัภาพ C มีค่าเฉลีย ของนาํอยูใ่นช่วง 4.4 – 8.3 ppm  ค่าออกซิเจนละลายในนาํ ในช่วงเดือนพฤษภาคม (4.40 -5.30 ppm) มีค่านอ้ยกวา่เดือนธนัวาคม (5.0 -8.3 ppm) อยา่งไรก็ตามอุณหภูมิ และปริมาณของแข็งทงัหมดทีละลายในนาํ เมืออุณหภูมิของนาํลดลง ปริมาณการละลายของออกซิเจนในนาํจะเพิมขึน (มนัสิน และมนัรักษ,์ 2551) ดงันันปริมาณออกซิเจนทีละลายนาํเฉลีย (4.4 – 8.3 ppm ) จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนาํในแหล่งนาํผิวดินทีกาํหนดค่าไวม้ีค่าไม่นอ้ยกวา่ 6.0 ppm (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2538) ค่าการนําไฟฟ้า (conductivity)  ค่าความนาํไฟฟ้าของตวัอยา่งนาํในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และเดือนธนัวาคม  มีค่าอยูใ่นช่วง 45.0 – 87.0 ppm พบวา่ในช่วงเดือนธนัวาคมมีค่าความนาํไฟฟ้ามากกวา่ช่วงเดือน พฤษภาคม ผลการศึกษาทีไดส้อดคลอ้งกบัค่าของแขง็ทงัหมดทีละลายนาํ กล่าวคือถา้ในนาํมีปริมาณไอออนมากค่าความนาํไฟฟ้าของไอออนทีวดัได้จะมีค่าเพิมขึน ค่าความโปร่งแสง (Transparency) ค่าความโปร่งแสงของนาํในอ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และธนัวาคม แสดงดงัภาพที F ค่าความโปร่งแสงเฉลียของนาํมีค่าอยูใ่นช่วง 35.00 – 100.00 cm ระดบัความโปร่งแสงทีมีความเหมาะสมต่อการดาํรงชีวิตของสัตว์นาํควรมีความโปร่งแสงอยูร่ะหวา่ง 30 – 60 cm (ประเทือง, 2534) ความขุ่น (Turbidity) ค่าความขุ่นของตวัอยา่งนาํในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 ในช่วงเดือนพฤษภาคม และธนัวาคม  มีค่าอยู่ในช่วง 0.94 – 83.3 FTU ค่าความขุ่นของนําแสดงให้เห็นว่ามีสารแขวนลอยอยู่ในนํามากน้อยเพียงใด จากผลการศึกษาพบวา่ในเดือนพฤษภาคม (นาํหลาก) นาํมีความขุ่นมากกวา่ช่วงเดือนธนัวาคม (นาํนอ้ย)อาจเนืองมาจากฤดูกาลทีวดัระดบัปริมาณนาํแตกต่างกนัส่งผลใหค้วามขุ่นต่างกนั ผลการวเิคราะห์คุณภาพนาํทางกายภาพและทางเคมี (ต่อ) ค่าความกระด้างของนาํ (Hardness)  ค่าความกระดา้งของนาํในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และเดือนธนัวาคม เฉลียอยูใ่นช่วง 97.0 – 406.0  ซึงค่าความกระดา้งทีเหมาะสมต่อการดาํรงชีวิตของสัตวน์าํอยูร่ะหวา่ง 80 – 200 mg/l (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแวดลอ้ม, 2538) จากผลการศึกษาพบวา่ ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม นาํกระดา้งมากในสถานีที 3  และ 4 เดือนธันวาคมนาํกระดา้งมากในสถานีที 1 2 และ 3 ในสถานีที 4 คือบ่อเก็บนาํชุมชน พบวา่ปริมาณของนาํมีผลต่อค่าความกระดา้งของนาํ ซึงในช่วงทีปริมาณนาํมาก (พฤษภาคม) อยูใ่นช่วงฤดูหลงันาํหลาก อาจเกิดจากนาํฝนไดช้ะลา้งผิวหน้าดินและละลาย CO2 ในปริมาณมากอนัเนืองมาจากกิจกรรมของแบคทีเรีย กรดคาร์บอนิกในนาํฝนจึงซึมลงใต้ดินผ่านชนัดินทีมีการเน่าการสลายตวัของสารอินทรียท์าํให้กรดคาร์บอนิกเพิมมากขึนไปสัมผสักบัชนัหินปูนส่งผลให้มี CaCO3 และ MgCO3 ละลายออกมาลงสู่แหล่งนาํ (นิพนธ์ และคณิตา, 2550) ส่งผลใหค้่าความกระดา้งของนาํมีปริมาณสูง ช่วงปริมาณนาํนอ้ย (ธนัวาคม) นาํมีความกระด้างน้อยเนืองจากปริมาณของไอออนรวมต่างๆ อาจถูกดูดซึมเก็บไวที้ผิวดินส่งผลให้มีการปนเปือนของไอออนในนาํมีปริมาณนอ้ย ปริมาณของแข็งทงัหมดทลีะลายนาํ (TDS)   เปรียบเทียบของแข็งทงัหมดทีละลายนาํของตวัอยา่งนาํในอ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคมมีค่าอยู่ในช่วง 29.0 – 57.0 ppm พบว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมในสถานีที 1 2 และ 3 ถึงเดือนธันวาคม นาํมีความกระดา้งมากในสถานีที 1  2  และ 3 ซึงเป็นจุดเก็บตวัอย่างนาํบริเวณตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างของอ่างเก็บนาํห้วย
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ขอนแก่น 2 ทงันีบริเวณดงักล่าวเป็นจุดรับนาํทีมาจากการเพาะปลูกทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกขา้วโพด มีการไถพรวนดิน และการใชย้ากาํจดัวชัพืช เมือฝนตกจึงเกิดการชะลา้งหนา้ดินลงสู่แหล่งนาํส่งผลให้ปริมาณของแขง็ทงัหมด  ในสถานีที 1, 2 และ 3 มีปริมาณมากกว่าในสถานีที 4  เมือเปรียบเทียบปริมาณของแข็งทังหมดทีละลายนาํในเดือนพฤษภาคม และเดือน ธันวาคม พบว่าช่วงเดือนธันวาคมนาํในอ่างห้วยขอนแก่น 2  มีปริมาณของแข็งทงัหมดทีละลายนาํมากกว่า (44.2 -57.0) เดือนพฤษภาคม (47.7-49.2)ธันวาคม  ทงันีอาจเนืองมาจากในช่วงเดือนธันวาคม นาํในอ่างเก็บนาํมีปริมาณลดลง จึงส่งผลทาํใหมี้ความเขม้ขน้ของไอออนทงัหมดมีปริมาณเพมิขึน การวิเคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกําจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  และ  Herbicide  1) ยาฆ่าแมลงและสารกาํจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate จากการเก็บตวัอยา่งนาํจาํนวน 2 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ตวัอยา่งนาํจากอ่างเก็บนาํ และจากบ่อเก็บนาํชุมชน และตวัอยา่งสัตวน์าํ ไดแ้ก่ ปลา เพือนาํมาวิเคราะห์หาการปนเปือนของยาฆ่าแมลงและสารกาํจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate พบว่าไม่สามารถตรวจพบค่าต่าง ๆ เลย (ตารางที 2-4) นนัแสดงให้เห็นว่าชุมชนไม่ไดมี้การใชส้ารเคมีในกลุ่มกาํจดัแมลง หรืออาจจะใชน้อ้ยมาก จนไม่มีการปนเปือนในแหล่งนาํและสัตวน์าํในพืนทีอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น  จากการนาํตวัอยา่งนาํและปลา ในอ่างเก็บนาํห้วยของแก่น 2 และจากบ่อเก็บนาํชุมชน  มาวิเคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกาํจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  แสดงผลดงัตารางที 2  3 และ 4 ตามลาํดบั  ตารางท ี2  ผลการวเิคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกาํจดัวชัพชืในกลุ่ม Carbamate ในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 
รายการทดสอบ ผลการทดสอบ   วธีิทดสอบอา้งอิง พฤษภาคม ธนัวาคม หน่วย LOD Oxamyl ND ND Mg/L 0.01 In-house method  Methomyl ND ND Mg/L 0.01 TE-CH-207 Based on Carbaryl ND ND Mg/L 0.01 EPA 507 method Isoprocarb ND ND Mg/L 0.01  Fenobucarb ND ND Mg/L 0.01  Methiocarb ND ND Mg/L 0.01  Promecarb ND ND Mg/L 0.01  Total Aldicarb ND ND Mg/L 0.01    - Aldicarb ND ND Mg/L 0.01    - Aldicarb Sulfoxide ND ND Mg/L 0.01    - Aldicarb Sulfone ND ND Mg/L 0.01  Total Cabofuran ND ND Mg/L 0.01   - Carbofuran ND ND Mg/L 0.01   -Carbofuran-3-hydroxy ND ND Mg/L 0.01      
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ตารางท ี3  ผลการวเิคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกาํจดัวชัพชืกลุ่ม Carbamate ในตวัอยา่งนาํ จากบ่อเก็บนาํชุมชน        
รายการทดสอบ ผลการทดสอบ   วธีิทดสอบอา้งอิง พฤษภาคม ธนัวาคม หน่วย LOD  Oxamyl ND ND Mg/L 0.01 In-house method  Methomyl ND ND Mg/L 0.01 TE-CH-207 Based on Carbaryl ND ND Mg/L 0.01 EPA 507 method Isoprocarb ND ND Mg/L 0.01  Fenobucarb ND ND Mg/L 0.01  Methiocarb ND ND Mg/L 0.01  Promecarb ND ND Mg/L 0.01  Total Aldicarb ND ND Mg/L 0.01    - Aldicarb ND ND Mg/L 0.01    - Aldicarb Sulfoxide ND ND Mg/L 0.01    - Aldicarb Sulfone ND ND Mg/L 0.01  Total Cabofuran ND ND Mg/L 0.01   - Carbofuran ND ND Mg/L 0.01   -Carbofuran-3-hydroxy ND ND Mg/L 0.01   ตารางที 4  ผลการวิเคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกาํจดัวชัพืชกลุ่ม Carbamate ในตวัอยา่งปลาจากอ่างเก็บนาํห้วยของ   แก่น 2 และบ่อเก็บนาํชุมชน              
รายการทดสอบ ผลการทดสอบ   วธีิทดสอบอา้งอิง พฤษภาคม ธนัวาคม หน่วย LOD Oxamyl ND ND Mg/L 0.01 In-house method  Methomyl ND ND Mg/L 0.01 TE-CH-207 Based on Carbaryl ND ND Mg/L 0.01 EPA 507 method Isoprocarb ND ND Mg/L 0.01  Fenobucarb ND ND Mg/L 0.01  Methiocarb ND ND Mg/L 0.01  Promecarb ND ND Mg/L 0.01  Total Aldicarb ND ND Mg/L 0.01    - Aldicarb ND ND Mg/L 0.01    - Aldicarb Sulfoxide ND ND Mg/L 0.01    - Aldicarb Sulfone ND ND Mg/L 0.01  Total Cabofuran ND ND Mg/L 0.01   - Carbofuran ND ND Mg/L 0.01   -Carbofuran-3-hydroxy ND ND Mg/L 0.01  
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2) การวเิคราะห์หาปริมาณสารป้องกนักาํจดัวชัพืช (Herbicide)     จากการนาํตวัอย่างนาํและปลาในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2  จาํนวน 1 ตวัอยา่ง และจากบ่อเก็บนาํชุมชน จาํนวน 1 ตวัอยา่งมาวเิคราะห์หาสารป้องกนักาํจดัวชัพืช (Herbicide) แสดงผลดงัตารางที 5 และ 6 ตามลาํดบั ตารางท ี5 ผลการวเิคราะห์ปริมาณสารป้องกนักาํจดัวชัพืช (Herbicide) ของตวัอยา่งนาํในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 และบ่อ  เก็บนาํชุมชน รายการทดสอบ ผลการทดสอบ   วิธีทดสอบอา้งอิง พฤษภาคม ธนัวาคม หน่วย LOD Atrazine ND ND Mg/L 0.001 In-house method on      EPA method 507 by       LC-MS/MS  Glyphosate ND ND Mg/L 0.005 In-house method based on Journal of  AMPA ND ND Mg/L 0.005 Chromatography A, 886 (2000), p 207-216      By HPLC/Post-column derivatizer   ตารางที 6 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารป้องกนักาํจดัวชัพืช (Herbicide) ของตวัอยา่งปลาในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 และ  บ่อเก็บนาํชุมชน            รายการทดสอบ ผลการทดสอบ   วธีิทดสอบอา้งอิง พฤษภาคม ธนัวาคม หน่วย LOD Atrazine ND ND Mg/L 0.001 In-house method on      EPA method 507 by       LC-MS/MS  Glyphosate ND ND Mg/L 0.005 In-house method based on Journal of  AMPA ND ND Mg/L 0.005 Chromatography A, 886 (2000), p 207-216      By HPLC/Post-column derivatizer หมายเหตุ ND = Not Detected วธีิการตรวจสอบดงักล่าวตรวจไม่พบ  สรุปผลการวจิัย คุณภาพนาํในอ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่นอยูใ่นมาตรฐานคุณภาพนาํผิวดินประเภทที 3 เมือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานของคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ (2537)  เนืองจากมีค่าออกซิเจนละลายนาํนอ้ยกวา่ 6 mg/l  โดยทีนาํผิวดินประเภทที 3 คือ แหล่งนาํทีไดรั้บนาํทิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพือ (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนาํทวัไปก่อน และ (ข) การเกษตร เมือพิจารณาคุณภาพนาํสถานีที 4 ซึงเป็นบ่อนาํทีใชเ้พอืการอุปโภคของชุมชน พบวา่มีค่าความกระดา้งสูงมากถึง 400 mg/l จดัเป็นนาํกระดา้งมาก 
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และแปรผนัตรงกบัความโปร่งแสงของนาํ พบว่าความโปร่งแสงของนาํมีค่ามากกวา่ 300 เซนติเมตร และนาํมีสีเขียวใส ซึงสะทอ้นให้เห็นถึงการมีปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียมเจือปนสูงมาก  สาํหรับค่าความกระดา้งทีเหมาะสมต่อการใช้อุปโภคหรือซกัฟอกชาํระร่างกายไม่ควรสูงเกิน 100 mg/l (ประเทือง, 2534) ดงันนัควรมีการบาํบดัใหมี้ค่าความกระดา้งอยูใ่นเกณฑที์เหมาะสมก่อนนาํไปใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ผลการวเิคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงและสารป้องกนักาํจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate และHerbicide ในตวัอยา่งนาํและปลา พบวา่ไม่สามารถตรวจพบค่าต่าง ๆ เลย (ตารางที 2-4) นนัแสดงให้เห็นวา่ชุมชนไม่ไดมี้การใชส้ารเคมีในกลุ่มกาํจดัแมลง หรืออาจจะใชน้อ้ยมาก จนไม่มีการปนเปือนในแหล่งนาํและสัตวน์าํในพืนทีอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2  กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้ิจ ัยขอขอบคุณงบผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   ทีให้การสนับสนุนงบประมาณ และคณะวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่านทีใหก้ารสนบัสนุน เครืองมือ อุปกรณ์ และสถานทีดาํเนินงานวิจยั  เอกสารอ้างองิ กรมอนามยั. 2543. มาตรฐานคุณภาพนาํบริโภค. ประกาศกรมอนามยั (29 กุมภาพนัธ์ 2543). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแวดลอ้ม. . การวเิคราะห์คุณภาพนาํ, กรุงเทพฯ.   นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ และ คณิตา ตังคณานุรักษ์. 2550. หลักการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําทางเคมี. สํานักพิมพ์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. ประเทือง เชาวว์นักลาง. . คุณภาพนาํทางการประมง. สาํนกัพมิพฟิ์สิกส์ เซ็นเตอร์. กรุงเทพฯ. ภทัรารัตน์ เทียมเก่า. 2557. ความเป็นพิษของไกลโฟเสทและการยอ่ยสลายโดยจุลินทรีย.์ วารสารเกษตรพระจอมเกลา้. ปีที  32 ฉบบัที 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2557) หนา้ 71-79. มนัสิน ตณัฑุลเวศม์ และมนัรักษ ์ตณัฑ์ฑุลเวศม์. 2551. คู่มือวิเคราะห์คุณภาพนาํ, พิมพค์รังที . โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์              มหาวทิยาลยั. กรุงเทพฯ. สิท ธิชัย  ตันธนะ สฤษดิ .  2549. ค วาม รู้ เ บืองต้น เ กียวกับคุ ณภาพนํา .  ภาค วิชาอนุ รักษาวิทยา  คณะ วนศาสตร์   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. พิมพค์รังที 1. กรุงเทพฯ.         
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การคัดเลือกและศึกษาจุลินทรีย์ทสีามารถผลิตเอทานอลจากแหล่งนําหวานชนิดต่าง  ๆScreening and Characterisation of Ethanol Producing Microorganisms from Different Sugar Sources   ธณิกานต ์ธรสินธ์ุ * และ ศรีอุบล ทองประดิษฐ์   Thanikan Thorasin 1* and Sriubol Thongpradistha1  บทคดัย่อ  งานวิจัยเรืองนีมีวตัถุประสงค์เพือคัดเลือกจุลินทรีย์ทีสามารถผลิตเอทานอลจากแหล่งนําหวานชนิดต่าง ๆ                เช่น นาํออ้ยสด นาํตาลจากสด นําตาลโตนดสด นําตาลสดบรรจุขวด และนําตาลเมา หลงัจากนันคดัเลือกจุลินทรียที์มีคุณสมบติัดีทีสุดเพือศึกษาลกัษณะการเจริญเติบโตภายใตส้ภาวะต่าง ๆ ผลการทดลองพบเชือจุลินทรียที์สามารถผลิตเอทานอลทงัหมด  ไอโซเลต แบ่งเป็นแบคทีเรีย  ไอโซเลต และยสีต ์19 ไอโซเลต จุลินทรียแ์ต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลได้แตกต่างกัน โดยยีสต์สามารถผลิตเอทานอล [0.739 - .  เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตร/ปริมาตร)] สูงกว่าแบคทีเรียประมาณ  เท่า [0.002 – .  เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตร/ปริมาตร)] ยีสต์ทีคัดเลือกสามารถจัดจาํแนกได้เป็น Kloeckera apis ซึงสามารถเจริญเติบโตเพิมจาํนวนอยา่งรวดเร็วและผลิตเอทานอลสูงทีสุดภายใน  ชวัโมง โดยเฉพาะไอโซเลต K. apis SCSO0824 สามารถเจริญเติบโตและเกิดการหมกัทีอุณหภมิู , , 40 และ 2 องศาเซลเซียส และยงัสามารถเจริญเติบโตไดใ้นอาหารทีมีแป้งและเซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบ นอกจากนี K. apis SCSO0824 เกิดการหมกันาํตาลหลายชนิดได้แก่ D-glucose, fructose, D-mannose, cellobiose, dextrose และ maltose นอกจากนีสภาวะการเติมกรดอะซิติก 1.0 เปอร์เซ็นต ์(ปริมาตร/ปริมาตร) สามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จากผลการทดลองเป็นการคดัเลือกยสีตท์างเลือกทีสามารถผลิตเอทานอลไดอ้ยา่งรวดเร็ว   คาํสําคญั : การคดัเลือกเชือจุลินทรีย,์ แหล่งนาํหวาน, เอทานอล   
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ABSTRACT   Aim of the study was the isolation of microorganisms capable to produce ethanol from different sugar sources such as: sugarcane juice, nipa palm sap, palmyra palm sap, commercial palm sap and palm wine. Subsequently, the most performing isolate was characterised in relation to its growing abilities under different conditions. In total, 98 microorganisms were isolated. Among them, 79 were bacteria while the remaining 19 were yeasts. The level of ethanol production was significantly different, with proportions microorganism-dependent. It was found out that the ethanol production from yeast [0.739 - 1.021 % (v/v)] was approximately 10-times higher than bacteria [0.002 - 0.203 % (v/v)]. The isolated yeasts belonged to the species Kloeckera apis, which rapidly grew and was able to produce the highest level of ethanol within 12 h of fermentation. Into details, Kloeckera apis isolate SCSO0824 was able to grow at 32C, 37C, 40C and 42C. In addition, Kloeckera apis SCSO0824 could grow on starch and cellulose agar, and was capable to ferment different carbon sources, for instance: D-glucose, fructose, D-mannose, cellobiose, dextrose and maltose. Moreover, the 1.0 % (v/v) acetic acid condition was able to completely inhibit the growth of K. apis SCSO0824. The above results are promising for the identification of alternative yeast with the ability to produce rapidly ethanol.  Keywords : screening microorganisms, sugar source, ethanol                 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  1 Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thungyai Sub-district,  Thungyai District, Nakhon Sri Thammarat Province 80240, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : blueofbeer@hotmail.com, thanikan.t@rmutsv.ac.th  
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บทนํา ปัจจุบนันีความตอ้งการใชพ้ลงังานเชือเพลิงทวัโลกมีแนวโน้มการใชเ้พิมขึน ทาํให้ปริมาณเชือเพลิงจากนาํมนัดิบ (fossil fuels) ลดลง ในทางกลบักันราคานาํมนัดิบกลบัสูงขึน เพราะเป็นแหล่งพลงังานแหล่งเดียวทีใช้ทวัโลก   แต่การใช้นาํมนัดิบก่อให้เกิดปัญหาสิงแวดลอ้ม มลภาวะเป็นพิษ และภาวะโลกร้อน (Azhar et al., 2017) ดงันันหลายประเทศจึงให้ความสาํคญักบัการใชพ้ลงังานทดแทนในรูปแบบอืน เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวลจากเอทานอล มีเทน และไฮโดรเจน เป็นตน้ แหล่งพลงังานหมุนเวยีนทีหลาย ๆ  ประเทศนาํมาใชก็้คือ เอทานอล ซึงนาํมาใชใ้นรูปไบโอเอทานอล (bioethanol) ทีผลิตจากชีวมวล (biomass) (Lin and Tanaka, 2006) เอทานอลสามารถสังเคราะห์ไดจ้ากปิโตรเลียมหรือผา่นกระบวนการหมกัโดยจุลินทรียจ์ากชีวมวลโดยการศึกษาเรืองเอทานอลจะมุ่งเนน้ศึกษาเรือง ราคา และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเอทานอลในระดบัอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพของจุลินทรียใ์นกระบวนการหมกัเอทานอล การใชว้สัดุทางการเกษตรทีมีราคาถูกเป็นวตัถุดิบ การควบคุมสภาวะแวดลอ้มทีเหมาะสมในกระบวนการหมกั เป็นตน้ (Gunasekaran and Raj, 2005) เชือจุลินทรียห์ลายสายพนัธ์ุมีความสามารถในการผลิตเอทานอลทงัยสีต ์แบคทีเรีย และรา  แต่จุลินทรียส์องสายพนัธุ์ทีนิยมใช้ในการผลิตเอทานอล คือ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และแบคทีเรีย Zymomonas mobilis เชือ S. cerevisiae สามารถเปลียนนาํตาลกลูโคสเพือผลิตเป็นเอทานอลไดสู้งและมีประสิทธิภาพใชน้าํตาลไดห้ลากหลายชนิด แต่สายพนัธ์ุยีสต์ทีใชใ้นปัจจุบนัไม่ทนอุณหภูมิและความเขม้ขน้ของเอทานอลสูงได ้(Azhar et al., 2017) ส่วนเชือแบคทีเรียแกรมลบสายพนัธุ์ Z. mobilis สามารถผลิตเอทานอลไดดี้กว่ายีสต์เมือใชน้าํตาลเริมตน้เท่ากนั (Sivasakthivelan et al., 2014)สามารถทนต่อความเขม้ขน้ของนาํตาลและเอทานอลสูง ๆ ได ้ไม่ตอ้งการออกซิเจนในกระบวนการหมกั และง่ายต่อการปรับปรุงสายพนัธุ์ (Gunasekaran and Raj, 2005) ส่วนขอ้ดอ้ยของ Z. mobilis คือสามารถใชน้าํตาลไดอ้ยา่งจาํกดั ซึงแตกต่างจากยีสตที์สามารถใชน้าํตาลไดห้ลากหลายกว่า แต่สามารถแกไ้ขขอ้ดอ้ยไดด้ว้ยการทาํพนัธุวิศวกรรม (Mohagheghi et al., 2004)  งานวิจยัครังนีจึงมุ่งเนน้การคดัเลือกเชือจุลินทรียท์งัแบคทีเรียและยสีต์ตามธรรมชาติทีมีความสามารถในการผลิตเอทานอล โดยคดัแยกเชือจากแหล่งนาํหวานชนิดต่าง ๆ และทดสอบความสามารถในการผลิตเอทานอลของเชือทีคดัเลือกได ้หลงัจากนนัศึกษาคุณสมบติัทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเชือจุลินทรีย ์จดัจาํแนกสายพนัธุ์ระดบัโมเลกุล และทดสอบคุณลกัษณะของเชือจุลินทรียที์คดัเลือกไดใ้นสภาวะต่าง ๆ ทีมีผลต่อการผลิตเอทานอล  วธิีดาํเนินการวิจยั 1. ตวัอย่างนาํหวานจากแหล่งต่าง  ๆเก็บตัวอย่างนําอ้อยสด นําตาลจากสด นําตาลโตนดสด นําตาลสดบรรจุขวด และนําตาลเมา จากจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และ สงขลา ใส่ในขวดฆ่าเชือปิดฝาให้สนิทและเก็บในกล่องนาํแข็งแช่เยน็ ก่อนนาํมาถึงหอ้งปฏิบตัิการโดยเร็วทีสุด 2. การคดัแยกเชือจุลินทรีย์ทสีามารถผลิตเอทานอล นาํนาํหวานแต่ละชนิดปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติมในอาหาร differential media ทีมีเอทิลแอลกอฮอล์ 3 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตร/ปริมาตร) ทีมีหลอดดกัก๊าซ บ่มทีอุณหภมิู 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชวัโมง และเก็บตวัอยา่งจากหลอดทีผลิตก๊าซในเวลา 24 และ 48 ชวัโมงโดยการ cross streak plate บนอาหารเลียงเชือ W.L. differential media คดัเลือกโคโลนีและ re-streak หลาย ๆ ซาํ จนไดเ้ชือบริสุทธิทีมีโคโลนีเดียว ๆ (สุนีย,์ 2525) หลงัจากนนัทดสอบการผลิตเอทานอลโดยเขียเชือบริสุทธิในอาหาร YG broth บ่มทีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง และถ่ายเชือ 10 เปอร์เซ็นต ์ใน YG broth บ่มทีอุณหภมิู 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชวัโมง จากนนัปันเหวยีงแยกเซลลที์ความเร็วรอบ 9,000 รอบต่อนาที อณุหภูมิ 
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4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที นาํเฉพาะส่วนใสวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลโดยวิธี Gas Chromatography รุ่น HP6890 Column: HP-Innowax  3. การทดสอบคุณสมบัตทิางสัณฐานวิทยาและสรีรวทิยาเบืองต้น เขียเชือบริสุทธิใน YG slant บ่มทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 18-24 ชวัโมง ทดสอบคุณสมบตัิทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของแบคทีเรียโดยการยอ้มแกรม ตรวจสอบการติดสีแกรม ลกัษณะรูปร่าง และการจดัเรียงตวั ส่วนเชือยีสตศึ์กษาคุณสมบติัสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการจดัเรียงตวัของยีสต์โดยการทาํ wet mount และทดสอบการสร้างแอสโคสปอร์ (ascospore) ในวนัที 3, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วนั ในอาหาร malt extract agar และ YM agar (ชุติมา, 2548) 4. ศึกษาการเจริญเตบิโตของยสีต์ในสภาวะต่าง  ๆ 4.1 ทดสอบการเจริญเติบโตทีอุณหภูมิต่าง ๆ เขียเชือบริสุทธิใน YG slant บ่มทีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง หลงัจากนนัเขียเชือในอาหาร differential media บ่มทีอุณหภมิู 32, 37, 40, 42 และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24, 48 และ72 ชวัโมง สังเกตการเจริญเติบโตและการเกิดก๊าซทีอุณหภมิูต่าง ๆ  4.2. ทดสอบการเจริญเติบโตในอาหารทีมีแป้งหรือเซลลูโลส เขียเชือบริสุทธิใน YG slant บ่มทีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง หลงัจากนนัเขียเชือบนอาหาร starch /cellulose agar ทีมีแป้งหรือเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ บ่มเชือทีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วนั สังเกตการเจริญเติบโต กรณี starch agar ราดสารละลายไอโอดีนลงไปให้ท่วมอาหารและสังเกตผล  4.3 ทดสอบการเจริญเติบโตในนาํตาลชนิดต่าง ๆ  เขียเชือบริสุทธิในอาหาร YM broth บ่มทีอุณหภมิู  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  ชวัโมง หลงัจากนนัดูดสารละลายเชือปริมาตร .  มิลลิลิตร ผสมกบันาํกลนัปราศจากเชือ .  มิลลิลิตร แลว้เติมสารละลายเชือปริมาตร .  มิลลิลิตร ลงในอาหาร fermentation basal medium ทีมีความเขม้ขน้ของนาํตาลแต่ละชนิด  เปอร์เซ็นต์ (นาํตาลทดสอบ  ชนิดได้แก่ ซูโครส กลูโคส ฟรุคโตส ดี-ไซโลส ดี-แมนโนส กาแลกโตส แลกโตส แอล-อะราบิโนส เซลโลไบโอส เดร็กซ์โตรส และมอลโตส) บ่มทีอุณหภมิู  องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา  วนั ตรวจสอบการหมกัโดยสงัเกตการเจริญเติบโตและปริมาณก๊าซทีสะสมในหลอดดกัก๊าซ (ชุติมา, 2548) 4.4 ทดสอบความสามารถในการทนกรดอะซิติก เขียเชือบริสุทธิในอาหาร YG broth with (NH4)2SO4 (ยีสต์สกัด 10 กรัม, กลูโคส  กรัม, แอมโมเนียมซัลเฟต     .  กรัม ในปริมาตร  ลิตร) บ่มทีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง และถ่ายเชือ 5 เปอร์เซ็นต ์สู่อาหารใหม่บ่มเป็นเวลา  ชวัโมง ในเครืองเขย่าความเร็ว  รอบต่อนาที จากนนัถ่ายเชือ 5 เปอร์เซ็นต ์ในอาหาร YG broth with (NH4)2SO4 ซึงเติมกรดอะซิติกความเขม้ขน้ 0, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต ์บ่มทีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชวัโมง ในเครืองเขยา่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที เก็บตวัอยา่ง ทุก ๆ 4 ชวัโมงเป็นเวลา 72 ชวัโมง วิเคราะห์นาํตาลรีดิวซ์โดยวธีิ phenol sulfuric method วดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 660 นาโนเมตร นาํหนักเซลล์แห้ง และปริมาณเอทานอล           โดยวธีิ Gas Chromatography  5. การจดัจาํแนกชนิดของเชือจุลินทรีย์ ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี  ประเภท ได้แก่ การทดสอบคะตะเลส ออกซิเดส อินโดล และ Oxidation-Fermentation เ ป็นต้น  (MacFaddin, 2000; Alexander and Strete, 2001; Cappuccino and Sherman, 2005) แ ละจัดจําแนกแบคทีเรียดว้ยวิธี The Biolog GP2 MicroPlate performs 95 discret tests ส่วนยีสต์ทดสอบดว้ยชุดทดสอบ ID 32 C และจัด
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จาํแนกเชือยีสต์ระดบัโมเลกุลโดยวิธี 26S rDNA sequence analysis โดยสกดัดีเอ็นเอและเพิมปริมาณ D1/D2 domain ของ 26S rDNA เปรียบเทียบลาํดับนิวคลีโอไทด์จากฐานขอ้มูลใน GenBank และแสดงแผนภูมิความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรม (phylogenetic tree) โดยการวเิคราะห์แบบ neighbor-joining  ผลและวจิารณ์ผล 1. คดัแยกเชือจุลินทรีย์ทสีามารถผลิตเอทานอลจากนําหวานแหล่งต่าง  ๆเก็บตวัอยา่งนาํหวานจากจงัหวดัต่าง ๆ  ทงัหมด 139 ตวัอยา่ง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเก็บตวัอยา่งไดเ้ฉพาะนาํออ้ย ส่วนนาํตาลจากสดเก็บตวัอยา่งไดเ้ฉพาะอาํเภอปากพนังและเชียรใหญ่ ซึงเป็นแหล่งปลูกจากของจงัหวดันครศรีธรรมราช และสามารถคดัแยกเชือจุลินทรียที์สามารถผลิตเอทานอลไดท้งัสิน 98 ไอโซเลต ดงัแสดงในตารางที 1  ตารางท ี1 จาํนวนตวัอยา่งนาํหวานชนิดต่าง ๆ และจาํนวนไอโซเลตของเชือจุลินทรียที์คดัเลือกไดจ้ากจงัหวดัต่าง ๆ 
ชนิดของนาํหวาน นครศรีธรรมราช (NA) สงขลา (SO) สุราษฏร์ธานี (SU) จาํนวนตวัอยา่ง ไอโซเลตทีคดัเลือก จาํนวนตวัอยา่ง ไอโซเลตทีคดัเลือก จาํนวนตวัอยา่ง ไอโซเลตทีคดัเลือก นาํออ้ย (SC) 27 16 8 6 19 23 นาํตาลจากสด (NP) 20 14 - - - - นาํตาลโตนดสด (TB) 11 4 12 7 - - นาํตาลสดบรรจขุวด (TF) 12 7 18 19 - - นาํตาลเมา (TH) 10 3 2 - - - รวม 80 44 40 32 19 22 2. ทดสอบคุณสมบัตทิางสัณฐานวทิยาและสรีรวทิยาเบืองต้น สามารถคดัเลือกเชือจุลินทรียที์ผลิตเอทานอลทงัหมด 98 ไอโซเลต แบ่งเป็นแบคทีเรีย 79 ไอโซเลต และยีสต์ 19 ไอโซเลต ไม่พบเชือแบคทีเรียทีผลิตเอทานอลจากนาํตาลเมา พบแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ 61 และ 18 ไอโซเลต ตามลาํดบั แบคทีเรียมีลกัษณะรูปร่างท่อนสนั ท่อน และ กลม จดัเรียงตวัเป็นแบบเดียว ๆ คู่ กลุ่ม และเรียงตวัเป็นสาย ส่วนยีสต์สามารถพบในตวัอย่างนาํหวานทุกชนิด โดยยีสตท์งัหมดมีรูปร่างแหลมหัวแหลมทา้ยแบบมะนาวฝรัง (lemon-shaped) จดัเรียงตวัเป็นกลุ่ม ยีสตไ์ม่เกิดการสร้างแอสโคสปอร์ในวนัที 3, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วนั จากการทดลองพบแบคทีเรียแกรมบวกมากกวา่แกรมลบเพราะนาํหวานจากปาลม์ส่วนใหญ่จะพบแบคทีเรียแลกติกซึงเป็นแบคทีเรียแกรมบวก จุลินทรีย์ในนําหวานจากอินทผาลัม (date palm sap) ประกอบด้วยจุลินทรีย์ทีต้องการอากาศและชอบอุณหภูมิปานกลาง เช่น แบคทีเรียแลกติก ยสีต ์และคอลิฟอร์มแบคทีเรีย (Manel et al., 2011) สอดคลอ้งกบั Chandrasekhar et al., (2012) ซึงรายงานวา่ปาลม์ไวน์ (palm wine) พบยสีตแ์ละแบคทีเรียแลกติกเป็นส่วนใหญ่  3. การผลิตเอทานอลของเชือจุลินทรีย์ทคีดัเลือกได้ เชือจุลินทรียที์คดัเลือกไดท้งัหมด 98 ไอโซเลต ทดสอบการผลิตเอทานอลโดยเปรียบเทียบกับเชือแบคทีเรีย Z. mobilis TISTR405 และ 550 เมือเลียงเชือในสภาวะเดียวกันในอาหาร YG broth ทีมียีสต์สกัด  เปอร์เซ็นต์ และนําตาลกลูโคส  เปอร์เซ็นต ์ดงัตารางที 2 เชือจุลินทรียที์คดัเลือกไดบ้างชนิดผลิตเอทานอลตาํกว่า 0.001 เปอร์เซ็นต ์จึงแสดงผลเฉพาะไอโซเลตทีผลิตเอทานอลมากกว่า 0.2 เปอร์เซ็นต์ แบคทีเรียผลิตเอทานอลในช่วง 0.002 ถึง 0.203 เปอร์เซ็นต์ แบคทีเรียทีผลิตเอทานอลมากทีสุดคือไอโซเลต TFSO0848 และTFSO0948 ซึงเป็นแบคทีเรียทีคดัแยกจากนาํตาลสดบรรจุขวดจากจงัหวดัสงขลา สามารถผลิตเอทานอลได ้0.203 และ 0.200 เปอร์เซ็นต ์ส่วนยีสตผ์ลิตเอทานอลไดใ้นช่วง 0.739 ถึง 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  780 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

1.021 เปอร์เซ็นต ์ยสีตที์ผลิตเอทานอลสูงทีสุด คือยสีตที์คดัแยกจากนาํออ้ยจากจงัหวดัสงขลาและนครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ไอโซเลต SCSO0824, SCNA0324, SCNA1348 และ SCNA2648 โดยสามารถผลิตเอทานอล 1.021, 0.869, 0.819 และ 0.739 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เชือยีสตไ์อโซเลต SCSO0824 สามารถผลิตเอทานอลไดสู้งทีสุด (1.021 เปอร์เซ็นต)์ ซึงมีค่าใกลเ้คียงกับปริมาณเอทานอลทีผลิตโดยเชือ Z. mobilis TISTR550 และ Z. mobilis TISTR405 มีค่า 1.099 และ 1.110 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั โดยสรุปยสีตท์งั 4 ไอโซเลตผลิตเอทานอลสูงกวา่แบคทีเรียทุกไอโซเลตประมาณ 10 เท่า เชือทีคดัเลือกไดผ้ลิตเอทานอลไม่สูงมากเนืองจากมีปริมาณนาํตาลกลูโคสเพียง  เปอร์เซ็นต ์ในอาหาร YG broth และไม่ไดเ้ติมสารอาหารอืน ๆ เพิมเติม Chaudhary and Karita (2017) พบว่าเชือยีสต์สายพนัธ์ุ Metschnikowia cibodasensis Y34 ทีแยกจากดอกไม้จากประเทศญีปุ่นผลิตเอทานอลได ้1.80±0.05 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 2-4 วนั และ Meyerozyma carbica Y42 ผลิตเอทานอลได ้2.20±0.21 เปอร์เซ็นต ์ในเวลา 4-6 วนั ส่วน Ruriani et al., (2012) คดัเลือกเชือยีสตจ์ากผลไมที้เน่าเสีย พบว่ายีสตที์คดัเลือกได้ผลิตเอทานอลในอาหารทีมีกลูโคส  เปอร์เซ็นต์ อยู่ในช่วง . - .  เปอร์เซ็นต์ และในอาหารทีมีกลูโคส  เปอร์เซ็นต ์และไซโลส  เปอร์เซ็นต ์อยูใ่นช่วง . - .  เปอร์เซ็นต ์ตารางท ี2 ปริมาณเอทานอลทีผลิตโดยจุลินทรียที์คดัเลือกได ้
ลาํดบัที ไอโซเลต ปริมาณเอทานอล  (เปอร์เซ็นต,์ ปริมาตรโดยปริมาตร) 1 TFSO0948 0.200±0.09 2 TFSO0848 0.203±0.16 3 SCNA2648 0.739±0.03 4 SCNA1348 0.819±0.46 5 SCNA0324 0.869±0.49 6 SCSO0824 1.021± 0.30 7 Z. mobilis TISTR 550 1.099±0.10 8 Z. mobilis TISTR 405 1.110±0.66 หมายเหต:ุ ไอโซเลตทีขีดเสน้ใตคื้อเชือยสีต ์ส่วนไอโซเลตทีไม่ไดขี้ดเส้นใตคื้อเชือแบคทีเรีย 
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4. การจดัจาํแนกสายพันธ์ุเชือจุลินทรีย์ แบคทีเรียไอโซเลต TFSO0848 และ TFSO0948 และแบคทีเรียรูปร่างท่อนสัน ทดสอบคุณสมบติัทางชีวเคมีและจัดจาํแนกสายพนัธ์ุโดยวิธี Biolog GP2 MicroPlate จดัจาํแนกได้เป็น Leuconostoc mesenteroides ssp. mesenteroides ส่วนแบคทีเรียรูปร่างท่อนไม่สามารถจดัจาํแนกได ้ส่วนแบคทีเรียรูปร่างกลมซึงผลิตเอทานอลปริมาณตาํ จัดจาํแนกไดเ้ป็น Micrococcus luteus ATCC9341 การทดลองของ Ziadi et al. (2014) รายงานว่านาํหวานจากพืชตระกูลปาลม์จะเกิดการหมกัอย่างรวดเร็วโดยจุลินทรียที์พบอยู่ทวัไป เช่น ยีสต์ แบคทีเรียกรดแลกติก และแบคทีเรียกรดอะซิติก Chandrasekhar et al. (2012) รายงานว่าปาลม์ไวน์ประกอบดว้ยจุลินทรียห์ลายชนิดโดยเฉพาะยีสตแ์ละแบคทีเรีย เช่น Saccharomyces cerevisae, S.  pombe, Debaryomyces hansenii แ ล ะ  Zygosaccharomyces rouxii แ ล ะ แ บค ที เ รี ยกร ดแ ลก ติ ก เ ช่น  Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc และ Lactobacillus สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Amoa-Awua et al. (2007) ซึงแยกเชือแบคทีเรียกรดแลกติกจากปาล์มไวน์ในประเทศกานา พบเชือแบคทีเ รียกรดแลกติกสายพันธ์ุ Lactobacillus plantarum และ                       L. mesenteroides  ส่วนยีสต์ทีผลิตเอทานอลสูงทีสุดได้แก่  ไอโซเลต SCNA2648, SCNA1348, SCNA0324 และ SCSO0824                   เมือทดสอบดว้ยชุดทดสอบ ID 32 C พบว่ายีสต์ทงัหมดสามารถเกิดปฏิกิริยาในหลุมทีมี actidione, cellobioose, 2-keto-D-gluconate, gluconate, glucose และเกิดการไฮโดรไลซีสของ esculin เมือวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถจดัจาํแนกเป็นเชือยีสตส์ายพนัธุ์ Kloeckera apis ในสูตรอาหาร differential media ทีใชแ้ยกเชือจุลินทรียใ์นการทดลองครังนีมีการเติม actidione ซึงส่งผลยบัยงัการเจริญของเชือยีสต์ แต่เนืองจากยีสต์สายพนัธุ์ K. apis สามารถเจริญเติบโตได้ใน actidione ทีมีความเขม้ขน้ 0.01 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์ (นาํหนัก/ปริมาตร) (Barnett et al., 2000) จึงสามารถคดัเลือกยีสตส์ายพนัธุ์นีได ้ส่วนการเปรียบเทียบลาํดบันิวคลีโอไทดก์บัฐานขอ้มูลใน GenBank พบวา่ยีสตมี์ลาํดบันิวคลีโอไทดต์รงกบั Type strain ของ Hanseniaspora guilliermondii (สายพันธ์ุ NRRLY-1625T, GenBank accession No. U84230) 100 เปอร์เซ็นต์ (572/572 นิวคลีโอไทด์) ซึงเป็น teleomorph (ระยะสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ) แผนภูมิความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมแสดงในภาพที  แต่เมือเลียงเชือในอาหารทีเหนียวนําให้เกิดการสร้างแอสโคสปอร์ ไม่พบการสร้างแอสโคสปอร์รูปหมวก                     (hat shape) จาํนวน 1-4 แอสโคสปอร์ จึงสามารถจดัจาํแนกยีสต์ทีคดัแยกไดเ้ป็น K. apis ซึงเป็น anamorph (ระยะทีไม่พบการสร้างสปอร์แบบอาศยัเพศ) ของ H. guilliermondii (Barnett et al., 2000) ซึงสอดคลอ้งกบัผลการจดัจาํแนกสายพนัธ์ุโดยชุดทดสอบ ID 32 C K. apis เป็นเชือยีสต์ทีอยู่ในระยะ asexual state โคโลนีทีเจริญบนอาหารแข็งมกัจะมีสีขาว และจดัเป็น apiculate yeast สามารถสืบพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศโดยการแตกหน่อทงั 2 ดา้นของเซลลย์ีสต ์(bipolar-budding) ทาํให้มีลกัษณะเซลล์แหลมหวัแหลมทา้ยแบบมะนาวฝรัง (lemon-shaped) (Spencer and Spencer, 1997 b; Barnett et al., 2000) แหล่งทีพบยสีต ์K. apis ไดแ้ก่ ผลไมที้เน่าเสียชนิดต่าง ๆ เช่น มะเดือ (Spencer and Spencer, 1997a) มะเขือเทศ (Spencer and Spencer, 1997a; Barnett et al., 2000; Abranches et al., 2001) ฝรัง (Abranches et al., 2001) สม้ องุ่น (Spencer and Spencer, 1997a) อินทผลมั ผิวเปลือกองุ่น (Barnett et al., 2000) สับปะรด (Korres et al., 2011) นอกจากนียงัพบในกระบวนการหมักไวน์และเชือทอ้งถินในหัวเชือของไวน์ (Heard and Fleet, 1985; Spencer and Spencer, 1997b)  ดินในสวนผลไมที้มีการทบัถมของผลไม้ทีหล่นใตต้น้ผลไม ้เมล็ดกาแฟ เมล็ดโกโ้ก ้(Ardhana and Fleet, 2003) นาํหวานในดอกไมแ้ละเรณูของดอกไม ้(Spencer and Spencer, 1997b) เนืองจากยีสตที์คดัเลือกไดผ้ลิตเอทานอลสูงกวา่แบคทีเรียทุกไอโซเลต ดงันนัจึงเลือกเฉพาะเชือยีสตท์งั  ไอโซเลตนาํไปทดสอบในขนัตอนต่อไป 
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 ภาพท ี1  แผนภูมิความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมของยสีตไ์อโซเลต SCSO0824 เปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูลจาก GenBank                โดยการวเิคราะห์แบบ neighbor-joining หมายเหต:ุ T คือ type strain 5. ศึกษาการเจริญเตบิโตของยสีต์ในสภาวะต่าง  ๆ 5.1 ทดสอบการเจริญเติบโตทีอุณหภูมิต่าง ๆ ยีสต์ K. apis SCNA2648, SCNA1348, SCNA0324 และ SCSO0824 เจริญเติบโตเกิดการหมกัและสร้างก๊าซอยา่งรวดเร็วทีอุณหภมิู 32, 37 และ 40 องศาเซลเซียส แต่ทุกไอโซเลตไม่สามารถเจริญเติบโตและเกิดการหมกัทีอุณหภมิู 45 องศาเซลเซียส ส่วนทีอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส K. apis SCNA2648 เจริญเติบโต เกิดการหมกัและสร้างก๊าซอยา่งรวดเร็วตงัแต่วนัแรก ส่วน K.apis SCNA0324, SCNA1348 และ SCSO0824 เจริญเติบโตและเกิดการหมกัอยา่งชา้ ๆ  ผลการทดลองแสดงในตารางที 3 การเจริญเติบโตของยีสต ์apiculate มีอิทธิพลเกียวขอ้งกนัหลายปัจจยั เช่น อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรดด่าง โดยทีอุณหภูมิตาํ (10 องศาเซลเซียส) Kloeckera apiculata เจริญเติบโตไดดี้กว่าทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส (Bilbao et al., 1997) โดยปกติยีสต์สามารถเจริญไดดี้ในช่วงอุณหภูมิกวา้ง โดยเจริญไดต้งัแต่อุณหภูมิ 0-42 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิทียสีตเ์จริญไดดี้ทีสุดคือ 30 ถึง 32 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิทีเหมาะสมในการหมกัคือ 27 ถึง 35 องศาเซลเซียส เชือยสีต ์K. apis สามารถเจริญเติบโตไดดี้ทีอุณหภูมิ ตงัแต่ 25, 30, 35, 37 องศาเซลเซียส และบางสายพนัธุ์สามารถเจริญเติบโตได้ทีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (Barnett et al., 2000) การทดลองของ Ardhana and Fleet (2003) พบวา่ K. apis สามารถเจริญได้ทีอุณหภมิู 32 องศาเซลเซียส และเจริญไดช้า้ทีอุณหภมิู 40 องศาเซลเซียส  ส่วน Kloeckera javanica และ Kloeckera africana ไม่เจริญทีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสและ K. apis จะทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่า Kloeckera apiculata (Kurtzman and Robnette, 1998) 
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ตารางท ี3 การเจริญของ K. apis ไอโซเลตต่าง ๆ ในอาหาร differential media ทีอุณหภมิูระดบัต่าง ๆ   วนัท ี
ระดบัอุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) SCNA2648 SCNA1348 SCNA0324 SCSO0824 42C 45C 42C 45C 42C 45C 42C 45C 1 + - +w - +w - +w - 2 + - +w - +w - +w - 3 + - +w - +w - +w - 4 + - +w - +w - +w - 5 + - +w - +w - +w - 6 + - +w - +w - +w - 7 + - +w - +w - +w - หมายเหต:ุ + คือ เชือเจริญเติบโตเกิดการหมกัรวดเร็ว (strong positive) และเกิดก๊าซเตม็หลอดดกัก๊าซ    +w คือ เชือเจริญเติบโตมีการหมกัชา้ ๆ (weakly positive) และเกิดก๊าซนอ้ยกวา่หนึงในสามของหลอด    - คือ เชือไม่เจริญเติบโต ไม่เกิดการหมกัและก๊าซ 5.2. ทดสอบการเจริญเติบโตในอาหารทีมีแป้งหรือเซลลูโลส ยีสต์ทุกไอโซเลตเจริญในอาหารทีมีแป้งเป็นองคป์ระกอบทุกความเขม้ขน้ เนืองจากเมือเลียงในสูตรอาหาร starch agar ทีมีเฉพาะ beef extract และ peptone แต่ไม่เติม soluble starch ยีสต์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ นอกจากนีเมือราดสารละลายไอโอดีนลงไปบนโคโลนี ๆ ของ K. apis SCNA0324 และ SCNA1348 โคโลนีมีสีม่วง แต่เมือราดสารละลายไอโอดีนบนโคโลนี ๆ ของ K. apis SCSO0824 โคโลนีมีสีเหลืองในทุกความเข้มข้นของแป้ง เช่นเดียวกับ K. apis SCNA2648 ยกเวน้อาหารทีมีความเขม้ขน้ของแป้ง 2.5 เปอร์เซ็นต์ โคโลนียงัคงมีสีม่วง แสดงว่าเชือยีสต์ทงั 4 ไอโซเลต สามารถเจริญเติบโตในอาหารทีมีแป้งเป็นองคป์ระกอบ แต่เชือไม่สามารถผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสทีมีปริมาณสูงทีสามารถยอ่ยสลายแป้งจนเกิดเป็น clear zone ได ้โดยเชือสามารถผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสเพอืยอ่ยสลายแป้งและใชเ้ป็นแหล่งคาร์บอนในการเจริญเติบโตเท่านัน นอกจากนียีสต์ทุกไอโซเลตสามารถเจริญเติบโตในอาหารทีมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ เนืองจากเมือทดสอบในสูตรอาหาร cellulose agar ทีมีเฉพาะ beef extract และ peptone แต่ไม่เติม cellulose powder เชือไม่สามารถเจริญเติบโตได ้นอกจากนี K. apis เจริญเติบโตไดดี้ในอาหารทีมีเซลลูโลส 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต ์แต่เมือความเขม้ขน้มากกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ K. apis จะมีการเจริญเติบโตไดน้้อยลงตามความเขม้ขน้ของเซลลูโลสทีเพิมขึน ยกเวน้ K. apis SCSO0824 ยงัสามารถเจริญเติบโตไดดี้ทีระดบัความเขม้ขน้ของเซลลูโลส 1.0 เปอร์เซ็นต ์ผลการทดลองแสดงในตารางที 4 การทดสอบคุณสมบตัิดา้นต่าง ๆ ของยีสต ์K. apis ทงั 4 ไอโซเลต พบวา่ K. apis SCSO0824 เจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วทีอุณหภูมิตงัแต่ 32, 37 และ 40 องศาเซลเซียส เจริญเติบโตไดใ้นอาหารทีมีแป้งและเซลลูโลส และผลิตเอทานอลสูงทีสุด ดงันนัจึงคดัเลือกเฉพาะ K. apis SCSO0824 เพือศึกษาในขนัตอนต่อไป ตารางท ี4 การเจริญของ K. apis ในอาหาร starch/cellulose agar ทีระดบัความเขม้ขน้ต่าง ๆ  

เชือยสีต ์ ความเขม้ขน้ของ soluble starch (เปอร์เซ็นต)์ ความเขม้ขน้ของ cellulose powder (เปอร์เซ็นต)์ 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< 
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หมายเหต:ุ G คือ เชือเกิดการเจริญเติบโตบนอาหาร starch/ cellulose agar ไดดี้ G (+) คือ เมือราดสารละลายไอโอดีนลงไปบนโคโลนี ๆ เกิดสีเหลือง-นาํตาล G (-) คือ เมือราดสารละลายไอโอดีนลงไปบนโคโลนี ๆ เกิดสีม่วง    G< คือ เชือเกิดการเจริญเติบโตบนอาหาร cellulose agar เพียงเล็กนอ้ย 5.3 ทดสอบการเจริญเติบโตในนาํตาลชนิดต่าง ๆ  การเจริญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ในอาหารทีมีนาํตาลชนิดต่าง ๆ แสดงในตารางที 5 พบวา่ยสีตเ์จริญเติบโตและเกิดการหมกันาํตาล 6 ชนิด คือ ดี-กลูโคส ฟรุ๊คโตส ดี-แมนโนส เซลโลไบโอส เด็กซ์โตรส และมอลโตส แต่ในนาํตาลมอลโตสเชือเจริญเติบโตเกิดและการหมกัแบบชา้ ๆ ในวนัที 21-28 ไม่พบการเจริญเติบโตและสร้างก๊าซในนาํตาลซูโครส ดี-ไซโลส กาแลกโตส แลกโตส และ แอล-อะราบิโนส และหลอดทีไม่เติมนาํตาล K. apis สามารถหมกั ดี-กลูโคส และเซลโลไบโอสได ้(Barnett et al., 2000)  ตารางท ี5 การเจริญของ K. apis ไอโซเลตต่าง ๆ ในอาหาร fermentation basal medium ทีมีนาํตาลชนิดต่าง ๆ 
วนัที ชนิดของนาํตาลทีทดสอบ ดี-กลูโคส ฟรุ๊คโตส ดี-แมนโนส เซลโลไบโอส เด็กซ์โตรส มอลโตส 1 + + + +w + - 2 + + + +w + - 3 + + + +w + - 7 + + + +w + - 14 + + + +w + - 21 + + + +w + +w 28 + + + +w + +w หมายเหต:ุ + คือ เชือเจริญเติบโตเกิดการหมกัรวดเร็ว (strong positive) และเกิดก๊าซเตม็หลอดดกัก๊าซ    +w คือ เชือเจริญเติบโตเกิดการหมกัชา้ ๆ (weakly positive) แต่ไม่สร้างก๊าซ    - คือ เชือไม่เจริญเติบโต ไม่เกิดการหมกัและก๊าซ  Kloeckera มีเอนไซม์ β-glucosidase ทีสามารถย่อยสลายเซลโลไบโอสเป็นกลูโคสได้ (Esteve-Zarzoso et al., 1998) แต่จากการทดลองนี K. apis เกิดการหมกัแบบชา้ ๆ แต่ไม่เกิดการสร้างก๊าซ ส่วนการทดลองของ Ciani and Fatichenti (1999) พบวา่ K. apis ทีทดสอบในอาหารทีมีนาํตาลกลูโคสหรือฟรุ๊คโตสสามารถใชน้าํตาลกลูโคส (89.70 เปอร์เซ็นต)์ ได้ดีกว่านาํตาลฟรุ๊คโตส (72.90 เปอร์เซ็นต)์ ในขณะที H. guillermondii สามารถใชน้าํตาลฟรุ๊คโตส (89.10 เปอร์เซ็นต)์ ได้ดีกวา่นาํตาลกลูโคส (78.80 เปอร์เซ็นต)์ และ K. apis สามารถเจริญดีทีสุดในอาหารทีมีกลูโคสเป็นองคป์ระกอบ ยีสตห์ลายสายพนัธุ์สามารถผลิตเอทานอลจาก ดี-ไซโลสได้ เช่น Candida, Pichia, Clavispora, Issatchenkia, Kluyveromyces และ Kloeckera เป็นตน้ (Rao et al., 2008) การทดลองของ Nigam et al., ( ) ศึกษายีสต์ทีสามารถหมกันาํตาลดี-ไซโลส 2.0 เปอร์เซ็นต ์เป็นเอทานอล พบวา่ K. apis สามารถหมกันาํตาล ดี-ไซโลส ใหเ้ป็นเอทานอลได ้แต่ปริมาณเอทานอลทีผลิตมีค่านอ้ยกวา่  กรัมต่อลิตร แต่จากการทดลองครังนี K. apis ไม่สามารถเกิดการหมกันาํตาลดี-ไซโลส   

SCNA0324 G(-) G(-) G(-) G(-) G(-) G(-) G G  G< G< G< G< SCSO0824 G(+) G(+) G(+) G(+) G(+) G(+) G G  G  G< G< G< 
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5.4 ทดสอบความสามารถในการทนกรดอะซิติก การยอ่ยลิกโนเซลลูโลสเพือเป็นสารตงัตน้ในการผลิตเอทานอลจะมีสารอืน ๆ ทีเหลือจากการยอ่ย เช่น กรดอะซิติก เกลือ และลิกนิน ซึงยบัยงัการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์(Olsson and Hahn-Hägerdal, 1993; Casey et al., 2010) จึงตอ้งการทดสอบความสามารถในการทนกรดอะซิติกของเชือยสีตที์คดัเลือกดงัแสดงผลในภาพที 2  

 

 ภาพท ี  การเจริญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ในอาหารทีมีกรดอะซิติกความเขม้ขน้ต่าง ๆ หมายเหต:ุ กรดอะซิติก  เปอร์เซ็นต ์(    ) กรดอะซิติก .  เปอร์เซ็นต ์(    ) และกรดอะซิติก  เปอร์เซ็นต ์(   )  พบวา่นาํหนกัเซลลแ์หง้ ค่าการดูดกลืนแสง และปริมาณเอทานอลของ K. apis SCSO0824 ในอาหารทีไม่มีการเติมกรดอะซิติก (ค่าพีเอช 6.30) มีค่าเพิมขึนอย่างรวดเร็วและมีค่าสูงทีสุดในชวัโมงที 12 และมีค่าเท่ากบั 2.3 กรัมต่อลิตร 6.5 และ 1.07 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั หลงัจากนนัการเจริญเติบโตมีแนวโนม้คงทีจนถึงชวัโมงที 72 สอดคลอ้งกบัปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ทีใช้ในการเจริญเติบโตลดลง ยีสต์ทีมีอิทธิพลในการหมกัไวน์ในช่วง -  วนัแรกของการหมกัไดแ้ก่ ยีสต์สายพนัธ์ุ Hanseniaspora, Hansennula, Pichia, Candida และ Kloeckera หลงัจากนันเชือจะตายเพราะไม่สามารถทนต่อความเขม้ขน้ของเอทานอลได ้(Esteve-Zarzoso et al., 1998) ในชวัโมงที  พบเอทานอลปริมาณเล็กนอ้ยซึงอาจเกิดจากการปนเปือนจากการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาก่อนการวิเคราะห์เอทานอล ขณะที K apis SCSO0824 ในอาหารทีเติมกรดอะซิติก            0.5 เปอร์เซ็นต ์(ค่าพเีอช 4.11) แนวโนม้ไม่มีการเจริญเติบโตจนถึงชวัโมงที 48 หลงัจากนนัค่าการดูดกลืนแสงและปริมาณเอทานอล มีค่าเพิมขึนเรือย ๆ จนถึงชวัโมงที 72 ผลสอดคลอ้งกบัปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ทีใชใ้นการเจริญเติบโตลดลงหลงัจาก            48 ชวัโมง แสดงว่ากรดอะซิติก 0.5 เปอร์เซ็นต์ สามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ภายใน 48 ชวัโมง หลงัจากนนั K. apis SCSO0824 สามารถใชน้าํตาลรีดิวซ์ในการเจริญเติบโต และผลิตเอทานอลได ้ส่วนนาํหนกัเซลลแ์ห้ง     ค่าการดูดกลืนแสง นาํตาลรีดิวซ์ และปริมาณเอทานอลของ K. apis SCSO0824 ในอาหารทีเติมกรดอะซิติก 1.0 เปอร์เซ็นต ์(ค่าพเีอช 3.80) มีแนวโนม้คงทีจนถึงชวัโมงที 72  

นาํตาล
รีดิวซ์ (

กรัม/ลิต
ร)

เวลา (ชวัโมง)
ปริมาณ

เอทานอ
ล (เปอ

ร์เซ็นต
)์

เวลา (ชวัโมง)

ค่ าการดู
ดกลืนแ

สงที 66
0 นาโน

เมตร

เวลา (ชวัโมง)

นาํหนกั
เซลลแ์ห

้ง(กรัม
ต่ อลิตร

)

เวลา (ชวัโมง)



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  786 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

สรุปได้ว่ากรดอะซิติก 1.0 เปอร์เซ็นต์ สามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ได้อย่างสมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Limthong et al., ( ) ซึงพบว่าอาหารทีเติมกรดอะซิติก 1.0 เปอร์เซ็นต ์(ค่าพีเอช 3.7) ยบัยงัการเจริญเติบโตของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ส่วนยีสต์ Candida shehatae, Pichia stipitis CBS5773, fusant  F101และ fusant F198 จะถูกยบัยงัการเจริญเติบโต เมือเลียงใน Xylose Medium ทีเติมกรดอะซิติก 0.5 เปอร์เซ็นต ์ส่วนการเติมกรดอะซิติก 0.5 เปอร์เซ็นต ์(ค่าพีเอช 4.1) จะทาํให้ S. cerevisiae บางสายพนัธ์ุมีอตัราการเจริญเติบโตชา้ และความเขม้ขน้ของเซลลมี์ค่าตาํกวา่อาหารทีไม่เติมกรดอะซิติก (ค่าพีเอช 6.2) กรดอะซิติกมากกว่า .  เปอร์เซ็นต ์(นาํหนกั/ปริมาตร) และค่าพีเอช .  มีผลยบัยงัการผลิตเอทานอลของยีสต ์S.cerevisiae S โดยสมบูรณ์ (Graves et al., 2006) ผลการทดลองของ Casey et al., (2010) พบว่าการเพิมระดับความเป็นกรด-ด่างในอาหารเลียงเชือจะลดการยบัยงัการเจริญเติบโตของยีสต์ S.cerevisiae 424A(LNH-ST) จากกรดอะซิติกได ้Moon (1983) ศึกษาการยบัยงัการเจริญเติบโตของยสีตโ์ดยกรดอะซิติก กรดแลกติก และกรดโพรพิโอนิก พบว่ากรดโพรพิโอนิกสามารถยบัยงัเชือยีสต์มากทีสุด ส่วนกรดอะซิติกและกรดแลกติกมีความสามารถยบัยงัเชือยีสตใ์กลเ้คียงกนั และความเขม้ขน้ของกรดประมาณ .  เปอร์เซ็นต ์จะลดอตัราการเจริญเติบโตแต่ไม่ทาํให้เซลล์ตาย เพราะกรดจะยบัยงัการผ่านเขา้ออกของโมเลกุลสับสเตรทเขา้สู่ภายในเซลล ์Phowchida et al., (1995) พบวา่กรดอะซิติกสามารถยบัยงัการเจริญและกิจกรรมการหมกัของ S. cerevisiae โดยการยบัยงัไม่เกียวขอ้งกบัค่าระดบัความเป็นกรด-ด่างทีลดลง แต่เกียวขอ้งกับการยบัยงัการสร้างมวลเซลล์มากกว่าการยบัยงัการผลิตเอทานอล Pampulha and Loureioro-Dias (1990) ศึกษาผลของกรดอะซิติกทีมีต่อการขนส่งกลูโคส และกิจกรรมของ glycolytic enzyme ของ S. cerevisiae พบวา่ กรดอะซิติกไม่มีผลต่อการขนส่งกลูโคส แต่จะมีผลต่อกิจกรรมของเอนไซมเ์มือค่าพีเอชในไซโตพลาสซึมลดลง สอดคลอ้งกบั Pampulha and Loureioro (1989) และ Ferrari et al., (1992)แสดงให้เห็นว่ากรดอะซิติกส่งผลต่อเซลล์ยีสต์ทาํให้ค่าพีเอชในไซโตพลาสซึมลดลง และยบัยงักิจกรรมของเอนไซม ์endolase, phosphoglyceromutase, aldolase และ triosephophate isomerase   สรุปผลการวจิัย เชือจุลินทรียที์สามารถผลิตเอทานอลซึงคดัแยกจากแหล่งนาํหวานชนิดต่าง ๆ มีทงัแบคทีเรียและยีสต ์ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียแกรมบวกและรูปร่างท่อนสัน จดัจาํแนกเป็น L. mesenteroides ssp. mesenteroides ส่วนยีสต์มีรูปร่างแหลมหวัแหลมทา้ยแบบมะนาวฝรัง จดัจาํแนกเป็น K. apis ยสีตทุ์กสายพนัธ์ุผลิตเอทานอลมากกวา่แบคทีเรีย ยสีตที์ผลิตเอทานอลสูงทีสุดคือ ยีสตที์แยกจากนาํออ้ย K. apis SCSO0824 สามารถผลิตเอทานอลมีค่าใกลเ้คียงกบัเชือ Z. mobilis ในสภาวะการหมกัแบบเดียวกนั แมว้า่ยสีตที์คดัเลือกไดจ้ะผลิตเอทานอลไดค้่อนขา้งตาํเพราะเลียงในสูตรอาหารพนืฐานทีมีนาํตาลกลูโคสเพียง  เปอร์เซ็นต ์และไม่ไดเ้ติมสารอืน ๆ เพือส่งเสริมการผลิตเอทานอล แต่ยีสตที์คดัเลือกไดส้ามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและผลิตเอทานอลสูงสุดในชวัโมงที 12 นอกจากนีสามารถเจริญเติบโตไดดี้ทีอุณหภมิูช่วงกวา้งและเจริญในอาหารทีมีนําตาลหลายชนิดรวมทังอาหารทีมีแป้งและเซลลูโลส แต่ไม่สามารถทนต่อกรดอะซิติกทีมีความเข้มข้นมากว่า                           1 เปอร์เซ็นต ์ดงันนัควรมีการศึกษาเพิมเติมเพือเพิมประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลในดา้นต่าง ๆ เช่นเติมสารอาหารอืน ๆ เพิมการผลิตเอทานอล การหมกัร่วมกบัเชือตวัอืน (co-culture) ทีเจริญเติบโตไดช้า้กวา่แต่ผลิตเอทานอลไดสู้งกวา่ การตรึงเซลลจุ์ลินทรีย ์และเทคนิคทางพนัธุวศิวกรรม  กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัสาํหรับทุนสนบัสนุนงานวจิยั  
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Azhar S.H.M., Abdulla R., Jambo S.A., Marbawi H., Gansau J.A., Faik A. A. M. and Rodrigues K.F. 2017. Yeasts in  sustainable bioethanol production: a review. Biochemistry and Biophysics Report, 10: 52-61 
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ผลของสารกําจัดศัตรูพืชทมีีต่อปลาและทรัพยากรนําในบึงแม่ระหัน  ตําบลบ้านกร่าง อาํเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก Effect of  Pesticides on Fishes and Water  Resour ce in Bung Mae Rahun, Tambon Bankr ang, Amphur  Muang, Phitsanulok Pr ovince  จารว ี เลิกสายเพง็ *  พรวภิา  สะนะวงศ2์  ประวติั  ปรางสุรางค์   รุ่งระว ี ทองดอนเอ1 Jarawee  Lerksaipeng1*    Pornvipar  Sanawong2   Prawat  Prangsurang1   Rungrawee  Thongdon-a1  บทคัดย่อ  งานวิจยันีมีวตัถุประสงค ์เพือตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารกาํจดัศตัรูพืชทีตกคา้งในนาํ ในปลาสด และปลาแปรรูป บริเวณบึงแม่ระหัน ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยการเก็บตวัอย่างนาํ ตวัอย่างปลา จาํนวน                 สถานี ในฤดูฝน (กันยายน) และในฤดูร้อน (เมษายน) ชนิดของปลาทีเก็บตวัอย่างคือปลาสลิด ปลากระดี ปลาสลาด                   ปลาตะเพียนขาว ปลากด ปลากระทิง ปลาสร้อยขาว และปลาสวาย โดยมีขนาดความยาว . -  เซ็นติเมตร จากการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการไม่พบสารกาํจัดศัตรูพืชในนําตัวอย่างในทุกจุดเก็บตวัอย่าง และทุกดัชนีทีตรวจวิเคราะห์                 ทงั  ฤดูกาล  ส่วนการเก็บตวัอยา่งในปลาในฤดูร้อน   ไม่พบสารกาํจดัศตัรูพืชในปลาสด ปลาตากแห้ง และปลารมควนัในทุกจุดเก็บตวัอยา่ง และทุกดชันีทีตรวจวิเคราะห์   แต่ในฤดูฝน ตรวจพบสารกาํจดัศตัรูพืชชนิด Chlopyrifosในปลาสด  ปลาตากแหง้  และปลารมควนั   คาํสําคญั : สารกาํจดัศตัรูพชื  ปลา  ทรัพยากรนาํ บึงแม่ระหนั                
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ABSTRACT  The research aim to analyze the pesticides residues in water, fresh fishes ,dried fishes  and smoked fishes from     3 stations at Bung Mae Rahun, Tambon Bankrang,  Amphur Muang,  Phitsanulok Province. The fresh fishes were Gourami (Trichogaster pectoralis), Three-spot gourami (Trichogaster microlepis), Grey featherback (Notopterus notopterus), Silver barb ( Barbonymus gonionotus) , Yellow mystus ( Hemibagrus nemurus) , Armed- spiny eel ( Mastacembelus armatus) , Jullien’ s mud carp ( Henicorhynchus siamensis)  and Striped catfish ( Pangasianodon hypophthalmus) .  Their length was between 4.5-20.0 centimeters. The Sampling were done in rainy season (September) and summer season(April). The result from laboratory analysis indicated that there were no any pesticide residues in water samples which collected both in summer and rainy season. While all type of fishes (fresh, dried and smoked fishes) could detect chlopyrifos but in rainy season only.   Keyword: Pesticides,  Fishes,  Water resources,  Bung Mae Rahun                  สาขาวิชาประมง  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอ   เมือง จงัหวดัพษิณุโลก  1 Department of Fisheries Science, Faculty of Science and Agricultural Technology  Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok , Sub-district Ban Krang,  Muang District, Phitsanulok 65000  สาขาวิชาพชืศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พษิณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอ    เมือง จงัหวดัพษิณุโลก  1 Department of Plants Science,  Faculty of Science and Agricultural Technology  Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok , Sub-district Ban Krang,  Muang District, Phitsanulok  65000 *Corresponding author.  E-mail  job6942@gmail.com 
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บทนํา ปัญหาการปลูกพืชของเกษตรกรในปัจจุบนัคือมีแมลงและศตัรูพืชรบกวน และปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทาํให้เกษตรกรจาํเป็นตอ้งใชส้ารกาํจดัศตัรูพืช ใชปุ๋้ย สารฆ่าแมลง เพือแกปั้ญหาดงักล่าว การใชส้ารเคมีเพือป้องกนักาํจดัศตัรูพชืทาํใหมี้การตกคา้งของสารดงักล่าวทงัในพืชทีปลูก ในดิน ในนาํและสะสมในสิงมีชีวติ ซึงจะมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและสุขภาพของผูบ้ริโภค รวมถึงสุขภาพของเกษตรกรเองหากมีการบริโภคสตัวน์าํทีมีสารตกคา้งดงักล่าว เนืองจากมีการสะสมสารพิษในร่างกาย ซึงร่างกายสามารถจะขบัสารพิษดงักล่าวออกไดเ้ป็นบางส่วน แต่บางส่วนก็ยงัมีสะสมอยูใ่นร่างกาย และหากไดรั้บสารดงักล่าวเป็นประจาํ เป็นระยะเวลานานๆ ความเป็นพิษก็จะสะสมมากขึน และเป็นอนัตรายไดใ้นทีสุด ซึงเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดค้าํนึงถึงผลตกคา้งและผลกระทบอืนๆทีจะตามมา รวมถึงผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มทีจะเกิดขึนในอนาคต จึงยงัมีการใชส้ารเคมีและสารกาํจดัศตัรูพืชกนัอยา่งแพร่หลายในกลุ่มของเกษตรกรทีทาํการปลูกพืช บึงแม่ระหนั เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ ตงัอยูบ่า้นแม่ระหนั  หมู่ที  ต. บา้นกร่าง อ. เมือง จ. พิษณุโลก มีพืนที  ไร่ มีนาํขงัตลอดทงัปี พืนทีรอบบึงจะเป็นนาขา้วและทีตงับา้นเรือนของชุมชน มีการปล่อยนาํทิงทงัจากการทาํเกษตรและจากชุมชนเขา้สู่ในบึงซึงเป็นแหล่งกักเก็บนาํทาํให้มีการสะสมของสารต่างๆทงัจากในดินและในนาํซึงจะส่งผลต่อคุณภาพนาํ และสิงมีชีวติในแหล่งนาํ  การปนเปือนของสารเคมีเกษตรในแหล่งนาํนนัมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนัดงัต่อไปนี    .  การฉีดพ่นสารเคมีเกษตรลงสู่แหล่งนาํโดยตรงเพอืกาํจดัยงุและวชัพืชนาํ .  การกดัชะดินของฝนและนาํไหลบ่าหนา้ดินผ่านพืนทีทีมีการใชส้ารเคมีเกษตรก่อนลงสู่แหล่งนาํ . การระบายนาํทิงจากบา้นเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมทีใชส้ารเคมีเกษตรลงสู่แหล่งนาํโดยมิไดมี้วิธีกาํจดัเสียก่อน . การทิงหรือลา้งภาชนะทีบรรจุสารเคมีเกษตรลงสู่แหล่งนาํ . การใชส้ารเคมีเกษตรในบริเวณพืนทีเกษตรใกลก้บัแหล่งนาํ อย่างไรก็ตามสารพิษตกคา้งในนาํอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ตกคา้งในนาํผิวดิน (surface water) และตกคา้งในแหล่งนาํใตดิ้น (ground water) สารพิษตกคา้งในแหล่งนาํผิวดินเป็นสารทีพบไดใ้นแม่นาํ ลาํคลอง แหล่งนาํสาธารณะทวัไป มีทีมาจากการตงัใจใช้สารลงนาํโดยตรง หรือเกิดจากการปนเปือนและการถ่ายเทมาจากพืนทีเกษตรกรรม (นิรนาม,2561) น้อยกว่า .  เปอร์เซ็นต์ของสารเคมีทีใช้จะไปถึงศัตรูพืชเป้าหมาย ซึงหมายความว่า .  เปอร์เซ็นต์                          จะปนเปือนอยู่ในสิงแวดลอ้ม จนกว่าสารสารเคมีจะสลายตวัไปโดยธรรมชาติ ภายหลงัการฉีด พ่น หยอด หว่าน สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช จะถูกดูดซึมเขา้ไปในพืช และอยู่บนตน้พืชบางส่วน ทีเหลือจะปลิวไปในอากาศหรือรอเวลาทีนาํจากแปลงเกษตรจะชะสารเคมีลงสู่ดินหรือแหล่งนาํใกลเ้คียง ปัญหาอาจลดลงหากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชสลายตวัได้อย่างรวดเร็ว            แต่อัตราการสลายตัวหรือค่าครึงชีวิต (haif-life) มีความแตกต่างกันตามชนิดและสภาพแวดล้อม สารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส หรือออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphorus or organophosphate pesticides) เช่นไดโครโตฟอส และอีพีเอน็ สามารถตกคา้งในดินทีมีความเป็นกลางไม่กีชวัโมงถึงหลายอาทิตย ์แต่จะมีอายยุาวนานขึนหลายเท่าตวัหากดินมีความเ ป็นกรดเล็กน้อย สาร เ ค มีก ลุ่มทีมีอัตราการสลายตัวช้าที สุดและย ัง มีอันตรายสูง คือก ลุ่มออร์กาโนคลอรีน (organochlorine)เช่น DDT และเอนโดซลัแฟน ซึงใชเ้วลายอ่ยสลายไดใ้นดินประมาณ -  ปี ดงันนัจึงยงัมีสารเคมีเหล่านีตกคา้งในลุ่มนาํและคลองแยกต่างๆในปริมาณค่อนขา้งสูง (แมว้่าประเทศไทยไดย้กเลิกการใชไ้ปแลว้แต่ยงัมีการลกัลอบนาํเขา้ และใชอ้ยู่ในปัจจุบนั) ซึงสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชทีปนเปือนในแหล่งนาํยงัทาํให้ปลาหลายชนิดตายลง บางครังเป็นผลกระทบทางออ้มจากการใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชทีทาํให้พืชในแหล่งนาํเน่า และปลาขาดออกซิเจนในการหายใจ ผลสาํรวจ
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การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชเฝ้าระวงัเช่น คาร์โบฟรูาน อีพีเอ็น เมโมมิล และไดโครโตฟอส พบวา่แมมี้การฉีดพน่หรือหวา่นสารเคมีเหล่านีตามคาํแนะนาํบนฉลาก แต่ปลาทีเลียงไวใ้นร่องนาํของแปลงเกษตรกลบัได้รับพิษเฉียบพลนัและตายลง ในขณะทีบางการศึกษาระบุวา่การไดรั้บพิษในปริมาณนอ้ยแต่เรือรังของปลาอาจส่งผลร้ายแรงกวา่พิษเฉียบพลนั เพราะทาํให้เกิดการเปลียนแปลงของพฤติกรรม และการทาํงานของอวยัวะต่างๆ ซึงสร้างความเสียหายต่อการอยูร่อดและการเจริญพนัธุ์(มูลนิธิชีววถีิ,2561)  ปัจจุบนับึงแม่ระหันพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  และยงัเป็นแหล่งทาํประมงของชาวบา้นทีอาศยับริเวณใกลเ้คียง นอกจากนนัยงัเป็นแหล่งตกปลาทีไดรั้บความนิยมจากนกัตกปลาทวัไปอีกดว้ย  การศึกษาถึงผลกระทบของสารกาํจดัศตัรูพืชทีมีต่อปลา ปลาแปรรูป และทรัพยากรนาํ             มีวตัถุประสงคเ์พอืจะไดท้ราบถึงชนิดและปริมาณของสารกาํจดัศตัรูพืชทีมีตกคา้งในนาํ ในปลาสด และในปลาแปรรูป ขอ้มูลทีไดจ้ะไดน้าํไปเผยแพร่ใหก้บัเกษตรกรทีทาํการปลูกพืชและใชส้ารเคมีในพนืทีดงักล่าว และชุมชนทีอยูบ่ริเวณรอบบึงแม่ระหนั นอกจากนนัยงัเป็นอีกแนวทางหนึงในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาสารพิษตกคา้งทีจะเกิดขึนในอนาคต  วธิีดําเนินการวจิัย . สํารวจพืนทพีร้อมกําหนดจุดเก็บตัวอย่าง ทาํการสาํรวจพืนทีรอบๆ บึงแม่ระหัน และพืนทีใกลเ้คียงว่ามีการปลูกพืชชนิดใดบา้ง และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในบึงมีลกัษณะเป็นอย่างไร กาํหนดจุดเก็บตวัอย่างนาํ ตวัอย่างปลา และปลาแปรรูป ซึงการกาํหนดตามจุดเก็บตวัอยา่งกาํหนดตามทีขึนปลาของบึง โดยกาํหนดจุดเก็บตวัอยา่งนาํ   จุดเก็บตวัอยา่ง ดงัภาพที    

 ภาพท ี   จุดเก็บตวัอยา่งนาํ และตวัอยา่งปลาในบึงแม่ระหนั ทีมา: นิรนาม( )  . เก็บตวัอย่างเพือเตรียมตรวจวเิคราะห์  ทําการเก็บตัวอย่างเป็นฤดูกาล กําหนดเก็บ  ครังในรอบ  ปี คือ ฤดูฝน (เ ดือนกันยายน) และฤดูร้อน                        (เดือนเมษายน) เพอืเตรียมส่งตรวจวเิคราะห์หาสารกาํจดัศตัรูพืชตกคา้ง โดยบริษทัหอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดัมีวธีิการดงันี 
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1) เก็บตวัอยา่งนาํ  จดุเก็บตวัอยา่ง ตวัอยา่งละ  ซาํ โดยใชข้วดแกว้สีชาขนาด  ลิตร เก็บนาํจาํนวน  ลิตรต่อจดุเก็บตวัอยา่ง ปิดฝาขวดใหส้นิท หุม้ขวดดว้ยถุงพลาสติกและใชย้างรัดใหแ้น่น นาํแช่ถงันาํแขง็ เพอืเตรียมส่งตรวจวเิคราะห์ 2) เก็บตวัอย่างปลาสด  จุดเก็บตวัอย่างและเก็บตวัอย่างละ  ซาํ โดยการจาํแนกชนิดของปลาทีจับไดท้งัหมด      ชงันาํหนัก และวดัความยาวของปลาแต่ละชนิดสุ่มปลาสดตวัอย่างละ  กิโลกรัม นําใส่ถุงพลาสติกใช้ยางรัดให้แน่น              นาํแช่นาํแขง็เพอืเตรียมส่งตรวจวเิคราะห์ 3) นาํปลาสดจากทงั  จุดเก็บตวัอย่าง ตวัอย่างละ  ซาํ มาทาํเป็นปลาตากแห้ง จุดเก็บตวัอย่างละ  กิโลกรัม               และทาํปลารมควนั จุดเก็บตวัอยา่งละ  กิโลกรัม เก็บปลาตากแหง้และปลารมควนัในแต่ละจุดเก็บตวัอยา่งนาํใส่ถุงพลาสติก             รัดยางใหแ้น่นเตรียมส่งตรวจวเิคราะห์ . การตรวจวเิคราะห์สารกําจดัศัตรูพืชตกค้าง  นําตวัอย่างนํา ตวัอย่างปลาสด ตวัอย่างปลาแปรรูป (ปลาตากแห้ง และปลารมควนั) ทีเตรียมไวเ้รียบร้อยแลว้            นาํส่งบริษทัห้องปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั ต. ดอนแกว้  อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ เพือตรวจวิเคราะห์สารกาํจัดศตัรูพืชตกคา้ง ตวัอยา่งนาํมีวิธีทดสอบอา้งอิงโดย In house method based on EPA 507 และตวัอยา่งปลามีวิธีทดสอบอา้งอิงโดย In house method based on Steinwandter,H.1985,Fresenius Z.Chem No.1155    มี  กลุ่มดชันีของสารกาํจดัศตัรูพืช ดงันี 1) Organophoshate group 2) Carbamate group 3) Organochlorine group 4) Pyrethroid group  ผลและวจิารณ์ ผลจากการศึกษาสารกําจัดศัตรูพืชทีตกค้างในนํา ในปลาสด ในปลาแปรรูป  (ปลาตากแห้ง, ปลารมควนั)                    ทงั  ฤดูกาล คือในฤดูฝน (เดือนกนัยายน ) และในฤดูร้อน (เดือนเมษายน ) โดยตรวจวเิคราะห์สารกาํจดัศตัรูพืชทีตกคา้งใน  กลุ่มดัชนีคือ Organophosphate group   Carbamate group Organochlorine  group  และ Pyrethroid  group  พบว่า ในนําตัวอย่าง ทัง  จุดเก็บตัวอย่างและทัง  ฤดูกาล ไม่พบสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในทุกกลุ่มดัชนี โดยค่า Limited of Detection(LOD) เท่ากบั  0.01 มิลลิกรัม/ลิตร  ซึงปริมาณของสารกาํจดัศตัรูพืชในแหล่งนาํ ทุกจุดเก็บทุกตวัอย่างทุกดชันี          ทงั  ฤดูกาล มีค่าเป็น nd หรือ not detected การตรวจวิเคราะห์ในปลาสด พบสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ชนิด คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) เพยีงชนิดเดียว โดยพบเฉพาะในฤดูฝนทงั  จุดเก็บตวัอยา่งดงัตารางที 1 ตารางท ี  ผลการทดสอบสารกาํจดัศตัรูพืชในปลาสด 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 Dimethoate nd nd         nd mg/L 0.01 
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Pirimiphos-methyl nd nd         nd mg/L 0.01 Chlorpyrifos 0.03 0.02 0.03 mg/L 0.01 Parathion-methyl nd nd         nd mg/L 0.01 Pirimiphos-ethyl nd nd         nd mg/L 0.01 Malathion nd nd         nd mg/L 0.01 Fenitrothion nd nd         nd mg/L 0.01 nd = not detected การตรวจวิเคราะห์ ในปลาตากแห้ง พบสารกาํจดัศตัรูพืชตกคา้ง ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ชนิด คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) เพียงชนิดเดียว โดยพบเฉพาะในฤดูฝนทงัในจุดเก็บตวัอยา่งที  และจุดเก็บตวัอยา่งที  ส่วนจุดเก็บตวัอยา่งที  ไม่พบสารกาํจดัศตัรูพชืในทุกกลุ่มดชันี  ดงัตารางที   ตารางท ี  ผลการทดสอบสารกาํจดัศตัรูพืชในปลาตากแหง้ 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 ในปลารมควนั พบสารกาํจดัศตัรูพืชตกคา้ง ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ชนิด คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) เพียงชนิดเดียว โดยพบเฉพาะในฤดูฝนทงัในจุดเก็บตวัอยา่งที  และจุดเก็บตวัอยา่งที  ส่วนจุดเก็บตวัอยา่งที  ไม่พบสารกาํจดัศตัรูพชืในทุกกลุ่มดชันี  ดงัตารางที   สาร Chlopyrifos ทีตรวจพบทงัในปลาสด ปลาตากแห้ง และปลารมควนั จดัเป็นสารกาํจดัศตัรูพืชในกลุ่ม          ออร์กาโนฟอสเฟต ทีองคก์ารอนามยัโลก กาํหนดใหมี้ความเป็นพิษปานกลาง เป็นพิษโดยการกินและการสมัผสั เมือสารพิษเขา้สู่ร่างกายจะเกิดอาการกลา้มเนือเกร็ง ชกักระตุก ถา้รุนแรงอาจเสียชีวติ  มีความเป็นพิษสูงต่อสิงมีชีวติในนาํ โดยเฉพาะปลานาํจืด สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั สัตวน์าํกร่อย และสัตวท์ะเล พบวา่มีการยบัยงัเอนไซม ์Cholinesterase ระดบั .  ปอนด์ อาจ
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เป็นสาเหตุใหป้ลาและสตัวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัตาย ซึงพษิของ Chlopyrifos ต่อปลาจะสมัพนัธ์กบัอุณหภูมิของนาํ              96 ชวัโมง ค่า LC 50  ของ Chlopyrifos  เป็น .  mg/L ใน mature rainbow trout ใน lake trout  เป็น 0.098 mg/L, ใน goldfish เป็น 0.806 mg/L, ใน bluegill  0.01 mg/L  และ .  mg/L ใน fathead minnow ตารางท ี  ผลการทดสอบสารกาํจดัศตัรูพืชในปลารมควนั 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  มีความเป็นพิษเฉียบพลนัสูง และมีความคงทนสูงในดินตะกอน จึงอาจจะเป็นอนัตรายต่อสัตวใ์ตท้ะเล  สิงมีชีวิตขนาดเล็กจะปรากฏอาการเร็วกวา่สิงมีชีวิตขนาดใหญ่ ส่วนความคงทนและสลายตวัในสิงแวดลอ้ม พบวา่ Chlopyrifos มีครึงชีวิตในดินอยู่ระหวา่ง -  วนั ขึนอยูก่บัชนิดของดินและสภาพภูมิอากาศ ส่วนการสลายตวัในนาํที pH 7.0 อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส มีค่าครึงชีวิต -  วนั  สาํหรับค่ามาตรฐานทีมีรายงานของ Canadian Water Quality Guidelines สาํหรับคุม้ครองสิงมีชีวติในนาํจืดเท่ากบั .  ไมโครกรัม/ลิตร  มโนรัตน์ ( )   การใช้สาร chlorpyrifos ได้มีการใช้เกือบทัวโลก เพือควบคุมแมลงในการทําการเกษตร มีประเทศต่างๆ                 ไดน้าํมาใชเ้กือบ  ประเทศ ซึงการเพาะปลูกส่วนใหญ่พืชทีใช ้Chlorpyrifos คือ ขา้วโพด อลัมอนด์ ผลไม ้รวมถึงกลว้ยและแอปเปิล ในรอบปีจะมีการใช้ในพืนทีประมาณ .  ล้านเอเคอร์ (The Dow Chemical Company,2014 and NASS Agricultural Chemical Database, 2011) EPA ได้ประมาณการระหว่างปี ค.ศ. -  พบว่า  ล้านปอนด์ของ Chlorpyrifos ไดถู้กนาํมาใชใ้นอเมริกา โดยเฉพาะในปี ค.ศ.  ปริมาณ -  ลา้นปอนดข์อง Chlorpyrifos ไดถู้กนาํมาใช ้(Grube et al.,2011 )  สาเหตุของการการตรวจวิเคราะห์สารกาํจดัศตัรูพืชชนิด Chlopyrifos ทีตรวจพบเฉพาะในปลาสด ปลาตากแห้งและปลารมควนั แต่ไม่พบในนํา เนืองจากความเขม้ขน้ของสารดังกล่าวยงัมีปริมาณตาํกว่าค่าของ LOD ซึงเครืองมือที
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ตรวจวดัยงัไม่สามารถตรวจพบได ้แต่สารกลุ่มนีสามารถสะสม และเพมิปริมาณมากขึนตามลาํดบัของการบริโภคในห่วงโซ่อาหารไดเ้ช่นกรณีของ DDT  การสะสมของสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชนนัไม่ไดค้งอยู่เฉพาะในบริเวณพืนทีการเกษตร           แต่มกัจะแพร่กระจายออกไปในสิงแวดลอ้ม เพราะนาํทีไหลผา่นแปลงเกษตร ทีมีการฉีดพน่สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช จะไหลลงไปสู่แหล่งนาํธรรมชาติ ทาํให้เกิดการปนเปือนของสารเคมีในระบบนิเวศอยา่งกวา้งขวาง สิงมีชีวิตในแหล่งนาํอาจไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสารเคมีเหล่านี โดยเฉพาะอยา่งยงิผลต่อระบบภูมิตา้นทานของปลา ทาํให้ปลาเป็นโรคต่างๆ ไดง่้ายขึน นอกจากนี สารเคมีเหล่านี โดยเฉพาะในกลุ่ม Organochlorine ซึงยอ่ยสลายชา้ อาจจะไปสะสมอยูใ่นร่างกายของสิงมีชีวติต่างๆ และถ่ายทอดไปยงัสิงมีชีวิตทีอยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหาร เกิดการสะสมของสารพิษในปริมาณทีเข้มข้นขึน (biological magnification) ดงัตวัอย่างภาพที   ซึงเป็นการสะสมของ DDT ในห่วงโซ่อาหาร ทีเริมจากการปนเปือนของ DDT ในนาํในอตัราเพียง 0.000003 ส่วนในลา้นส่วน แต่ในสิงมีชีวิตขนาดเล็กทีอาศยัอยูใ่นนาํ เช่น พวกไรแดง หนอนแดง จะพบว่ามีการสะสมของ DDT ในสัตวเ์หล่านีเพิมขึนเป็น 0.04 ส่วนในลา้นส่วน และในปลาทีกินสิงมีชีวิตขนาดเล็กเป็นอาหาร จะมีการสะสมของ DDT ในตวัปลามากถึง 2 ส่วนในลา้นส่วน และเมือถึงนกทีกินปลาเป็นอาหาร จะมี DDT สะสมในตวัไดม้ากถึง 25 ส่วนในลา้นส่วน แมว้า่ นกจะมีการสะสม DDT ในตวัค่อนขา้งมาก แต่การสะสมนีอาจไม่ไดท้าํให้นกตายลงทนัที แต่ก็มีผลกระทบดา้นอืนๆ ได ้เช่น DDT ทีอยูใ่นตวันกจะทาํใหเ้ปลือกไข่บางลง ส่งผลใหไ้ข่แตกขณะทีกาํลงัฟักอยู ่ส่งผลให้ประชากรของนกลดลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึงปัญหานี ไม่ไดเ้กิดเฉพาะกบันกทีกินปลา แต่รวมถึงนกทีกินแมลง และนกทีกินผลไมด้ว้ยเช่นกนั(นิรนาม,2561) 

 
ภาพท ี  การสะสมของ DDT ในห่วงโซ่อาหาร ทีมา: นิรนาม( )  สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาผลของสารกําจัดศัตรูพืชทีมีต่อปลาและทรัพยากรนําในบึงแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมือง  จ.พิษณุโลก ไม่พบสารกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งในนาํในทุกจุดเก็บตวัอยา่งทงัในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่พบสารกาํจดัศตัรูพืชกลุ่ม Organophosphate ชนิด คลอไพรีฟอส (Chlopyrifos) ทงัในปลาสด ปลาตากแห้ง และปลารมควนั ทุกจุดเก็บตวัอย่างและ         
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พบเฉพาะในฤดูฝน ส่วนในฤดูร้อนไม่พบสารกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งในทุกจุดเก็บตวัอยา่ง และในปลาทงั  กลุ่ม ปริมาณของสาร Chlopyrifos ทีตรวจพบมีค่าอยูใ่นช่วง . - .  มิลลิกรัม/ลิตร ซึงถือวา่เป็นค่าทีไม่ปลอดภยัสาํหรับการบริโภคปลาในแหล่งนาํดงักล่าว เนืองจากในบางจุดเก็บตวัอยา่งมีค่าสูงกวา่ค่า LC 50  ของปลาทวัไป  กิตติกรรมประกาศ ขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ทีสนบัสนุนทุนสาํหรับการวจิยั  เอกสารอ้างองิ นิรนาม. . สืบคน้เมือ  กุมภาพนัธ์ ,จาก http://www.google.co.th/maps นิรนาม. .พิษภยัสารเคมีเกษตร.สืบคน้เมือ  เมษายน ,จาก http://www.greennet.or.th/article/263 บทความดีดี มีสาระ. .การแพร่กระจายและและการตกคา้งในสิงแวดลอ้มของสารเคมีทางการเกษตร.สืบคน้เมือ  25 พฤษภาคม 2561,จาก http://www.thaieditorial.com มโนรัตน์  ฤทธิเต็ม.  .  ขอ้เสนอยกเลิกและจาํกดัการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชทีมีอนัตรายร้ายแรง  ชนิด. ส่วนสารอนัตราย สาํนกัจดัการกากของเสียและสารอนัตราย.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม. มูลนิธิชีววิถี . . สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและความเสือมโทรมในระบบนิเวศ.สืบค้นเมือ 25 พฤษภาคม ,                              จาก http://www.biothai.net สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ.  .  สารพิษตกคา้ง: ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด. กรุงเทพฯ. สุภาภรณ์  สงวนให้.  .  เอกสารประกอบการเรียนสงัคมศึกษารายวชิา ส  ทอ้งถินของเรา.โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี, พิษณุโลก.  น. Grube, Arthur; Donaldson, David; Kiely, Timothy; Wu, La.  2011.  Pesticide Industry Sales and Usage Report:  2006 and 2007 Market Estimates (PDF). U.S. EPA. Archived from the original (PDF) on March 18, 2015. Retrieved 2014-07-24. NASS Agricultural Chemical Database. Pestmanagement.info. Retrieved November 20, 2011. The Dow Chemical Company. Chlorpyrifos and Responsible Use. Retrieved 2014-07-24.             
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ลักษณะทางกายภาพและการเคลือนทีของขยะทะเลบนชายหาด Physical Character istic and Movement of Mar ine Debr is on Beaches  เอนก สาวะอินทร์ * และ ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิน  Aneak Sawain1* Chaniga Saenge Chooklin1   บทคัดย่อ   งานวิจยันีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ เกียวกบัลกัษณะทางกายภาพ และ การเคลือนทีของขยะทะเลบนชายหาด ขยะทะเลมีคุณลกัษณะทีแตกต่างจากขยะมูลฝอยชุมชนทวัไป ดงันนัคุณลกัษณะทางกายภาพทวัไปของขยะทะเลทีติดคา้งอยูบ่นชายหาดจึงเป็นขอ้มูลพืนฐานทีสําคญัสําหรับการจดัการ เพือนาํมาใชใ้นการจดัเก็บขยะทะเลทีตกคา้งอยู่บนชายหาด ผลการศึกษาแสดงถึงลกัษณะทีแตกต่างกนัของขยะทะเล อิทธิพลของ ความหนาแน่น หรือ นาํหนกั ของขยะทะเล กระแสนาํทะเล คลืน และ ลม ทีมีผลต่อการเคลือนที และ ผลจากการสาํรวจพบจุดทีมีการสะสมของขยะทะเลมีมากกวา่  ชินต่อรางเมตร เนืองจากขยะทะเลมกัมีการแตกหัก ฉีกขาด หรือ การสึกกร่อน เนืองจากติดคา้งอยูใ่นทะเลเป็นระยะเวลานาน รวมทงัลกัษณะของการติดคา้งอยู่บนชายหาด ซึงขยะทะเลบางส่วนติดคา้งอยูบ่นผิวหนา้ทราย หรือ ถูกกลบทบัฝังลึกลงไปมากกวา่  เซนติเมตร ดงันนัขอ้มูลทีไดจ้ากงานวิจยันีจึงมีความสําคญัเป็นอย่างยิงในการนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐาน หรือ เกณฑ์สําหรับการออกแบบพฒันาสิงประดิษฐ์ นวตักรรม เครืองมือ อุปกรณ์ สําหรับนาํมาใชใ้นการจดัเก็บขยะทะเล ทีมีความเหมาะสมสาํหรับการใชง้าน และมีประสิทธิภาพเพียงพอสาํหรับการใชง้าน เพือแกไ้ขปัญหาขยะทะเลทีติดคา้งอยูบ่นพนืทีชายหาด รวมทงัการหาแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาขยะทะเลทีติดคา้งอยูต่ามแนวชายฝัง  คาํสําคญั : ขยะทะเล, ชายหาด, ชายฝัง, การเคลือนที, การแพร่กระจาย             สาขาสิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 1 Department of Environment, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus, Mifad Sub-district, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : aneak.ene@gmail.com, aneak.s@rmutsv.ac.th 
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ABSTRACT   This research is a survey research to the physical appearance and movement of marine debris on the beach. Marine debris is different from common household solid waste.  The general physical characteristics of marine debris stuck on the beach is an important basic data for management for the storage of marine debris on the beach.  The results showed the different characteristics of marine debris. Influence of density or weight of marine debris, sea currents, waves and winds on movement and distribution.  The result from surveying show the maximum abundance of marine debris on beaches was more than 50 items/m2. Because of marine debris it is often being torn, broken, or eroded due to the long- term in the sea. Including the nature of marine debris stuck on the beach, some marine debris is stuck on the sand surface or buried more than 3 centimeters. The data obtained from this research is very important to be used as a basis or a criterion for the design or development the innovation, equipment or tools used for marine debris collection.  It is suitable for use and efficient enough for use to solve the problem of marine debris on the beach area.  Including finding ways to prevent and solve the problem of marine debris on the coastal.  Keyword: Marine debris, Beach, Coastal, Movement, Distribution                       
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บทนํา จากปัญหาขยะมูลฝอยทีส่งผลกระทบทงัทางดา้นสิงแวดลอ้ม และ สังคมความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทวัไป          ซึงเป็นผลจากขยะปริมาณมากทีเกิดขึนในแต่ละวนั ในบางพืนทียงัขาดกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยทีเหมาะสม โดยเฉพาะพืนทีในทอ้งถินทีมีงบประมาณสําหรับการบริหารจดัการนอ้ย พืนทีทีประสบปัญหามากอีกพืนทีหนึง คือ พืนทีชายฝังทะเลทีมีการสนบัสนุนธุรกิจการท่องเทียว (Silva et al., 2018) ซึงมีจาํนวณนกัท่องเทียวทีชอบการเทียวทะเลปริมาณมากในแต่ละปี ทงันีในพืนทีภาคใตข้องประเทศไทยหลายจงัหวดัไดมี้การสนบัสนุนการท่องเทียวทางทะเลอย่างสาํเสมอ             ทงัพืนทีชายหาดต่าง ๆ บนชายฝังทะเล และ ในพืนทีเกาะ ซึงมีการดาํเนินกิจการทีเกียวขอ้งกับการท่องเทียวทางทะเล          เช่น โรงแรม รีสอร์ท บงักะโล ซึงขยะทีก่อเกิดขึนมาจากนกัท่องเทียว และ พนกังาน หรือ คนงาน อีกทงัอาจมีการทิงขยะลงทะเลในระหวา่งการเดินทางท่องเทียวทางเรือไดเ้ช่นกนั นอกจากนีขยะทะเลบางส่วนเกิดจากการทิงของผูค้น หรือ ชาวบา้น ทีอยูอ่าศยับริเวณแนวชายฝังทะเล ขยะทีก่อเกิดขึนหากไม่ไดมี้การบริหารจดัการทีดีจะมีขยะบางส่วนทีก่อเกิดขึนจากแหล่งต่าง ๆ ถูกทิงลงสู่ทะเล กลายเป็นขยะทะเลทีส่งผลกระทบระบบนิเวศและสิงแวดลอ้มทางทะเล ทงันีขยะทะเลทีติดคา้งอยูบ่นแนวชายหาด ณ วนั เวลา ทีพบเจอ อาจมิได้เกิดจากการทิงของนักท่องเทียว หรือประชาชน ทีอาศัยอยู่บริเวณพืนทีนนั            แต่อาจเป็นขยะทีมาจากสถานทีแหล่งกาํเนิดอืน ๆ  ทีอยูใ่กลเ้คียง หรือ อยูห่่างไกลออกไปมากก็เป็นได ้เนืองจากขยะทะเลบางประเภทสามารถลอยนาํได ้ประกอบกบักระแสนาํ คลืน และ ลม ในทะเลทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงสภาพอากาศทาํให้ขยะทะเลสามารถเคลือนทีไปไดไ้กลจากแหล่งกาํเนิดมาก (Zhou et al., 2011) ซึงขยะทะเลทีปรากฏบนบริเวณชายหาด มกัเกิดจากกิจกรรมบางประเภททีดําเนินอยู่ใกล้บริเวณชายฝังทะเล เช่น กิจกรรมชายฝังและการพักผ่อน การประมง                  การขนส่งทางเรือ หรือ กิจกรรมทางนาํในรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมอืน ๆ ทีดําเนินอยู่บริเวณชายฝัง หรือในทะเล                โดยมีทงัขยะชินส่วนขนาดใหญ่ หรือชินส่วนวสัดุทีเกิดจากการแตกหกั (Walker Grant and Archambault, 2006)   วธิีดําเนินการวจิัย งานวิจยันีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ เพือดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลขยะทะเลบนพืนทีชายหาด ริมชายฝังทะเล              และพืนทีชายหาดบนเกาะของจงัหวดัตรัง โดยกาํหนดพืนทีชายหาดสาํหรับทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นพนืทีชายหาดทงัทีมีและไม่มีกิจกรรมการท่องเทียว หรือ ผูค้นอาศยัอยู่ ในพืนทีชายหาดของเกาะลิบง และเกาะมุกด์ (ช่วงเวลาการสํารวจ พฤษภาคม ) หาดเจา้ไหม (ช่วงเวลาการสํารวจ มีนาคม ) และ หาดราชมงคล (ช่วงเวลาการสํารวจ พฤษภาคม ) ทงัทีเป็นหาดทราย และ หาดโคลน เพือศึกษาถึงลกัษณะทางกายภาพของขยะทะเลทีเกิดจากการพดัพาของกระแสนาํ และ คลืน การศึกษาถึงแหล่งกาํเนิดของขยะทะเล และ การเคลือนที จากการลงพืนทีทาํการสํารวจ และทาํการเก็บขอ้มูล   โ ดย ใ ช้วิ ธีก า รสํา รว จต ามรู ปแบบวิ ธีก า รข อง  UNEP/ IOC Guidelines on Survey and Monitoring of Marine Litter                   (UNEP-United Nation Environmental Programme, 2009) และทาํการบนัทึกขอ้มูลแหล่งกาํเนิด องค์ประกอบ และปริมาณของขยะทะเลตามแบบบนัทึกขอ้มูล  International Coastal Cleanup Data Card (Ocean Conservancy, 2009)  ผลและวจิารณ์ผล จากการลงพืนทีสํารวจเก็บข้อมูลขยะทะเลในพืนทีชายหาด ของเกาะลิบง เกาะมุกด์ หาดราชมงคล และ                 หาดเจา้ไหม พบว่าการติดคา้ง และ การสะสม ของขยะทะเลทีอยู่บนพืนทีชายหาดทีดาํเนินการสํารวจมีความแตกต่างกนั เนืองจากการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพืนทีชายฝัง และ การติดคา้ง และ การสะสม ของขยะทะเลจากแหล่งกาํเนิดอืน           เป็นผลทาํให้มีลกัษณะทางกายภาพของขยะทะเลในพนืชายหาดทีมีความแตกต่างกนั (Pasternak et al., 2017) อีกทงัลกัษณะ
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การเคลือนที หรือ การแพร่กระจายของขยะทะเล จากอิทธิพลของ กระแสนาํ คลืน ลม และนาํขึน-นาํลง มีผลต่อการเคลือนทีและการแพร่กระจายของขยะทะเลเป็นอยา่งมาก โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ชนิดและปริมาณของขยะทะเล การดาํเนินการวจิยัสาํรวจขยะทะเลในพนืทีชายหาดเพอืเป็นขอ้มูลพนืฐานสาํหรับใชป้ระโยชน์ ทงัในดา้นส่วนของ การติดตามในระยะยาว การเฝ้าระวงั การหาแนวทางการจดัการขยะทะเล (Jang et al., 2018) ซึงผลการดาํเนินการวิจยัเก็บขอ้มูลขยะทะเลทีมีการแบ่งประเภทของขยะทะเลตามรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ซึงจากการสํารวจในพืนทีหาดเจ้าไหม            และหาดราชมงคล ซึงเป็นชายหาดทีไม่มีผูค้นอาศยั แสดงดงัภาพที  และ  ผลการสาํรวจแสดงถึงขยะทะเลส่วนใหญ่เกิดจาก กิจกรรมชายฝังและการพักผ่อน (Shoreline and Recreational Activities) และ กิจกรรมทางนํา (Ocean/Waterway Activities) ในทงัสองพืนที ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาสาํรวจขยะทะเลในพนืทีชายหาดของเกาะลิบง (เอนก สาวะอินทร์ และคณะ, ) และ พืนทีชายหาดของเกาะมุกด์ (บุญจงรักษ ์ จิวตนั และ คณะ, ) แมว้า่จะมีความแตกต่างของพืนทีและช่วงระยะเวลาการสาํรวจ แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาขยะทะเลทีจะตอ้งเนน้การแกปั้ญหา ณ แหล่งกาํเนิด คือ พืนทีทีมีการดําเนินกิจกรรมชายฝังและการพักผ่อน (Shoreline and Recreational Activities) และกิจกรรมทางนํา (Ocean/Waterway Activities) ซึงขยะทะเลทีสาํรวจพบส่วนใหญ่มีวสัดุเป็น โฟม หรือ พลาสติก เช่น กล่องโฟมบรรจุอาหาร ทุ่นจากอุปกรณ์การประมงถุงพลาสติก ขวดนาํดืม แกว้นาํ หลอด ไฟเช็ค เป็นตน้  

 ภาพท ี  ร้อยละของปริมาณขยะทะเลจากผลการสาํรวจเก็บขอ้มูลในพนืทีหาดเจา้ไหม  
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 ภาพท ี  ร้อยละของปริมาณขยะทะเลจากผลการสาํรวจเก็บขอ้มูลในพนืทีหาดราชมงคล ในส่วนของปริมาณขยะทะเลทีติดคา้งอยูบ่นพนืทีชายฝังทะเลนนัจะมีความแตกต่างกนั และ มีการเปลียนแปลงไปตามช่วงระยะเวลา เนืองจากขยะทะเลถูกพดัพา และ เกิดการแพร่กระจาย โดยอิทธิพลของ ความหนาแน่นของขยะทะเลชนิดนนั ๆ  กระแสนาํ คลืน ลม นาํขึน – นาํลง ตามจนัทรคติ ฤดูกาล และ อิทธิพลอืน ๆ ทีมีศกัยภาพก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในทะเล โดยงานวิจยันีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลสิงต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อปริมาณขยะทะเลทีติดคา้งบริเวณพืนทีชายหาด โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ลักษณะทางกายภาพของขยะทะเลทตีดิค้างอยู่บริเวณหาดทราย เมือมีการทิง หรือ การพดัพาขยะจากแหล่งกาํเนิดบนชายฝังลงในทะเล กระแสนาํ และ คลืน จะพดัพาขยะเคลือนทีไปตามแนวชายฝัง และจะหยดุการเคลือนทีเมือมีการติดคา้งบนหาด ติดคา้งบนกิงไม ้หรือ รากไม ้หรือ วสัดุสิงก่อสร้างทียืนออกไปจากชายฝัง ซึงขยะทะเลเหล่านนัจะมีการเคลือนทีอีกครังเมือ กระแสนาํ หรือ คลืนพดัพาให้หลุดออก หรือ เกิดจากการฉีกขาดจากการเสือมสภาพจนหลุดออกไปจากจุดทีติดคา้งอยู ่หากขยะทะเลเกิดการติดคา้งอยูบ่นพนืหาดทราย มกัจะถูกกลบทบัดว้ยทราย ซึงโดยในระยะแรกขยะจะติดคา้งอยูบ่นผิวหนา้ทราย แต่เมือระยะเวลาผา่นไป พบวา่ ขยะทะเลบางส่วนจะถูกกลบทบัดว้ยทราย และ เพิมความหนามากขึนเรือย ๆ เมือผ่านพน้ไปเป็นระยะเวลานาน โดยมีความหนาของทรายทีกลบทบัไดม้ากกวา่  เซนติเมตร ทงันีความหนาของทรายทีกลบทบันนัขึนอยูก่บัระยะเวลาทีติดคา้งอยูข่องขยะ ตาํแหน่งบริเวณทีติดคา้ง โดยเฉพาะวสัดุจาํพวก เชือก หรือ อวน หรือ อุปกรณ์จบัสตัวน์าํทีใชว้สัดุจาํพวกนีเป็นส่วนประกอบ แสดงดงัภาพที  ซึงจากการมีลกัษณะเป็นเส้นใยของเชือกสามารถพนัติดกบัวสัดุอืน ๆ ทีอยูต่ามแนวชายฝังไดง่้าย และ หลุดออกยาก ทาํให้ติดคา้งอยูเ่ป็นระยะเวลานาน เช่นเดียวกบัขยะทะเลทีมีนาํหนกัมาก หรือ ความหนาแน่นของวสัดุสูง ก็จะถูกพดัพาไปไดช้า้เช่นกนั เนืองจากกระแสนาํและคลืนจะตอ้งมีพลงังานมากพอทีจะทาํให้เคลือนทีไปได ้เช่น ในช่วงนาํทะเลขึนสูงสุด ช่วงมรสุม หรือ เกิดพาย ุเป็นตน้ ส่วนขยะทะเลทีมีนาํหนกัเบา หรือ มีความหนาแน่นตาํ จะถูกกระแสนาํ ลม และ คลืน พดัพาไปไดเ้ร็ว ทงันีจากการติดตามการเคลือนทีของขยะทะเล พบวา่ วตัถุทีมีลกัษณะรูปทรงมล หรือ กลม จะสามารถเคลือนทีไปได้ง่ายบริเวณพืนทอ้งนาํ  
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 A.  B. ภาพท ี  การติดคา้งของ เชือก อวน หรือ อุปกรณ์การประมง ทีมีการกลบทบัของทรายบริเวณชายหาด A.บริเวณใตถุ้นบา้นทีอยูอ่าศยั B. บริเวณชายหาดทีจอดเรือประมง การติดค้าง และ การสะสม ของขยะทะเลในบริเวณพืนทชีายหาดทมีีผู้คนอยู่อาศัย ผลจากการสาํรวจพืนทีชุมชนทีอยูอ่าศยับริเวณแนวชายฝังทะเล พบวา่มีการสะสมของขยะทะเล เนืองจากการทิงขยะลงไปในทะเลของชาวบา้นทีอาศยัอยู่ หรือ นักท่องเทียวทีเขา้มาพกั โดยเฉพาะอาคารบา้นเรือนทีมีการสร้างรุกลาํยืนออกไปในทะเล แสดงดงัภาพที  ซึงบริเวณใตถุ้นบา้นจะมีลกัษณะเป็นเลน หรือ โคลน ทงันีเนืองจากการสร้างบา้นหรืออาคารลุกลาํลงไป จะก่อให้เกิดการกัดเซาะดินทรายออกไปจากพืนทีบริเวณนนั ประกอบกบัมกัมีการทิง เชือก อวน หรือ เครืองมือทางการประมงชนิดอืน ๆ ทีมีลกัษณะเป็นตาข่าย บริเวณใตถุ้นบา้น จึงเกิดโอกาสการพดัพาขยะทะเลจากอิทธิพลของกระแสนาํ และ คลืน ไดน้อ้ยลง ทาํให้เมือมีการทิงขยะลงไปจะส่งผลมีการใหต้ิดคา้งอยูบ่ริเวณนนัไดเ้ป็นระยะเวลานาน และ อาจมีการสะสมของขยะทบัถมอยูใ่นโคลนบริเวณใตถุ้นบา้นติดคา้งอยู่ไดน้านแรมปี อยา่งไรก็ตามขยะทะเลดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการพดัพาออกไปไดใ้นช่วงวนัทีมีนาํทะเลขึนสูงสุด หรือ หรือ ในช่วงฤดูฝนทีมีลมพาย ุคลืนแรง การติดคา้ง และ การสะสมของขยะทะเลบริเวณพืนทีชายหาดทีมีผูค้นอาศยั มกัมีความแตกต่างของการการติดคา้ง และ การสะสม ของขยะทะเล กับบริเวณพืนทีทีเป็นย่านธุรกิจการท่องเทียวทีมักเป็นหาดทราย โดยเฉพาะหาดทรายทีมีชือเสียง และ มีนกัท่องเทียวปริมาณมาก ซีงมีผลต่อนกัท่องเทียวเป็นอยา่งมาก พนืทีดงักล่าวจึงมกัมีการจดัเก็บขยะทะเลทีมาเกยตืน หรือ ติดคา้ง รวมถึงขยะทีถูกทิงโดยนักท่องเทียว โดยมีเจา้หนา้ทีหน่วยงานส่วนทอ้งถินทีรับผิดชอบดาํเนินการเก็บเป็นประจาํ หรือ เจา้ของธุรกิจร้านคา้เป็นคนดาํเนินการเองในทุก ๆ วนั จนเกิดปัญหาของการจบัจองพืนทีบริเวณชายหาดโดยอา้งถึงการจดัการขยะในพนืทีบริเวณชายหาดดงัทีไดเ้คยปรากฏเป็นข่าวแลว้หลายครัง หรือ โดยเฉพาะในช่วงเปิดฤดูกาลการท่องเทียว อยา่งไรก็ตามอาจมีบางพนืทีทีปล่อยปะละเลยจนมีการสะสมขยะอยูบ่นชายหาด ซึงขยะเหล่านนัจะถูกพดัพาไปยงับริเวณอืน เมือนาํทะเลขึนถึงบริเวณทีมีขยะสะสมอยู ่ยกเวน้ขยะทีมีการติดคา้งในลกัษณะฝังลึกอยูใ่ตผื้นทรายทงัหมด หรือ บางส่วน ทีไม่อาจเคลือนทีได ้แต่จะมีโอกาสหลุดออกเมือมีคลืนลมแรงในช่วงทีมีพาย ุหรือ ฤดูฝน และเคลือนทีไปยงับริเวณอืนตามทิศทางการไหลของกระแสนาํไดเ้ช่นกนั ผลจากการสาํรวจเก็บขอ้มูลขยะทะเลในบริเวณพนืทีชายหาดทีมีผูค้นอยูอ่าศยั ในจุดทีมีการติดคา้ง และ เกิดการสะสมของขยะทะเล พบวา่ มีมากกวา่  ชิน/ตารางเมตร     
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A.  B. ภาพที  ขยะทะเลทีมีการทิง และ ติดคา้ง เกิดการสะสมในบริเวณพืนทีชายหาดทีมีผูค้นอาศยัอยู ่A. บริเวณใตถุ้นบา้นทีอยู่อาศยั B. บริเวณชายหาดใกลที้อยูอ่าศยั การติดค้าง และ การสะสม ของขยะทะเลในบริเวณพืนทชีายหาดทไีม่มผีู้คนอยู่อาศัย การติดค้าง และ การสะสม ของขยะทะเลในพืนทีทีไม่มีผูค้นอาศัย ขยะทะเลส่วนใหญ่เป็นการพดัพามาจากแหล่งกาํเนิดอืน ๆ ทงัใกล ้และ ไกล เช่น ขยะทีถูกทิงมาจากชุมชนทีอยูอ่าศยั หรือ แหล่งท่องเทียว ตามแนวริมชายฝังทะเล (Schmuck et al., 2017) การแอบทิงขยะลงทะเลจากเรือนาํเทียวประเภทต่าง ๆ  รวมถึงการทิงขยะลงแม่นาํทีไหลลงสู่ทะเล ซึงผลจากการสาํรวจพบวา่ขยะทะเลทีลอยมาจากแหล่งอืนมกัจะมีเศษไม ้กิงไม ้หรือ ใบไมเ้ป็นองคป์ระกอบทีปะปนมากบัขยะทะเลในพืนทีบริเวณนีดว้ย แสดงดงัภาพที  อยา่งไรก็ตามขยะทะเลเหล่านีมกัมีการติดคา้งอยูไ่ม่นานนกั ซึงการติดคา้ง การสะสม และ การเคลือนที เป็นผลมาจากกลไกทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ คือ กระแสนาํ ลม และ คลืน นาํขึน-นาํลง รวมถึงฤดูกาลทีมีลมพาย ุซึงมีโอกาสทีขยะทะเลจะถูกพดัพาขึนฝังเขา้มาไดร้ะยะไกลมากจากความแรงของคลืนทีถูกชดัเขา้มาตามแนวชายฝัง และ ขึนอยูก่บัความสูงจากระดบันาํทะเลของพนืทีบริเวณนนั ๆ  ผลการสาํรวจเก็บขอ้มูลขยะทะเลในบริเวณพืนทีชายหาดทีไม่มีผูค้นอยูอ่าศยั ซึงเป็นจุดทีมีการติดคา้งและเกิดการสะสมของขยะทะเล พบวา่ มีมากกวา่ 50 ชิน/ตารางเมตร   

 A.  B. ภาพที  แสดงการติดคา้งและการสะสมของขยะทะเลบริเวณชายหาดทีมีการกัดเซาะจนถึงแนวของตน้ไม้ริมชายหาด            A. การติดคา้งของขยะทะเลในแนวตน้ไมริ้มชายหาด B. การสะสมของขยะทะเลจากการพดัพาของกระแสนําบริเวณชายหาด 
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 อทิธิพลของนาํหนัก และ ความหนาแน่น ของขยะทะเลต่อการแพร่กระจาย นาํหนกั และ ความหนาแน่น ของขยะทะเล มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจ่ายของขยะทะเล หรือ โดยทีขยะทะเลทีติดค้างอยู่ในบริเวณเดิมได้นานก็ต่อเมือเป็นขยะทีมีนําหนักมาก ความหนาแน่นสูง เช่น เศษซากปรักหักพงัของอาคาร                  วสัดุสิงก่อสร้างทีเป็นคอนกรีต ส่วนประกอบของเรือหรือสิงของต่าง ๆ  ทีเป็นโลหะ ซึงวสัดุเหล่านีเมือถูกทิง หรือ ตกหลน ลงไปในทะเล จะตกจมลงสู่กน้ทะเล จากความเร็วกระแสนาํบริเวณใกลช้ายฝังทีมีความเร็วตาํบริเวณกน้ทะเล เมือเทียบกบับริเวณผิวนาํ จะทาํใหเ้ศษชินส่วนต่าง ๆ  เหล่านีเคลือนทีไดช้า้ เมือเทียบกบัวสัดุทีเบาและ สามารถลอยนาํได ้เช่น พลาสติก โฟม ส่งผลให้สามารถเคลือนทีไดเ้ร็วไปตามกระแสนาํ ลม และ คลืน ทงันีความเร็วของการเคลือนทีก็จะขึนอยูก่บักระแสนาํ ลม และ คลืน ในขณะนนัดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งในสภาพสิงแวดลอ้มจริงถึงอิทธิพลของนาํหนกั และ ความหนาแน่นของขยะทะเลชนิดเดียวกนั คือ การเคลือนทีของขวดแกว้ทีมีนาํหนกั และ ความหนาแน่นแตกต่างกนั จะส่งผลต่อการเคลือนทีในระดบัความลึกทีแตกต่างกนั รวมทงัระดบัความลึกของนาํทะเลบริเวณชายหาด และ ความเร็วของกระแสนาํ แสดงดงัภาพที 6 ซึงเมือเปรียบเทียบจากการทดสอบจบัเวลาวดัความเร็วในการเคลือนทีของขยะทะเลทีเป็นขวดแกว้ในขณะทีทะเลไม่มีคลืน และ ลม พบวา่ขวดทีลอยอยูบ่นผิวนาํสามารถเคลือนทีตามกระแสนาํไดเ้ร็ว และความเร็วของการเคลือนทีจะเพิมสูงขึนเมือกระแสนาํไหลเร็วขึนจากอิทธิพลของ นาํขึน – นาํลง ส่วนขวดทีตกจมลงติดกบัพืนเนืองจากมีสิงสกปรกติดอยูภ่ายใน เช่น ดิน ทราย ขยะทะเลทีเป็นขวดนีก็จะตกจมลงสู่พืนไม่เคลือนที หรือ เคลือนทีไดช้า้มาก ขึนอยูก่บัความแรงของกระแสนาํ และ คลืน เนืองจากความแรงของกระแสนาํช่วยในการพดัพาเคลือนที โดยสามารถเขียนภาพเสมือนอธิบายลกัษณะการเคลือนทีของขยะทะเลในลกัษณะดงักล่าวแสดงดงัภาพที  ในส่วนของขยะทีลอยบนผิวนาํได้ถึงแมว้่าจะเป็นขยะชนิดเดียวกนั แต่หากรูปทรงรูปร่างต่างกนั หรือ เกิดการแตกหกั หลุดร่อน ของวสัดุ ก็จะมีผลทาํใหเ้กิดลกัษณะการลอยตวัอยูบ่นผิวนาํทีแตกต่างกนั ซึงส่งผลต่อการเคลือนทีไดเ้ช่นกนั (Yoon, Kawano and Igawa, 2010)   

 A.  B. ภาพท ี  ลกัษณะการลอยตวัอยูบ่นผิวนาํของขยะทะเลชนิดขวดแกว้ A. การลอยตวัและเคลือนทีขณะนาํขึน B. การติดคา้งอยู่บนพนืเมือนาํลงตาํสุด        
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  ภาพท ี7 ภาพเสมือนอธิบายตวัอยา่งการเคลือนทีของขยะทะเลชนิดทีเป็นขวดแกว้ ทีไดรั้บอิทธิพลจากกระแสนาํ บริเวณนาํตืนตามแนวชายหาด อทิธิพลของกระแสนํา คลืน และ ลม ต่อการเคลือนทขีองขยะทะเลทลีอยบนผวินาํทะเลตามแนวชายฝัง จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเคลือนทีและการแพร่กระจายของขยะทะเลทีลอยอยู่บนผิวนาํทะเลตามแนวชายฝัง นอกจากการไดรั้บอิทธิพลจาก กระแสนาํ คลืน และ แรงลม เนืองจากการเปลียนแปลงสภาพอากาศ ยงัมีอิทธิพลต่อขยะทะเลทีลอยอยู่บนผิวนาํ (McWilliams, Liboiron and Wiersma, 2018 and Yoon, Kawano and Igawa, 2010) หรือ แม้กระทงั การเกิดซึนามิ (Iniguez, Conesa and Fullana, 2016) ภยัพิบติัทางธรรมชาติทีมีโอกาสเกิดขึนน้อยมาก โดยจากการสาํรวจในสภาพแวดลอ้มจริง กระแสนาํจะก่อใหเ้กิดการพดัพาขยะทะเลไปตามทิศทางการเคลือนทีของกระแสนาํนนั ตราบใดทีขยะทะเลไม่ถูกคลืน หรือ ลม ตามแลว้ชายฝัง พดัพาขึนติดคา้งบนชายฝัง หรือ บนหาดทราย ขยะทะเลก็จะยงัเคลือนทีต่อไปเรือย ๆ  โดยเฉพาะพืนทีชายฝังทีมีความชนัสูง อยา่งไรก็ตามขยะทีติดคา้งอยูบ่ริเวณแนวชายฝังจะมีการเคลือนทีไดอี้กครัง เมือนาํทะเลขึนถึงจุดทีติดคา้งอยู ่และ คลืน ทาํให้ขยะนนัหลุดออกไป แต่หากช่วงใดทีมีคลืนแรง เช่น ช่วงมรสุม หรือ ลมพายุ ขยะทะเลมกัถูกพดัพาขึนฝังเขา้มาในแผ่นดินไกลกวา่ปรกติ และเมือหมดช่วงมรสุม หรือ ลมพายุ ขยะทะเลก็จะติดคา้งอยูใ่นบริเวณนนั เป็นระยะเวลานาน เนืองจากไม่มีกระแสนาํเป็นตวักลางในการพดัพาออกไปจากพนืที แต่หากขยะทะเลทีติดคา้งอยูต่ามแนวชายฝังนนัไม่ไดอ้ยูห่่างมากเกินไป จะมีโอกาสทีขยะทะเลจะถูกพดัพาอีกครังเมือเกิดลมมรสุมในครังถดัไป กรณีทีเป็นขยะทีลอยอยูก่ลางทะเลกรณีทีไม่มีคลืนลม ขยะทะเลจะเคลือนทีดว้ยความเร็วและทิศทางจากอิทธิพลของกระแสนาํเป็นหลกั และจะมีโอกาศนอ้ยทีขยะทะเลจะถูกพดัพาขึนชายฝัง ภาพเสมือนแสดงอิทธิพลของ กระแสนาํ คลืน และ ลม บริเวณแนวชายฝังทะเล แสดงดงัภาพที  ซึงมีผลต่อความเร็ว และทิศทางการเคลือนทีของขยะทะเล นอกจากนีอิทธิพลจากแรงกระทาํอืน ๆ ยงัอาจส่งผลต่อทิศทางการเคลือนทีและการแพร่กระจายได ้เช่น คลืนทีเคลือนทีจากบริเวณนาํลึก คลืนทีเกิดจากการเดินเรือ หรือ ยานพาหนะทางนาํอืน ๆ          
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 ภาพที   ภาพเสมือนแสดงอิทธิพลของ กระแสนาํ คลืน และ ลม บริเวณแนวชายฝังทะเลทีจะมีผลต่อการเคลือนทีของขยะทะเลทีลอยอยูบ่นผิวนาํ  ลักษณะการเคลือนทขีองขยะทะเลบนชายหาดจากอทิธิพลของ นําขนึ – นําลง ตามจนัทรคต ิขยะทะเลทีมีการเคลือนทีไปตามกระแสนาํ และ คลืน ซึงในส่วนของขยะทะเลทีมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่นาํทะเล และสามารถลอยอยูบ่นผิวนาํไดน้านนนั จากการสาํรวจติดตามขยะทะเลตามแนวชายฝังในพืนทีเกาะลิบง จ.ตรัง พบวา่ขยะทะเลสามารถเคลือนทีตามแนวชายฝังไดไ้กลกวา่  กิโลเมตร/วนั ในช่วงวนัทีมีสภาพอากาศปรกติ และมีนาํขึนสูงสุด การติดคา้งของขยะทะเลบนชายหาดขึนอยูก่บัระดบันาํขึนสูงสุดในวนันนั ๆ  ในช่วงเวลานาํขึนขยะทะเลทีเคลือนทีตามแนวชายหาดจะถูกคลืนพดัพาขึนสู่ชายฝัง หรือ ชายหาด สูงขึนเรือย ๆ ในขณะทีช่วงนาํลงขยะทะเลบางส่วนทีความหนาแน่นตาํ หรือ ลอยตามนาํไดดี้ จะถอยลงตามนาํ แต่ขยะบางส่วนทีมีความหนาแน่นสูง หรือ นาํหนักมาก จะติดคา้งอยู่บนแนวชายหาด แสดงดงัภาพที  และอาจจะเคลือนทีไดอี้กครังเมือนาํทะเลขึนมาถึงตาํแหน่งทีติดคา้งอยู ่ขยะทะเลหากติดคา้งอยู่เป็นระยะเวลานานในช่วงทีไม่มีฝนตก หรือ ฤดูร้อน ขยะเหล่านีจะมีความชืนตาํ แห้ง เนืองจากแสงแดด ซึงมีอิทธิพลต่อค่าความชืนของขยะทะเลลดลงมาก ในกรณีทีขยะทะเลลอยอยู่บนผิวนาํในช่วงนาํตาย ซีงกระแสนาํทะเลไหลชา้มาก ขยะทะเลก็จะเคลือนทีได้ช้าเช่นเดียวกัน แต่หากในระหว่างช่วงเวลานันมีคลืนลมแรงขยะทะเลจะเคลือนทีด้วยอิทธิพลของคลืนลมมากกวา่กระแสนาํในขณะนนั นอกจากนีจากการสาํรวจติดตามขยะทะเลทีเคลือนทีตามแนวชายหาด พบวา่ อิทธิพลของ นาํขึน – นาํลง ยงัส่งผลต่อการเคลือนทีของขยะทะเลในพืนทีชายหาดทีมีความยาวมากจนทาํให้เกิดการแพร่กระจายของขยะทะเลไปตามแนวชายหาด        
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   ภาพท ี 9 การติดคา้งของขยะทะเลบนชายหาดเนืองจากอิทธิพลของ นาํขึน - นาํลง ลักษณะการเคลือนทขีองขยะทะเลจากอทิธิพลของกระแสนําทไีหลออกมาจากปากแม่นาํ เมือขยะถูกทิงลงสู่แม่นาํ กระแสนาํในแม่นาํจะพดัพาเอาขยะไหลไปพร้อมกบักระแสนาํทีไหลลงสู่ทะเล ซึงเมือขยะทะเลออกมาถึงยงัปากแม่นาํ ความแรงของกระแสนาํในแม่นาํจะส่งผลต่อระยะทางของขยะทีเคลือนทีออกมาจากปากแม่นาํ (Diaz-Torres, et al., 2017) จากนนัทิศทางการไหลของกระแสนาํในทะเล และ คลืน จะเป็นสิงทีกาํหนดทิศทางการเคลือนทีของขยะทะเลในเวลาต่อมา อาจมีการพดัพาออกสู่ทะเลไกลออกไนปนอกชายฝัง หรือ พดัพาไปตามแนวชายฝัง ซึงกระแสนาํในทะเลเป็นสิงทีกาํหนดทิศทางการเคลือนทีของขยะทะเล จากการสาํรวจติดตามการเคลือนทีของขยะทะเลตามแนวชายฝังทีมีการติดคา้งอยูบ่นแนวชายหาดของพืนทีเกาะลิบง บริเวณหาดพร้าว แสดงดงัภาพที 10 พบวา่ในช่วงของการสาํรวจพบการเคลือนทีของกองขยะทะเลทีออกมาจากปากแม่นาํตรัง (A) มีทิศทางการเคลือนทีผา่นบริเวณแหลมจุโหย (B) และ เคลือนทีต่อตามแนวชายหาดบริเวณหาดพร้าว (C) ซึงเป็นผลมาจากอิทธิพลของกระแสนาํทะเลบริเวณนนั จากการสอบถามขอ้มูลจากคนในพนืที พบวา่ กลุ่มคนบางส่วนทีทราบถึงอิทธิพลของ นาํขึน - นาํลง และ กระแสนาํ จึงมีการแอบทิงขยะลงแม่นํา เพือให้กระแสนาํพดัพาขยะออกไปจากจุดทีอยู่อาศัย ให้ถูกพดัพาไหลลงสู่ทะเล ซึงเป็นการกระทาํทีไม่เหมาะสมอยา่งยงิ และ ควรไดรั้บการป้องปราม เพอืป้องกนัผลกระทบทีเกิดจากปัญหาขยะทะเลทีนบัวนัยงิมีมากขึนเรือย ๆ   

  ภาพท ี10 แสดงอิทธิพลของกระแสนาํทะเลบริเวณชายฝังทีส่งผลต่อทิศทางการไหลของกระแสนาํบริเวณปากแม่นาํตรังและส่งผลต่อการเคลือนทีและการแพร่กระจายของขยะทะเลทีลอยออกจากปากแม่นาํ 
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เนืองจากงานวิจัยนีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มจริงทีเกิดขึนตามแนวชายหาดในขณะช่วงระยะเวลาทาํการสํารวจ ซึงอาจจะมีความแตกต่างไปจากพืนทีอืน ๆ หากช่วงระยะเวลาทาํการสํารวจทีมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกนั โดยเฉพาะสภาพอากาศทีมีการเปลียนแปลงไปตามแต่ละพนืที การสาํรวจติดตามขยะทะเลตามแนวชายฝัง หรือ ชายหาด จึงยงัตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมในอีกหลายดา้น เช่น บริเวณทีมีการสะสมของขยะทะเล ผลกระทบทีเกิดขึน โดยเฉพาะพืนทีทีเป็นป่าโกงกาง ทีเป็นทงัแหล่งขยายพนัธ์ และอนุบาลสัตวน์าํ หลายชนิดทงันีขอ้มูลเหล่านีจะเป็นส่วนสําคญัในการพิจารณาดาํเนินการป้องกนัแกไ้ขปัญหาขยะทะเลบริเวณชายฝัง ซึงขยะทะเลบางส่วนสามารถนาํมาผลิตเป็นเชือเพลิง (RDF) หรือ รีไซเคิล เพอืนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งอืนได ้(Iniguez, Conesa and Fullana, 2016) นอกจากนีในดา้นสงัคมยงัสามารถใช้เป็นขอ้มูลเพือนาํไปสู่การดาํเนินการเกียวกบัขอ้กาํหนด กฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้มขององค์กร (CSR) เพอืป้องกนั หรือ แกไ้ข ปัญหาขยะทะเล (Landon-Lane, 2018)  สรุปผลการวจิัย  ผลจากการดาํเนินงานวิจยันีแสดงถึงแหล่งกาํเนิดขยะทะเลทีก่อเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณชายฝังทะเล โดยส่วนใหญ่มาจากการดาํเนินกิจกรรมชายฝังและการพกัผ่อน  และ กิจกรรมทางนาํ นอกจากนียงัมีปัญหาการพดัพาขยะทะเลจากแหล่งกาํเนิดต่างพนืที เช่น การทิงขยะจากในชุมชนริมฝังแม่นาํทีไหลลงสู่ทะเล ปริมาณของขยะทะเลในพนืทีชายหาดขึนอยูก่บั การติดคา้ง การสะสม และ แพร่กระจาย ของขยะทะเล ซีงเป็นผลจากการเคลือนทีของขยะทะเล ทีไดรั้บอิทธิพลจากการพดัพาของกระแสนาํทะเลบริเวณแนวชายฝัง คลืน และ ลม รวมถึง อิทธิพลของ นาํขึน - นาํลง ตามจนัทรคติ ทงันีบางพืนทีทีมีการสะสมของขยะทะเลจนมีปริมาณมาก ซึงจะส่งผลกระทบทางสิงแวดลอ้มดา้นอนื ๆ ตามมา การติดคา้งของขยะทะเลบริเวณหาดทรายเป็นระยะเวลานานจะก่อใหเ้กิดการกลบทบัของทราย และ เกิดการสะสะสมของขยะทะเลอยู่ใตผื้นทรายบริเวณชายหาด ทาํให้การเก็บขนทาํไดย้ากขึน การเปลียนแปลงสภาพอากาศ และ การเปลียนแปลงสภาพพืนทีตามแนวชายฝัง จะส่งผลให้เกิดความแตกต่างออกไปในแต่ละพืนที จึงควรมีการศึกษาเพิมเติมในพืนทีทีมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ตลอดจนการศึกษาผลกระทบทีเกิดจากการสะสมของขยะทะเลในพืนทีตามแนวชายฝัง เพือเป็นขอ้มูลสาํหรับการพจิารณาแนวทางการป้องกนั และ แกไ้ขปัญหาขยะทะเลตามแนวชายฝัง  เอกสารอ้างองิ บุญจงรักษ ์ จิวตนั กมลวรรณ โชติพนัธ์ เอนก สาวะอินทร์ และจิโรจน์  พีระเกียรติขจร. . องคป์ระกอบและแหล่งกาํเนิดขยะทะเลบนชายหาดรอบเกาะมุกด์. P0 . รายงานการประชุมวิชาการสิงแวดลอ้มแห่งชาติครังที 11. โพธิวดล                 รีสอร์ท แอนด ์สปา เชียงราย; 21 – 23 มีนาคม 2555 เอนก สาวะอินทร์ บุญจงรักษ ์ จิวตนั กมลวรรณ โชติพนัธ์  และ สุวิทย ์ จิตรภกัดี. . องคป์ระกอบและแหล่งกาํเนิดขยะทะเลบนชายหาดรอบเกาะลิบง. P02. รายงานการประชุมวิชาการสิงแวดลอ้มแห่งชาติครังที 11. โพธิวดล รีสอร์ท แอนด ์สปา เชียงราย; 21 – 23 มีนาคม 2555 Diaz-Torres, E.R., Ortega-Ortiz, C.D., Silva-Iniguez, L., Nene-Preciado, A., Orozco, E.T. 2017. Floating marine debris in waters of the Mexican Central Pacific. Marine Pollution Bulletin. 115: 225 – 232 Iniguez, M. E. , Conesa, J. A. , and Fullana, A.  2016.  Marine debris occurrence and treatment:  A review.  Renewable and Sustainable Energy Reviews. 64: 394 – 402 
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การเปรียบเทยีบวธิีการพยากรณ์จํานวนผู้เสียชีวติด้วยโรคมะเร็งและเนืองอก ในประเทศไทย A Compar ison of the Forecasting Method for  the Number  of Deaths with Malignant Neoplasms in Thailand  รุ่งใจ แสงทอง * และ สุดคนึง ณ ระนอง   Rungjai Sangtong1* and Sutkanung Na Ranong2  บทคัดย่อ  งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ สําหรับพยากรณ์จํานวนผูเ้สียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทย ซึงใชข้อ้มูลรายปี ตงัแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปีพ.ศ. 2559  โดยงานวจิยันีใชว้ธีิการพยากรณ์ 5 วิธี คือ วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย (Simple Moving Average Method)  วิธีเฉลียเคลือนทีสองครัง (Double Moving Average Method)  วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบง่าย (Simple Exponential Smoothing Method)  วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบิล (Double Exponential Smoothing Method หรือ วิธีของ Brown)  และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง (Linear Exponential Smoothing Method หรือ วิธีของ Holt)  การเลือกวิธีการพยากรณ์ทีเหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) ทีตาํทีสุด   ผลการศึกษาพบวา่ วิธีการพยากรณ์ทีเหมาะสมทีสุดคือ วิธีปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบิล  คาํสําคญั : การพยากรณ์, วธีิเฉลียเคลือนที, การปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล, ค่าเฉลียความคลาดเคลือนสมับูรณ์          1 สาขาสถิติประยกุต ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 41000 1 Department of Applied Statistics, Faculty of Science, Udon Thani Rajabhat University, Mak Khaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 2 Department of Physical Science, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Mai Fad, Sikao, Trang 92150, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : rungjai@live.com 
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ABSTRACT   The purpose of this research was to study and compare the forecasting methods for the number of deaths with Malignant Neoplasms in Thailand. The studied data were annual data since 1981 to 2016. In this research uses                  5 forecasting methods ; Simple Moving Average Method, Double Moving Average Method, Simple Exponential Smoothing Method, Double Exponential Smoothing Method and Linear Exponential Smoothing Method. The suitable forecasting methods were chosen by considering the smallest value of  Mean Absolute Deviation (MAD). The result indicated that Double Exponential Smoothing Method was the best method.  Keywords : Forecasting, Moving Average, Exponential Smoothing, Mean Absolute Deviation                            
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บทนํา  มะเร็งเกิดจากความผิดปกติของรหสัทางพนัธุกรรมหรือยนีของเซลลน์นัจนมีผลใหร่้างกายสร้างเซลลที์ผิดปกติเพมิจาํนวนขึนเรือยๆ โดยทีไม่สามารถควบคุมได ้เซลลที์ผิดปกตินีเรียกวา่เซลลม์ะเร็งนนัเอง ปัจจุบนัโรคมะเร็งและเนืองอกเป็นสาเหตุการตายอนัดบัหนึงของประเทศไทย มีอตัราการเกิดโรคมะเร็งทีสูงขึน จากขอ้มูลสถิติสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์และแผนงาน สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข พบวา่ แนวโนม้ของผูเ้สียชีวติดว้ยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทยเพิมขึนเรือยๆ โดยมีอตัราการตาย 50.5 , 83.1 และ 119.3 ต่อประชากร 100,000 คนในปีพ.ศ. 2539 ปีพ.ศ. 2549 และ ปีพ.ศ. 2559 ตามลาํดบั ถา้พิจารณาเป็นรายภาค พบวา่ ในปี พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครมีอตัราการตาย 182.3 ต่อประชากร 100,000 คน ซึงสูงทีสุดของประเทศไทย รองลงมาได้แก่ภาคเหนือมีอัตราการตาย 130.3 ต่อประชากร 100,000 คน มะเร็งทีพบผูเ้สียชีวิตสูงทีสุดไดแ้ก่ มะเร็งตบั มะเร็งปอด มะเร็งเตา้นม และมะเร็งมดลูก ตามลาํดบั (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2560)  ปัจจุบนัเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลาได้ถูกนาํมาใชใ้นทางสาธารณสุขและทางระบาดวิทยาอย่างแพร่หลาย  ตวัอย่างเช่น  ดาว, หรรษา และมณีรัตน์ (2558) ศึกษาเรืองการศึกษาเปรียบเทียบเพือหาตวัแบบทีเหมาะสมสําหรับการพยากรณ์จาํนวนผูป่้วยทีเป็นโรคเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยาในกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครังนีไดน้าํเทคนิคการพยากรณ์มาช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลซึงประกอบดว้ย วธีิเฉลียเคลือนทีแบบง่าย วธีิปรับให้เรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบง่าย  วธีิบอกซ์เจนกินส์  วธีิสดัส่วนกบัแนวโนม้ และวิธีปรับใหเ้รียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท ์– วนิเทอร์  ธนัวา, ชนาธิป, ดนุสรณ์ และวรีะชยั (2558) การพยากรณ์จาํนวนผูป่้วยโรคสุกใสในจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยวิธีบ็อกซ-์เจนกินส์  วรางคณา (2558) ศึกษาเรืองตัวแบบพยากรณ์จํานวนผูป่้วยโรคบิดในประเทศไทย สําหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการทางสถิติ  3 วิธี                ได้แก่  วิธีบอกซ์ – เจนกินส์  วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโคง้เลขชีกําลังของวินเทอร์แบบคูณ และวิธีการพยากรณ์รวม               กมล (2559) ศึกษาเรืองการพยากรณ์การเกิดโรคไขเ้ลือดออกในพืนทีจงัหวดัเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 โดยใชส้ถิติ time series analysis: triple exponential smoothing หรือ Winter’s model   สุมิตรา เมืองขวา (2559) ศึกษาการพยากรณ์จาํนวนผูป่้วยในโรคหลอดเลือดหวัใจทีจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ดว้ยวธีิการวเิคราะห์อนุกรมเวลาโดยใชเ้ทคนิคปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบง่าย  จะเห็นไดว้า่เทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามีบทบาทสาํคญัในการวางแผนและตดัสินใจเกียวกบัการดาํเนินงานต่างๆ  ดว้ยเหตุนีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาขอ้มูลจาํนวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทย และไดน้าํเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามาใช้พยากรณ์  ซึงในการวิจยัครังนีไดศึ้กษาเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ             วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย (Simple Moving Average Method) วิธีเฉลียเคลือนทีสองครัง (Double Moving  Average Method) วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย (Simple Exponential Smoothing Method) วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิล (Double Exponential Smoothing Method หรือวิธีของ Brown) และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง         (Linear Exponential Smoothing Method หรือ วิธีของ Holt)  ในการเลือกวิธีการพยากรณ์ทีเหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสมับูรณ์ (MAD)  ทีนอ้ยทีสุด  เพอืเป็นขอ้มูลสาํหรับหน่วยงานทีเกียวขอ้งนาํไปใชก้าํหนดเป้าหมายในการวางนโยบายป้องกนัและควบคุมโรคมะเร็งและเนืองอกต่อไป      
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วธิีการดําเนินการวจิัย ในการดาํเนินการวจิยัไดด้าํเนินการดงันี  ข้อมูลทใีช้ในการศึกษา ขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษา คือ ขอ้มูลจาํนวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทย ซึงใชข้อ้มูลรายปี ตงัแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปีพ.ศ. 2559 จากสถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ดงันี ตารางท ี1 ขอ้มูลจาํนวนผูเ้สียชีวติดว้ยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2524 ถึงปีพ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. จาํนวน ปี พ.ศ. จาํนวน ปี พ.ศ. จาํนวน 2524 11,726 2536 26,132 2548 50,622 2525 12,653 2537 28,741 2549 52,062 2526 13,327 2538 30,195 2550 53,434 2527 13,159 2539 30,172 2551 55,403 2528 13,964 2540 26,478 2552 56,058 2529 14,709 2541 29,812 2553 58,076 2530 16,905 2542 36,091 2554 61,082 2531 18,284 2543 39,480 2555 63,272 2532 20,385 2544 42,497 2556 67,692 2533 22,154 2545 45,834 2557 70,075 2534 23,332 2546 49,682 2558 73,938 2535 24,961 2547 50,818 2559 77,566  การวเิคราะห์ข้อมูล การวิจัยครังนีได้นําเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามาใช้พยากรณ์ ซึงในการวิจัยครังนีได้ศึกษาเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วธีิ คือ วธีิเฉลียเคลือนทีแบบง่าย วธีิเฉลียเคลือนทีสองครัง วธีิปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบงา่ย วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิล และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง ในการเลือกวิธีการพยากรณ์ทีเหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสมับูรณ์ (MAD) ทีนอ้ยทีสุด รายละเอียดดงันี 1. วธิีเฉลยีเคลือนทแีบบง่าย (Simple Moving Average Method) การเฉลียเคลือนทีจะกาํหนดนาํหนกัของขอ้มูลทีใชใ้นการคาํนวณให้มีนาํหนกัเท่ากนัซึงคาํวา่  เฉลียหมายถึงการหาค่าเฉลียของขอ้มูลทีใชใ้นการคาํนวณ  ส่วนคาํวา่เคลือนที หมายถึง การเพิมขอ้มูลตวัถดัไปเขา้ไปในการคาํนวณ และตดัขอ้มูลตวัแรกออกจากการพยากรณ์โดยการเฉลียเคลือนทีจะขึนอยูก่บัรูปแบบของขอ้มูล     (ทรงศิริ, 2549) วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่ายเป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์จากการเฉลียค่าสังเกตล่าสุดจาํนวน k ค่า มีสมการพยากรณ์หนึงช่วงเวลาล่วงหนา้ทีเวลา t+1 ดงันี 
t t - k + 1t + 1 Y  + ... + YŶ = k     (1) 

 วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย ไม่กาํหนดจาํนวนค่าสังเกตทีจะนาํมาเฉลียแน่นอน โดยทวัไปจะเลือก k ทีให้ค่า SSE หรือ MSE หรือ RMSE หรือ MAPE นอ้ยทีสุด 
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2. วธิีเฉลยีเคลือนทสีองครัง (Double Moving Average Method)   การเฉลียเคลือนทีสองครังจะทาํให้การเคลือนไหวของอนุกรมเวลาในการปรับครังทีสองเรียบกว่าการเฉลียเคลือนทีครังแรก วธีิเฉลียเคลือนทีสองครังเป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์สาํหรับอนุกรมเวลาทีมีการเคลือนไหวแนวโน้มเสน้ตรง ไดส้มการพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหนา้ทีเวลา t  (ทรงศิริ, 2549) ดงันี             t t 1ˆˆ ˆY (p) = T (t) + p (t)   เมือ p = 1, 2, …  (2) กาํหนด MAt เป็นค่าเฉลียเคลือนทีขนาด k ครังทีหนึงทีเวลา t และ tMA  เป็นค่าเฉลียเคลือนทีขนาด k ครังทีสองที
เวลา t ซึง  tt MTMA  = k   และ   tt 2MTMA = k   เมือ k -1

t t - ii = 0MT = Y และ  k -1
t t - ii = 0MT = MT  จาก MAt และ tMA  ทีเวลา 

t หาค่าจุดตดัแกนตงัทีเวลา t  ไดด้งันี t t tT̂ (t) = 2MA - MA      (3) และค่าความลาดชนัทีเวลา t ไดด้งันี 
1 t t2ˆ (t) = (MA - MA )k - 1    (4) 

 3. วธิีปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบง่าย (Simple Exponential Smoothing Method)  วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย ค่าพยากรณ์จะไดจ้ากค่าสังเกตทีผ่านมาทงัหมด นาํหนักทีให้กบัค่าสังเกตแต่ละค่าไม่เท่ากนั นาํหนักทีให้จะให้กับค่าทีเกิดขึนล่าสุดสูงทีสุด และจะลดหลนักนัไปสําหรับค่าสังเกตทีอยูห่่างออกไป นาํหนกัทีใหจ้ะขึนอยูก่บัค่าปรับใหเ้รียบ ทีมีค่าอยูร่ะหว่าง 0 ถึง 1 สมการพยากรณ์หนึงช่วงเวลาล่วงหนา้ทีเวลา t เมือใชค้่าสงัเกตทงัหมดจนถึงเวลา t  (ทรงศิริ, 2549) ดงันี 
     2t + 1 t t - 1 t - 2Ŷ =  Y + (1 - )Y + (1 - ) Y + ...  (5) ซึงค่าถ่วงนาํหนกัทงัหมดจะรวมกนัเป็น 1 อาจจะเขียนสมการพยากรณ์ใหม่อีกสองแบบไดแ้ก่ แบบปรับให้เรียบ ดงันี      t + 1 t tˆ ˆY = Y  + (1 - )Y     (6) และแบบปรับค่าเดิมดว้ยความคลาดเคลือน ดงันี     t + 1 t tˆ ˆY = Y + e      (7) แบบปรับให้เรียบจะไดจ้ากการเฉลียแบบถ่วงนาํหนกัของค่าจริงและค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ส่วนแบบปรับค่าเดิมดว้ยความคลาดเคลือนจะไดจ้ากการปรับค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ดว้ย   เท่าของความคลาดเคลือน ณ เวลา t 4. วธิีปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบิล (Double Exponential Smoothing Method หรือวธิีของ Brown) วธีิปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบิล หรือวธีิของ Brown เป็นวธีิทีใชก้บัอนุกรมเวลาทีมีแนวโนม้แบบเส้นตรง มีวิธีคลา้ยกบัวิธีเฉลียเคลือนทีสองครังเพียงแต่ใช ้At แทน MAt และ tA แทน tMA  โดยที ใช ้At คือค่าปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t  หาไดจ้ากการเฉลียถ่วงนาํหนกัระหวา่ง At – 1 และ Yt  ส่วน tA  คือค่าปรับให้เรียบครังทีสองแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t  หาไดจ้ากการเฉลียถ่วงนาํหนกัระหวา่ง t-1A  และ At   (ทรงศิริ, 2549) นนัคือ      t t t - 1A = Y + (1 - )A     (8)       t t t - 1A = A + (1 - )A     (9) สมการพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหนา้ทีเวลา t เป็นดงันี 

t t 1ˆˆ ˆY (p) = T (t) + p (t)   เมือ p = 1, 2, …  (10) 
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จะได ้ tT̂ (t)  และ 1ˆ (t)  แบบปรับใหเ้รียบ ดงันี 
t t tT̂ (t) = 2A - A       (11) 
1 t tˆ (t) = (A - A )1 -        (12) 

ในทาํนองเดียวกบัวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่ายจะได ้ tT̂ (t)  และ 1ˆ (t)  แบบปรับค่าเดิมดว้ยความคลาดเคลือน ดงันี 2t t - 1 tˆ ˆT (t) = Y (1) + (1- (1 - ) )e     (13) 
21 1 tˆ ˆ(t) = (t - 1) + e       (14) การสร้างสมการพยากรณ์ดว้ยวธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบิลทงัแบบปรับใหเ้รียบและแบบปรับดว้ยความคลาดเคลือนตอ้งกาํหนดค่าเริมตน้ของ tT̂ (t)  และ 1ˆ (t)  และกาํหนดค่าปรับให้เรียบ  ทีเหมาะสม ซึงเป็นค่าคงทีทีมีค่าอยู่ระหวา่ง 0 ถึง 1 และทาํใหค้่า SSE หรือ MSE หรือ RMSE หรือ MAPE นอ้ยทีสุด 5. วธิีปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลเส้นตรง (Linear  Exponential Smoothing Method หรือ วิธีของ Holt) วธีิปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลเสน้ตรงหรือ วธีิของ Holt เป็นวธีิทีใชก้บัอนุกรมเวลาทีมีแนวโนม้แบบเสน้ตรง มีหลกัการคลา้ยกบัวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดบัเบิล โดยวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดบัเบิลใชค้่าปรับให้เรียบหนึงค่า ( ) แต่วธีิปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลเสน้ตรงใชค้่าปรับใหเ้รียบสองค่าไดแ้ก่  และ  โดย เป็นค่าปรับให้เรียบสําหรับค่าแนวโน้ม tT̂ (t) และ  เป็นค่าปรับให้เรียบสําหรับค่าความลาดชนั 1ˆ (t)  ได้สมการพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหนา้ทีเวลา t (ทรงศิริ, 2549) ดงันี 

t t 1ˆˆ ˆY (p) = T (t) + p (t)  เมือ p =1,2,…  (15) 
จะได ้ tT̂ (t)  และ 1ˆ (t)  แบบปรับใหเ้รียบ ดงันี  

t t t - 1ˆ ˆT (t) = Y + (1 - ) Y (1)      (16) 
1 t t-1 1ˆ ˆˆ ˆ(t) = (T (t)- T (t -1))+(1- ) (t -1)      (17) 

และจะได ้ tT̂ (t)  และ 1ˆ (t)  แบบปรับดว้ยความคลาดเคลือน ดงันี 
t t - 1 tˆ ˆT (t) = Y (1) + e      (18) 
1 1 tˆ ˆ(t) = (t - 1) + e       (19) การสร้างสมการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรงทงัแบบปรับให้เรียบและแบบปรับดว้ยความคลาดเคลือนต้องกําหนดค่าเริมต้นของ tT̂ (t)  และ 1ˆ (t)  และกําหนดค่าปรับให้เรียบ   และ  ทีเหมาะสม                ซึงเป็นค่าคงทีทีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 และทาํใหค้่า SSE หรือ MSE หรือ RMSE หรือ MAPE นอ้ยทีสุด  การพจิารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์  เกณฑ์ทีใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์ จะพิจารณาจากค่าความคลาดเคลือนซึงเป็นค่าของความแตกต่างระหวา่งค่าทีเกิดขึนจริงกบัค่าพยากรณ์ (วิชิต และจิราวลัย,์ 2548)      et = ˆY  - Yt t      (20)  ในการพยากรณ์ควรทาํให้ค่าความคลาดเคลือนน้อยทีสุด สําหรับการวิจัยครังนีจะพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสมับูรณ์ (Mean Absolute Deviation : MAD) (กลัยา, 2542) ดงันี 
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n tt = 1 eMAD = n
      (21) 

 ผลการวจิัย 1. ผลการพยากรณ์โดยวธิีค่าเฉลียเคลือนทแีบบง่าย  ในการวิเคราะห์จาํนวนผูเ้สียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทยโดยวิธีค่าเฉลียเคลือนทีแบบง่าย                       เมือพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมือ k = 2  ทาํให้ค่าคลาดเคลือนของการพยากรณ์นอ้ยทีสุด ไดค้่า MAD เท่ากบั 3,042.06  ผลแสดงดงัภาพที 1  

   2. ผลการพยากรณ์โดยวธิีเฉลียเคลือนทสีองครัง  ในการวิเคราะห์จาํนวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทยโดยวิธีค่าเฉลียเคลือนทีสองครัง  เมือพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) พบวา่ เมือ k = 2  ทาํให้ค่าคลาดเคลือนของการพยากรณ์นอ้ยทีสุด ไดค้่า MAD  เท่ากบั 2,018.90  ผลแสดงดงัภาพที 2           3. ผลการพยากรณ์โดยวธิีปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบง่าย 
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จาํนวนผูเ้สียชีวติ 
        ภาพท ี1  แสดงจาํนวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2524 ถึงปีพ.ศ. 2559 

 
 ภาพท ี2  แสดงผลการพยากรณ์โดยวธีิเฉลียเคลือนทีแบบง่าย 
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 ในการวิเคราะห์จาํนวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทยโดยปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย เมือพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมือ   = 0.9 ทาํให้ค่าคลาดเคลือนของการพยากรณ์นอ้ยทีสุด ไดค้่า MAD เท่ากบั 2,295.07  ผลแสดงดงัภาพที 3             4. ผลการพยากรณ์โดยวธิีปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบิล ในการวิเคราะห์จาํนวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทยโดยปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิล เมือพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมือ   = 0.7 ทาํให้ค่าคลาดเคลือนของการพยากรณ์นอ้ยทีสุด ไดค้่า MAD เท่ากบั 1,144.42  ผลแสดงดงัภาพที 4             5. ผลการพยากรณ์โดยวธิีปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลเส้นตรง ในการวิเคราะห์จาํนวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทยโดยปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลเสน้ตรง  เมือพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสมับูรณ์ (MAD) พบวา่ เมือ   = 0.9 และ = 0.5 ทาํใหค้่าคลาดเคลือนของการพยากรณ์นอ้ยทีสุด ไดค้่า MAD เท่ากบั 1,145.43  ผลแสดงดงัภาพที 5  

  ภาพท ี3  แสดงผลการพยากรณ์โดยวธีิเฉลียเคลือนทีสองครัง 
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 ภาพท ี4  แสดงผลการพยากรณ์โดยวธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบง่าย 
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                           6. การพจิารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์ เกณฑ์ทีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์ พิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) ซึงในการวิจยัครังนีไดศึ้กษาเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย วิธีเฉลียเคลือนทีสองครัง วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดบัเบิล และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลเสน้ตรง ไดค้่าเฉลียความคลาดเคลือนสมับูรณ์ (MAD) ดงัตารางที 2     

 
      ภาพท ี5  แสดงผลการพยากรณ์โดยวธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบิล  
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  ภาพท ี6  แสดงผลการพยากรณ์โดยวธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลเสน้ตรง 
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ตารางท ี2 แสดงค่าเฉลียความคลาดเคลือนสมับูรณ์ในการวเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วธีิ เทคนิคการพยากรณ์ MAD วธีิเฉลียเคลือนทีแบบง่าย (k = 2) 3,042.06 วธีิเฉลียเคลือนทีสองครัง (k = 2) 2,018.90 วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบง่าย (  = 0.9) 2,295.07 วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบิล (  = 0.7) 1,144.42 วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลเสน้ตรง (  = 0.9 ,= 0.5) 1,145.43 จากตารางที 2 พบว่า วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิลให้ค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD)               ตาํทีสุด ดงันนัวธีิการพยากรณ์ทีเหมาะสมทีสุดคือ วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบิล  สรุปและวจิารณ์ผล การวิจยัครังนีไดศึ้กษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย วิธีเฉลียเคลือนทีสองครัง วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดบัเบิล และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลเสน้ตรง ในการเลือกวธีิการพยากรณ์ทีเหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสมับูรณ์ (MAD)  ทีนอ้ยทีสุด ขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษา คือ ขอ้มูลจาํนวนผูเ้สียชีวติดว้ยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทย ซึงใชข้อ้มูลรายปี ตงัแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปีพ.ศ. 2559 ผลการเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วธีิ พบวา่วธีิเฉลียเคลือนทีแบบง่ายและวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่ายมีค่าเฉลียความคลาดเคลือนสมบูรณ์สูงกวา่วิธีอืนๆ อาจเนืองมากจากทงั 2 วิธีเหมาะสาํหรับขอ้มูลอนุกรมเวลาทีมีแนวโน้มคงที ส่วนวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดบัเบิลและวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรงให้ค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ใกลเ้คียงกนัมาก อาจเนืองมาจากทงั 2 วิธีเหมาะสาํหรับอนุกรมเวลาทีมีแนวโน้มแต่ไม่มีอิทธิพลของฤดูกาล  แต่วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดบัเบิลให้ค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์นอ้ยกวา่จึงเหมาะสมทีสุดในการพยากรณ์จาํนวนผูเ้สียชีวติดว้ยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทย ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กฤษณา (2556) ศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนการผลิตทีเหมาะสม กรณีศึกษา :                     การวางแผนการผลิตในบริษัทอุตสาหกรรมสิงพิมพ์ พบว่าตัวแบบ Double Exponential Smoothing ให้ค่าความคลาดเคลือนทีนอ้ยทีสุด ทีค่าถ่วงนาํหนกัปรับเรียบ ( ) 0.5  เอกสารอ้างองิ กมล กญัญาประสิทธิ. 2559. การพยากรณ์การเกิดโรคไขเ้ลือดออกในพืนทีจังหวดัเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558. วารสารวิชาการสาธารณสุข 25 (4) : 604 – 614. กฤษณา กลินสมัผสั. 2556. ระบบสนับสนุนการตดัสินใจการวางแผนการผลิตทีเหมาะสม กรณีศึกษา : การวางแผนการผลิตในบริษัทอุตสาหกรรมสิงพมิพ์. การศึกษาอิสระปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2560. สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2559. แหล่งทีมา : http://bps.moph.go.th/new_bps/node/232, 25 ธนัวาคม 2560. กลัยา วาณิชบญัชา. 2542. การวิเคราะห์สถิต ิ: สถิตเิพือการตัดสินใจ. (พิมพค์รังที 4). โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 
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ดาว สงวนรังศิริกลุ  หรรษา เชียวอนนัตวานิช และมณีรัตน์ แสงเกษม. 2558. การศึกษาเปรียบเทียบเพอืหาตวัแบบทีเหมาะสมสาํหรับการพยากรณ์จาํนวนผูป่้วยทีเป็นโรคเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาในกรุงเทพมหานคร. วารสารวจิยัและพัฒนา มจธ. 38 (1) : 35 – 55. ทรงศิริ แตส้มบติั. 2549. การพยากรณ์เชิงปริมาณ. สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. ธนัวา เจริญศิริ, ชนาธิป โสภณพิมล, ดนุสรณ์ ธนะปาละและวีระชยั ขนัทองคาํ. 2558. การพยากรณ์จาํนวนผูป่้วยโรคสุกใสในจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยวธีิบ็อกซ์-เจนกินส์. บูรพาเวชสาร. 2 (2) : 41 – 49. วรางคณา กีรติวบิูลย.์ 2558. ศึกษาเรืองตวัแบบพยากรณ์จาํนวนผูป่้วยโรคบิดในประเทศไทย. วารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร : วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี23 (3) : 140 – 151. วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และจิราวลัย ์จิตรถเวช. 2548. เทคนิคการพยากรณ์. (พิมพ์ครังที 3). สํานักงานกิจการโรงพิมพ์ องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, กรุงเทพฯ. สุมิตรา เมืองขวา. 2559. การพยากรณ์จํานวนผูป่้วยในโรคหลอดเลือดหัวใจทีจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ดว้ยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยใชเ้ทคนิคปรับใหเ้รียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบง่าย. วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง 60 (4) : 277 – 285.                        
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การปนเปือนของโลหะหนักในแหล่งนําผวิดินผลิตประปา และนําประปาหมู่บ้าน  ตําบลดงบัง อาํเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบุรี Contamination of Heavy Metals in Sur face Water  and Tap Water  at Dongbang Subdistr ict, Prachantakam Distr ict, Prachinbur i Province  จานนท ์ ศรีเกตุ *  ตีรณรรถ  ศรีสุนนท์  และ ทิฆมัพร  ศรีเกตุ  Janon  Srigate1* Treeranut Srisunont1and Tikumporn  Srigate2  บทคัดย่อ  วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือศึกษาการปนเปือนโลหะหนกั ไดแ้ก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม ในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปาและนาํประปาหมู่บา้นของชุมชนตาํบลดงบงั อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี โดยสุ่มเก็บตวัอย่างนาํ                 หมู่บา้น คือ บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึง หมู่บา้นละ  ตวัอย่าง คือ แหล่งนาํผิวดินผลิตประปา นาํประปาตน้ท่อ กลางท่อ และปลายท่อระบบจ่ายนํา แยกเก็บตัวอย่างนํา 2 ฤดูกาล คือฤดูฝนและฤดูร้อน และวิเคราะห์ตวัอย่างนาํในห้องปฏิบติัการดว้ยวิธี Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าเฉลียและเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชส้ถิติ The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance Test ผลการวจิยัพบวา่ 1. การปนเปือนของโลหะหนกัในนาํผิวดินผลิตประปา  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งนาํผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ ในขณะที การปนเปือนของโลหะหนกัในนาํประปาหมู่บา้น พบ เหล็กและแคดเมียมเกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํเพือการบริโภคของกรมอนามยั   . ฤดูกาลมีผลต่อการปนเปือนของเหล็ก แคดเมียม และแมงกานีส ในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปาอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .  และระยะทางเสน้ท่อมีผลต่อการปนเปือนของแมงกานีสในบา้นนาและบา้นโนน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดับ 0.01 และ .  ตามลาํดับ เนืองจากในช่วงฤดูร้อนมีการตกตะกอนของโลหะหนักในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปาปริมาณมาก ประกอบกบัระบบการผลิตประปาขาดการดูแลบาํรุงรักษาและไม่มีการระบายตะกอนออกจากท่อจ่ายนาํตามระยะเวลาทีกาํหนด   คาํสําคญั : การปนเปือน, โลหะหนกั, นาํผิวดิน, นาํประปาหมู่บา้น          
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ABSTRACT  The objectives this of research were study contamination of heavy metals including ferrum manganese and cadmium in surface water and tap water at Dongbang subdistrict, Prachantakam district, Prachinburi province. Water samples were collected in 3 villages: Na village, Non village and Suanphung village. In each village, 4 water samples were collected from surface water source of tap water, initial of pipe, middle of pipe and end of pipe. All samples were collected in two seasons: rainy season and summer. The samples were analyzed by using Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). Statistical analysis as averages and The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance Test were employed to demonstrated data variation. The result show that:  1. The concentration of heavy metals in surface water source of tap water were in range of the standard of surface water. Meanwhile, concentration of heavy metals as furrum and cadmium in village tap water were over the standard of drinking water regulated by Department of Health  2. The season was significantly associated with concentration of ferrum manganese and cadmium in surface water sourced of tap water (α= 0.05). Pipe distances in Na village and Non villages were significantly associated with concentration of manganese in tap water at α= 0.01 and 0.05 respectively. This may be due to higher heavy metal concentration in the surface water during summer. Moreover, plumbing system was lack of maintenance and did not drainage sludge from the pipe following by the maintenance schedule.  Keyword: Contamination, Heavy Metals, Surface water, Tap Water             สาขาการจดัการภยัพิบติัและบรรเทาสาธารณภยั. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ตาํบลคลองหนึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 13180 1 Department of Disaster Management and Public Hazard Mitigation Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Sub-district Khlong Nueng, Khlong Luang District , Pathum Thani Province 13180, Thailand  สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัราชบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี  2 Office of Disaster Prevention and Mitigation Ratchaburi, Mueang District, Ratchaburi Province 70000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : gaggs_14@hotmail.com
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บทนํา นาํเป็นทรัพยากรทีมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวติของมนุษยส์าํหรับการอปุโภคและบริโภค   แตปั่จจุบนัแหล่งนาํในแหล่งนาํธรรมชาติส่วนใหญ่เกิดการปนเปือนของสิงต่างๆ  ซึงเป็นผลมาจากการขยายตวัของเมือง  พืนทีเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมบางประเภท  จนทาํใหเ้กิดนาํเสีย  กลิน ความขุ่น  มีการปนเปือนโลหะหนกั   และเกิดเชือโรค ส่งผลใหรั้ฐตอ้งสูญเสียงบประมาณทงัทางดา้นการจดัการสิงแวดลอ้ม  และการจดัการทางสาธารณสุขอยา่งมหาศาล  ต่อมารัฐบาลมีนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพืนที  จึงส่งเสริมให้ทุกหมู่บา้นจดัสร้างระบบประปาหมู่บา้นจากนาํผิวดินและนาํบาดาล (กรมส่งเสริมส่วนทอ้งถิน, 2554 ) และเมือดาํเนินการก่อสร้างระบบประปาเสร็จไดมี้การถ่ายโอนภารกิจการให้แก่องค์การบริหารส่วนทอ้งถินเป็นผูดู้แลระบบการผลิตต่อไป  ซึงภายหลงักลบัพบว่า หลายพืนทีมีปัญหาดา้นคุณภาพของแหล่งนาํดิบและนาํประปาทีมีการการปนเปือนของโลหะหนกัเกินเกณฑม์าตรฐาน  และคุณภาพของนาํประปาสาํหรับการนาํไปอุปโภคบริโภคไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํบริโภคของกรมอนามยั (ธนาวฒัน์  และคณะ, 2551)   จังหวดัปราจีนบุรี  ถือเป็นพืนทีพฒันาอุตสาหกรรมทีสําคญัอีกแห่งหนึงของประเทศ  แต่ประชาชนในพืนที                 กวา่ครึงจงัหวดัยงัคงใชน้าํประปาหมู่บา้นทีมีบริหารจดัการและตรวจสอบมาตรฐานโดยชุมชน  และจากการสังเกตเบืองตน้ของคณะผูว้ิจยั พบว่า นาํขุ่น มีกลิน และสีของนาํประปามีสีเหลืองแดงคลา้ยสนิม ซึงถือว่าพืนทีมีความเสียงในดา้นการปนเปือนของโลหะหนักในแหล่งนาํธรรมชาติ  จนอาจก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน  ผูว้ิจัยจึงเห็นควรดําเนินการศึกษาการปนเปือนของโลหะหนักในแหล่งนําผิวดินผลิตประปาและนําประปาหมู่บ้าน  ต ําบลดงบัง                      อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี  เพือนาํไปสู่การหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงคุณภาพนาํประปาหมู่บา้นแบบมีส่วนร่วมใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัต่อการดาํเนินชีวติของประชาชนทียงัยนืต่อไป วตัถุประสงค์ ศึกษาการปนเปือนของโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม ในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปาและนาํประปาหมู่บา้นของตาํบลดงบงั อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนาํผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ และเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํบริโภคของกรมอนามยั พร้อมทงัหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพนาํประปาหมู่บา้นร่วมกบัชุมชน  วธิีดําเนินการวิจัย 1. รูปแบบการวจิยั      การวิจยัครังนี เป็นการวิจยัเชิงประยกุต ์โดยผูว้ิจยัดาํเนินการร่วมกบัชุมชนกาํหนดจุดเก็บตวัอยา่งนาํจากนาํผิวดินสาํหรับผลิตนาํประปาและนาํประปาหมู่บา้นในระบบท่อจ่ายของตาํบลดงบงั อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี และนาํตวัอยา่งนาํมาตรวจวิเคราะห์ค่าโลหะหนกัในนาํ ไดแ้ก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม โดยนาํค่าโลหะหนกัในนาํผิวดินสาํหรับผลิตประปาเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดลอ้มชาติ ฉบบัที 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพนาํในแหล่งนาํผิวดิน ประเภทที 3 ไดแ้ก่ แหล่งนาํทีไดรั้บนาํทิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพือการอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเชือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนาํทวัไปก่อนและการเกษตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) และคุณภาพนาํประปาหมู่บา้นเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนาํบริโภค (กรมอนามยั, 2543) และพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการคุณภาพนาํ  พร้อมทงัแนวทางการปรับปรุงคุณภาพนาํประปาหมู่บา้นร่วมกบัชุมชนใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีสามาถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพของชุมชน  
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2. พนืทีวจิยัและการเก็บตวัอยา่งคุณภาพนาํ       พืนทีวิจยั คือ ตาํบลดงบงั  อาํเภอประจนัตคาม  จงัหวดัปราจีนบุรี  โดยผูว้ิจยัวางแผนร่วมกบัชุมชนกาํหนดจุดเก็บตวัอย่างคุณภาพนาํ จาํนวน  หมู่บา้น จาก  หมู่บา้น คือ หมู่  บา้นนา หมู่  บา้นโนน และ หมู่  บา้นสวนผึง ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ  ของหมู่บา้นทงัหมด (จิตราภา, 2550)  โดยเก็บตวัอย่างนาํหมู่บา้นละ 4 แหล่ง ประกอบดว้ย แหล่งนาํผิวดินผลิตประปา  1 แหล่ง  (3 จุดเก็บตวัอยา่ง) และนาํประปา ไดแ้ก่ บริเวณตน้ท่อจ่ายนาํ 1 แหล่ง กลางท่อจ่ายนาํ 1 แหล่ง และปลายท่อจ่ายนาํ 1 แหล่ง  (ภาพที 1)      ดาํเนินการเก็บตวัอยา่ง 2 ครัง (สาํนกัพฒันาอุตุนิยมวิทยา, 2558) คือ ครังที 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 (ตวัแทนฤดูฝน) และครังที 2 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 (ตวัแทนฤดูร้อน) 

  ภาพท ี จุดเก็บตวัอยา่งคุณภาพนาํผิวดินผลิตประปาและประปาหมูบ่า้น ทมีา : ดดัแปลงจากกรมแผนทีทหาร (2540) 3. การเก็บตวัอยา่งคุณภาพนาํ 3.1 บนัทึกขอ้มูลคุณภาพนาํภาคสนาม ไดแ้ก่ พีเอช อุณหภูมิ  บนัทึกลกัษณะอากาศขณะเก็บตวัอยา่ง  การใช้ประโยชน์ทีดิน  และสิงแวดลอ้มรอบจุดเก็บตวัอยา่งนาํ  และบนัทึกภาพจุดเก็บตวัอยา่งนาํ 3.2 เก็บตวัอยา่งนาํผิวดินผลิตนาํประปา โดยใชว้ิธีการเก็บแบบตวัอยา่งนาํแบบจว้ง (Grap Sampling) กลางแหล่งนาํ 3 จุดเก็บ ณ จุดกึงกลางของความลึกของแหล่งนาํ แลว้นาํมาวเิคราะห์ 3.3 เก็บตวัอยา่งนาํประปาหมู่บา้นแบบมีเงือนไข (inclusion criteria) ตามระยะทางของเส้นจ่ายนาํประปา ไดแ้ก่ ตน้ท่อจ่ายนาํ กลางท่อจ่ายนาํ และปลายท่อจ่ายนาํ โดยทาํความสะอาดก๊อกนาํหรือจุดปล่อยนาํดว้ยสาํลีชุปแแอกอฮอล ์ร้อยละ 70 และปล่อยนาํใหไ้หลเตม็ที 2-3 นาที  เก็บตวัอยา่งดว้ยขวดพลาสติกคุณภาพดี ขนาด          ลิตร ให้เต็มขวด  เติมกรดไนตริกเขม้เขน้ (HNO3) 2 มิลลิลิตร  ปิดฝาและปิดฉลากเพอืส่งวเิคราะห์หอ้งปฏิบตัิการ (กรมอนามยั, )   เก็บตวัอยา่งในทีมืดและอุณหภูมิตาํประมาณ 4 องศาเซลเซียส  เพอืรักษาสภาพตวัอยา่งนาํ  3.4 การวิเคราะห์คุณภาพนาํ นําตวัอย่างนาํทีจะตรวจวิเคราะห์หาค่าโลหะหนักไดแ้ก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม วิเคราะห์ตวัอยา่งละ  ซาํ ดว้ยวิธี Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) ในห้องปฏิบติัการ โดยให้เป็นไปตามวธีิการทีกาํหนดไวใ้น Standard Method for Examination of Water and Waste Water (APHA, AWWA and WPCF, 1995)  
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 มาตราส่วน 1:50,000 SCALE    จุดเก็บตัวอย่างนํา 
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4. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั      อุปกรณ์และสารเคมีในการเก็บตวัอยา่งนาํภาคสนาม ไดแ้ก่ เครืองวดัคุณภาพนาํเบืองตน้ อาทิ  ความเป็นกรดด่าง อุณหภมิู  ขวดพลาสติกคุณภาพดีทาํดว้ยพลาสติกโพลีเอทธิลีน กระบอกเก็บนาํ ถงัแช่ตวัอยา่ง กรดไนตริกเขม้เขน้ (HNO3) 2 มิลลิลิตร ปิเปต และอุปกรณ์การบนัทึกขอ้มูล   เครืองมือและอุปกรณ์วิเคราะห์โลหะหนกัในห้องปฏิบตัิการ ไดแ้ก่ เครืองอะตอมมิกแอบซอร์พชนัสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (AAS)  อุปกรณ์และสารเคมีสาํหรับวิเคราะห์คุณภาพนาํในห้องปฏิบตัิการตามวิธีการทีกาํหนดไวใ้น Standard Method for Examination of Water and Waste Water (APHA, AWWA and WPCF, 1995) 5.  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  จัดการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบักลุ่มผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้าํหมู่บา้น องค์การบริหารส่วนทอ้งถินหรือตวัแทน คณะกรรมการประปาหมู่บา้น ปราชญ์ชาวบ้าน  อาสาสมคัรสาธารณสุข และประชาชนผูบ้ริโภคนาํใชใ้นชุมชน        ครังที  1  ระดมสมองเพอืวเิคราะห์ปัญหา  และกาํหนดพนืทีเก็บตวัอยา่งร่วมกนั       ครังที 2  นาํเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพนาํ  พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการคุณภาพนาํ  และร่วมกนักนัหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพนาํประปาหมู่บา้นใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีสามาถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  ตามศกัยภาพของชุมชน 6. การวเิคราะห์ขอ้มูล      นาํขอ้มูลปริมาณโลหะหนกัในนาํผิวดินผลิตประปาและประปาหมู่บา้นอธิบายเชิงพรรณนาดว้ยค่าเฉลีย (Mean) เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพนาํผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ 2543 และเปรียบเทียบประปาหมู่บา้นกบัค่ามาตรฐานคุณภาพนําบริโภคของกรมอนามยั 2543 (ตารางที 1) นอกจากนีใช้สถิติแบบ The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance Test เพือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งฤดูกาลและตามระยะเส้นท่อ ตารางท ี1 มาตรฐานคุณภาพนาํผิวดินและมาตรฐานคุณภาพนาํบริโภค 
พารามิเตอร์ หน่วย เกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํในแหล่งนาํผิวดิน คุณภาพนาํประปาของกรมอนามยั  (ปี )  เหลก็ (Fe) mg/L (ppm) ไม่มี 0.5  แมงกานีส (Mn) mg/L (ppm) ไม่เกิน .  0.3  แคดเมียม (Cd) mg/L (ppm) ไม่เกิน .  0.003  ผลและวจิารณ์ผล 1. การปนเปือนปริมาณโลหะหนกัในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น  ผลของปริมาณการปนเปือนโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม ในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น บา้นโนน บา้นนา และบา้นสวนผงึ (ตารางที 2) สามารถอธิบายไดด้งันี ตารางท ี2 ปริมาณโลหะหนกัในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น คุณภาพนาํ ชุมชน ฤดูฝน ฤดูร้อน เฉลีย ค่าการทดสอบ Sig. เหลก็ (mg/l) หมู่ 3 บา้นนา 0.20 0.17 0.19 3.971 0.046* หมู่ 4 บา้นโนน 1.85 1.43 1.64 3.857 0.050* หมู่ 5 บา้นสวนผึง 1.00 0.46 0.73 3.857 0.050*                            เฉลียตลอดการศึกษา 1.02 0.69 0.85 - - 
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แมงกานีส (mg/l) หมู่ 3 บา้นนา 0.00 0.00 0.00 2.191     0.139 หมู่ 4 บา้นโนน 0.07 0.06 0.07 4.153 0.042* หมู่ 5 บา้นสวนผึง 0.03 0.03 0.03 - - เฉลียตลอดการศึกษา 0.03 0.03 0.03 - - แคดเมียม (mg/l) หมู่ 3 บา้นนา 0.005 0.003 0.004 2.009    0.156 หมู่ 4 บา้นโนน 0.011 0.010 0.011 6.604 0.010** หมู่ 5 บา้นสวนผึง 0.014 0.012 0.013 7.623 0.006**                            เฉลียตลอดการศึกษา 0.010 0.008 0.009 - - หมายเหตุ : *   มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (p>0.05)      ** มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 (p>0.01)  1.1 เหล็ก ในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึง มีค่าเฉลียเท่ากบั . , .  และ .  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาํดบั มีค่าพสิยัอยูร่ะหวา่ง 0.17-1.85 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเหลก็ไม่มีเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํในแหล่งนาํผิวดินประเภทที  (กรมควบคุมมลพิษ, ) เมือเปรียบเทียบความแตกต่างของเหล็กในนาํผิวดินผลิตประปาระหวา่งฤดูกาลโดยใชส้ถิติ พบวา่ ทุกหมู่บา้นมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) แสดงใหเ้ห็นวา่ฤดูกาลมีผลต่อการปนเปือนของเหลก็ในนาํประปาหมู่บา้น  1.2 แมงกานีส ในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น บา้นนา บ้านโนน และบา้นสวนผึง มีค่าเฉลียเท่ากับ .00, 0.07 และ .03 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาํดบั มีค่าพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.00-0.07  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํในแหล่งนาํผิวดินประเภทที  ทีกาํหนดใหมี้ไดไ้ม่เกิน 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร  (กรมควบคุมมลพิษ, ) เมือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าแมงกานีสในนาํผิวดินทงัสองฤดูกาลโดยใชส้ถิติ พบวา่ บา้นโนน มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p> . ) แสดงให้เห็นวา่ฤดูกาลมีผลต่อการปนเปือนของแมงกานีสในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปา และอีก 2 หมู่บา้น การปนเปือนของแมงกานีสในแต่ละฤดูกาลไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   1.3 แคดเมียม ในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึง มีค่าเฉลียเท่ากบั . 4, 0.011 และ . 1  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาํดบั มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง . - .  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนาํในแหล่งนาํผิวดินประเภทที  ทีกาํหนดให้มีไดไ้ม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  (กรมควบคุมมลพิษ, ) เมือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าแคดเมียมในนาํผิวดินทงัสองฤดูกาลโดยใชส้ถิติ พบวา่ บา้นโนน และบา้นสวนผงึ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p> . ) แสดงใหเ้ห็นวา่ฤดูกาลมีผลต่อการปนเปือนของแคดเมียมในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปา   นาํผิวดินทีเป็นแหล่งนาํดิบผลิตประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบ้านสวนผึง พบว่ามีปริมาณโลหะหนักสูงสุดในช่วงฤดูฝนและตาํสุดในช่วงฤดูร้อน โดยปริมาณแคดเมียมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนาํผิวดิน อาจเนืองจากในช่วงฤดูฝนเกิดการพดัพาปริมาณนาํฝนปนเปือนโลหะหนักจากพืนทีกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น เพาะปลูก เลียงสัตว ์            ทีอยูอ่าศยั เป็นตน้ ไหลลงสู่แหล่งนาํผิวดินสาํหรับผลิตประปา โดยบริเวณหมู่บา้นและพนืทีเกษตรกรรมส่วนมากจะมีการใช้ปุ๋ยทีมีส่วนผสมของแคดเมียมในพืนทีทาํการเกษตรและลกัษณะทางด้านธรณีวิทยาทีมีองค์ประกอบของสารโลหะหนกัจาํพวกแคดเมียมและพวกเกลือแร่ในปริมาณมาก และการละลายของแคดเมียมในนาํขึนอยูก่บัแหล่งทีมาและความเป็นกรดในแหล่งนาํ (กรมทรัพยากรธรณี, 2545) โดยในช่วงฤดูร้อนพบวา่ปริมาณฝนและปริมาณนาํในแหล่งนาํลดตาํลงส่งผลใหมี้ปริมาณนาํนอ้ยและอาจมีการชะลา้งของการใชส้ารเคมีลดลง เนืองจากการสลายตวัของสารอินทรียล์ะลายในนาํนอ้ยลงและการพดัพาของแคดเมียมทีปะปนอยู่ในพืนทีทางการเกษตรเกิดปริมาณแคดเมียมลดน้อยลง โดยแคดเมียมในแหล่งนาํจะ
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สะสมอยู่ในรูปคอลลอยและอิออนอิสระ  แคดเมียมในรูปเกลือออกไซด ์เกลือคาร์บอเนต และเกลือซลัไฟด์มีความสามารถละลายนาํตาํ และความสามารถในการละลายของแคดเมียมยงัขึนอยู่กบัปริมาณสารประกอบเชิงซ้อนทีละลายในนาํชนิดซัลไฟด์ทีแขวนลอยอยู่กบัค่าพีเอชและความกระดา้งของนาํ  สอดคลอ้งกบั บาํรุง (2549) ไดศึ้กษาความเขม้ขน้ของโลหะหนกัในแหล่งนาํ พบว่า ช่วงฤดูฝนมีค่าโลหะหนกัสูงและฤดูร้อนมีค่าโลหะหนกัตาํ อาจเนืองจากช่วงการเก็บตวัอยา่งมีการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินต่างกนัส่งผลต่อการละลายโลหะหนกัลงสู่แหล่งนาํในแต่ละช่วงเวลาต่างกนัและการสะสมของเหล็กในปริมาณมากจะมีความสมัพนัธ์กบัการสร้างออกซิเจนอิสระแลว้อาจทาํใหเ้กิดโรคมะเร็ง นอกจากนี แหล่งนาํในช่วงฤดูร้อนมีปริมาณนาํนอ้ยจาํนวนตะกอนและสารอินทรียมี์ปริมาณสูงและเกิดการตืนเขินเพราะไม่ไดท้าํการขดุลอกตะกอนมาหลายปี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Majagi et al. (2008) พบว่า ความเขม้ขน้ของโลหะหนกัในอ่างเก็บนาํมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัตามการเปลียนแปลงของฤดูกาล เนืองจากเกิดการตกตะกอนและการพดัพาสารอินทรียแ์ละสารอนินทรีย์จากพนืทีต่างๆ ทีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทาํของมนุษยล์งสู่แหล่งนาํผิวดิน และอตัราการระเหยกบัการตกตะกอนมีผลต่อความเขม้ขน้ของโลหะหนกัในแต่ละฤดูกาลเช่นกนั 2. การปนเปือนปริมาณโลหะหนกัในนาํประปาหมู่บา้น ผลของปริมาณการปนเปือนโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม ในนาํประปาหมู่บ้าน บ้านนา                  บา้นโนน และบา้นสวนผงึ (ตารางที 3 และภาพที 2 ถึงภาพที 4) อธิบายไดด้งันี ตารางท ี3 การปนเปือนของโลหะหนกัในนาํประปาหมู่บา้น 
คุณภาพนาํ หมู่บา้น สถานทีเก็บตวัอยา่ง ฤดูฝน ฤดูร้อน เฉลีย ค่าทดสอบ Sig. 

เหลก็ (mg/l) บา้นนา ตน้ท่อ 0.25 1.02 0.64 1.389 0.499 กลางท่อ 0.32 1.01 0.67 ปลายท่อ 0.38 1.03 0.71 เฉลียรวม 0.32 1.02 0.67 12.896    0.000** บา้นโนน ตน้ท่อ 1.01 1.70 1.36 2.949 0.229 กลางท่อ 1.02 1.67 1.35 ปลายท่อ 1.03 1.74 1.39 เฉลียรวม 1.02 1.70 1.36 12.936    0.000** บา้นสวนผึง ตน้ท่อ 0.34 0.41 0.38 3.240 0.198 กลางท่อ 0.33 0.38 0.36 ปลายท่อ 0.35 0.42 0.39 เฉลียรวม 0.34 0.40 0.37 12.977   0.000**                              เฉลียตลอดการศึกษา 0.56 1.04 0.80 - - แมงกานีส (mg/l) บา้นนา ตน้ท่อ 0.010 0.010 0.010 12.709 0.002** กลางท่อ 0.017 0.021 0.019 ปลายท่อ 0.020 0.030 0.025 เฉลียรวม 0.016 0.020 0.018 2.191   0.139 บา้นโนน ตน้ท่อ 0.020 0.010 0.015 6.977   0.031* กลางท่อ 0.018 0.012 0.015 
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คุณภาพนาํ หมู่บา้น สถานทีเก็บตวัอยา่ง ฤดูฝน ฤดูร้อน เฉลีย ค่าทดสอบ Sig. 
ปลายท่อ 0.020 0.020 0.020 เฉลียรวม 0.019 0.014 0.017 4.153 0.042* บา้นสวนผึง ตน้ท่อ 0.020 0.018 0.019 4.906   0.086 กลางท่อ 0.019 0.021 0.020 ปลายท่อ 0.020 0.020 0.020 เฉลียรวม 0.020 0.020 0.020 - -                              เฉลียตลอดการศึกษา 0.018 0.018 0.018 - - แคดเมียม (mg/l) บา้นนา ตน้ท่อ 0.004 0.005 0.005 4.344 0.114 กลางท่อ 0.005 0.006 0.006 ปลายท่อ 0.004 0.005 0.005 เฉลียรวม 0.004 0.005 0.005 2.009 0.156 บา้นโนน ตน้ท่อ 0.009 0.010 0.010 4.855 0.088 กลางท่อ 0.009 0.009 0.009 ปลายท่อ 0.009 0.011 0.010 เฉลียรวม 0.009 0.010 0.010 6.604    0.010** บา้นสวนผึง ตน้ท่อ 0.010 0.012 0.011 3.087 0.214 กลางท่อ 0.011 0.012 0.012 ปลายท่อ 0.011 0.014 0.013 เฉลียรวม 0.011 0.013 0.012 7.623 0.006**            เฉลียตลอดการศึกษา 0.008 0.009 0.009 - - หมายเหตุ : *   มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (p>0.05)      ** มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 (p>0.01) 2.1 เหลก็ ในนาํประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผงึ มีค่าเฉลียเท่ากบั 0.38, 0.67 และ 1.36 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาํดบั ค่าพิสัยอยูร่ะหว่าง 0.25-1.74 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยปริมาณเหล็กในนาํประปาหมู่บา้นของชุมชนบา้นนาช่วงฤดูร้อน และบา้นโนนช่วงฤดูร้อนกบัฤดูฝน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนาํบริโภคของกรมอนามยั พ.ศ. 4  ทีกาํหนดไวไ้ม่เกิน .  มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมอนามยั, 2543) เมือเปรียบเทียบความแตกต่างของเหล็กในนาํประปาหมู่บา้นระหว่างฤดูกาลโดยใชส้ถิติ พบวา่ บา้นโนน มีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p>0.01) แสดงให้เห็นวา่ฤดูกาลมีผลต่อการปนเปือนของเหลก็ในนาํประปาหมู่บา้น  2.2 แมงกานีส ในนาํประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึง มีค่าเฉลียเท่ากบั 0.018, 0.017 และ 0.020 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาํดบั มีค่าพิสัยอยูร่ะหว่าง 0.010-0.030 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยปริมาณแมงกานีสในนาํประปาหมู่บา้นทงั 3 หมู่บา้น ไม่เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํบริโภคของกรมอนามยั พ.ศ. 2543 ทีกาํหนดไวไ้ม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร  (กรมอนามยั, 2543) เมือเปรียบเทียบความแตกต่างของแมงกานีสในนาํประปาหมู่บา้นระหว่างฤดูกาลโดยใชส้ถิติ พบว่า บา้นโนน มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) และความแตกต่างของแมงกานีสในนาํประปาหมู่บา้นตามระยะ
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เส้นท่อโดยใช้สถิติ พบว่า บ้านนา มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p> . ) บ้านโนน มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) แสดงใหเ้ห็นวา่ระยะเสน้ท่อมีผลต่อการปนเปือนของแมงกานีสในนาํประปาหมู่บา้น  2.3 แคดเมียม ในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึง มีค่าเฉลียเท่ากบั 0.005, 0.010 และ 0.012 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาํดบั มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.004-0.014 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยปริมาณแคดเมียมในนาํประปาหมู่บา้นทงั 3 หมู่บา้น มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํบริโภคของกรมอนามยั พ.ศ. 2543 ทีกาํหนดไวไ้ม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมอนามยั, 2543) เมือเปรียบเทียบความแตกต่างของแคดเมียมในนาํประปาหมู่บา้นระหวา่งฤดูกาลโดยใชส้ถิติ พบวา่ บา้นโนนและบา้นสวนผงึ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.01) แสดงใหเ้ห็นวา่ฤดูกาลมีผลต่อการปนเปือนของแคดเมียมในนาํประปาหมู่บา้น  นาํประปาหมู่บา้นชุมชนบา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผงึ ตามระยะเสน้ท่อ ไดแ้ก่ ตน้ท่อ กลางท่อ และปลายท่อ พบว่า โลหะหนักมีปริมาณสูงสุดในช่วงฤดูร้อนและตาํสุดในช่วงฤดูฝน โดยปริมาณเหล็กของชุมชนบา้นนาช่วงฤดูร้อน และบา้นโนนช่วงฤดูร้อนกบัฤดูฝน มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํบริโภคของกรมอนามยั พ.ศ.  ทีกาํหนดไวไ้ม่เกิน .  มิลลิกรัมต่อลิตร  และปริมาณแคดเมียมในนาํประปาหมู่บา้นทงั  หมู่บา้น มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําบริโภคของกรมอนามยั พ.ศ.  ทีกาํหนดไวไ้ม่เกิน .  มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมอนามยั, ) เมือเปรียบเทียบความแตกต่างของโละหะหนกัระหวา่งฤดูกาล พบวา่ ความแตกต่างของเหล็กในนาํประปาหมู่บา้นบา้นโนนระหวา่งฤดูกาลโดยใช้สถิติ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p>0.01) แมงกานีสในนาํประปาหมู่บา้นบา้นโนน  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p> . ) และแคดเมียมในประปาหมู่บา้นบา้นโนนและบา้นสวนผงึ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p> . ) อาจเนืองจากในช่วงฤดูร้อนเกิดการตกตะกอนของสารแขวนลอยและโลหะหนัก โดยกลไกของการผสมผสานทีแตกต่างกนัของสารแขวนลอยจะมี residence time ยาวนานกว่าพวกทีละลายนาํและนาํมีการเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงมีผลทาํให้ตะกอนใตน้าํเกิดการลอยตวัขึนมาได ้โดยจะมีทงักระบวนการดูดซับและการคายของโลหะหนกัระหว่างนาํและตะกอน (Duinker and Nolting, l978) และช่วงฤดูฝนมีปริมาณนาํมากและเกิดการฟุ้งกระจายของโลหะหนกัทําให้มีการเจือจางในระบบผลิตและเส้นท่อ จากการศึกษาของ ปวิตร (2548) พบว่าปริมาณโลหะหนักจําพวกตะกวั แคดเมียม และแมงกานีส ในนาํประปาช่วงฤดูแลง้มีค่าสูงกว่าในฤดูฝน เนืองจากคุณภาพนาํดิบเมือผ่านกระบวนการผลิตนาํประปาจะลดปริมาณโลหะหนกัไดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านนั  

 ภาพท ี 2 การปนเปือนของเหล็กในนาํประปาหมูบ่า้น 
0.000.200.400.600.801.001.201.401.60

หมู่  3 บ้านนา หมู่  4 บ้านโนน หมู่  5 บ้านสวนผึง

เหล็ก (
mg/l)

ชุมชน

ต้นท่อกลางท่อปลายท่อเฉลยีรวม
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 ภาพท ี 3 การปนเปือนของแมงกานีสในนาํประปาหมูบ่า้น 

 ภาพท ี 4 การปนเปือนของแคดเมียมในนาํประปาหมู่บา้น การปนเปือนของโลหะหนกัตามระยะเส้นท่อ พบวา่ ระบบการผลิตนาํประปาหมู่บา้นสามารถกาํจดัโลหะหนกัได้เพียงเล็กนอ้ย สอดคลอ้งกบัรายงานของ มนัสิน (2542)  กล่าววา่โดยทวักระบวนการผลิตนาํประปาสามารถกาํจดัโลหะหนกัไดเ้พียงเล็กน้อยและอาจขึนอยู่กบัแหล่งนาํดิบทีนาํผลิตนาํประปา และเมือเปรียบเทียบความแตกต่างของโลหะหนกัตามระยะเส้นท่อ พบวา่ ความแตกต่างของแมงกานีสในนาํประปาหมู่บา้นบา้นนาและบา้นโนนตามระยะเส้นท่อโดยใชส้ถิติ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p>0.05 และ p> . ) ตามลาํดบั อาจเนืองจากคุณภาพนาํผิวดินบางชนิดมีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานส่งผลไปถึงกระบวนการผลิต  และขาดการลา้งทาํความสะอาดระบบตวักรอง ถงัตกตะกอน และขาดการระบายตะกอนในระหวา่งเส้นท่อ ตามระยะเวลากาํหนดส่งผลใหป้ริมาณตะกวัตกตะกอนคา้งอยูบ่ริเวณเสน้ท่อและสะสมในปริมาณเพิมมากขึน รวมถึงขาดการเติมสารเคมีจาํพวกปูนขาวหรือโซดาไฟทีใชส้าํหรับปรับปรุงคุณภาพนาํทีมีความเป็นกรดด่างสูงให้เกิดสภาพความเป็นกลาง เพราะสารจาํพวกโลหะหนักจะละลายไดดี้เมือมีค่าความเป็นกรดด่างตาํทาํให้เกิดการตกตะกอนและแยกออกจากนาํได้อย่างดีในกระบวนการตกตะกอน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัแทนชุมชนและกรรมการประปาหมู่บา้น พบว่า การดูแลกระบวนการผลิต การซ่อมบาํรุงรักษา และทาํความสะอาดบริเวณระบบกรองนาํไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบติัการประจาํปีทีไดก้าํหนดไว ้วรินทร และคณะ ( ) ไดป้ระเมินคุณภาพนาํประปาหมู่บา้นบริเวณตน้ท่อระบบจ่ายนาํและนาํประปาจากปลายท่อระบบเส้นท่อพบว่าผูดู้แลระบบทีผ่านการอบรมมานานแลว้และไม่เคยผ่านการอบรมยงัขาดความรู้ความชาํนาญ ดา้นการผลิต การทาํความสะอาดระบบผลิต มีผลใหผู้ดู้แลระบบประปามีการปฏิบติังานไม่ตรงตามรอบระยะเวลาในการบาํรุงรักษาระบบผลิตนาํประปา  และอาจมาจากการเติมสารส้มยงัไม่เพียงพอสําหรับกาํจดัโลหะหนกัเพือช่วยในการตกตะกอน โลหะหนกัทีเกินค่ามาตรฐานนาํประปานีหากมีการสะสมของปริมาณโลหะหนักในร่างกายเป็นจาํนวนมากอาจส่งผลต่อความเสียงทีก่อใหเ้กิดอาการและโรคต่างๆ เช่น ถา้ปริมาณเหล็กมากกวา่ -  มิลลิกรัมต่อลิตร อาจทาํให้นาํไม่น่าบริโภค ถา้หากในนาํมีเหล็กมากกวา่ .  มิลลิกรัมต่อลิตร ทาํให้เกิดปัญหาในการซกัผา้จะทาํให้

0.0000.0050.0100.0150.0200.0250.030

หมู่  3 บ้านนา หมู่  4 บ้านโนน หมู่  5 บ้านสวนผึง

แมงกา
นีส (m

g/l)

ชุมชน

ต้นท่อกลางท่อปลายท่อเฉลยีรวม

0.0000.0020.0040.0060.0080.0100.0120.0140.016

หมู่  3 บ้านนา หมู่  4 บ้านโนน หมู่  5 บ้านสวนผึง

แคดเม
ียม (mg

/l)

ชุมชน

ต้นท่อกลางท่อปลายท่อเฉลยีรวม
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ให้เกิดรอยด่างบนเสือผา้และทาํให้เครืองสุขภณัฑห์รือเครืองใชต้่างๆ สกปรกมีคราบสนิมสีนาํตาลเหลืองแดง (พิชญากร, ) แมงกานีสก่อใหเ้กิดอาการต่อระบบประสาท ประสาทส่วนกลาง ประสาทหลอนพฤติกรรมแปรปรวน อาการอ่อนแรง ภาวะเบืออาหาร ปวดกลา้มเนือ ไร้อารมณ์ การพดูชา้ลง มีระดบัของเสียงเพียงระดบัเดียว และการเคลือนของแขนหรือขาไม่คล่อง (วรเดช, ) แคดเมียมเมือเขา้สู่ร่างกายจะปรากฏอาการอาเจียร ทอ้งร่วง และสามารถสะสมอยูใ่นตบั ไต ตบัอ่อนของมนุษย ์อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง และเมือสัมผสักบัอากาศจะตกตะกอนเป็นสีดาํมีผลต่อความพิษสะสมเรือรังทาํใหเ้กิดอาการของโรคสายตาเสือมและเม็ดเลือดขาวถูกทาํลาย  3. ผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการร่วมกบัชุมชนเพอืพฒันาองคค์วามรู้และการปรับปรุงคุณภาพนาํประปาหมู่บา้น 3.1 ชุมชนเสนอให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินและสาธารณสุขตาํบล ร่วมกนัจดัการอบรมให้ความรู้ดา้นการจดัการคุณภาพนาํใหก้บัผูดู้แลระบบประปาและผูใ้ชน้าํ ปีละ 1  ครัง 3.2  การจดัการคุณภาพนาํ ระดบัครัวเรือน ให้ทุกครัวเรือนจดัทาํระบบกรองอย่างง่าย ตม้ฆ่าเชือโรค และจดัซือเครืองกรองนาํ และตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของนาํ และในระดบัชุมชน ให้ผูน้าํชุมชนประสานองคก์รปกครองส่วนท้องถินและหน่วยงานทีรับผิดชอบดา้นสุขอนามยั จัดทาํคาํของบประมาณในการบาํรุงรักษาระบบผลิตและระบบจ่ายนาํประปา และกาํหนดใหมี้การสุ่มตรวจติดตามคุณภาพนาํอยา่งสมาํเสมอ และนาํเสนอใหก้บัชุมชนทราบในทุกขนัตอนการปฏิบตัิ เพอืสร้างการรับรู้  การตดัสินใจ  และแนวทางการปฏิบติัอนืๆร่วมกนั    สรุปผลการวจิัย การปนเปือนของโลหะหนกั ไดแ้ก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม ในแหล่งนาํผิวดินผลิตประปาและนาํประปาหมู่บา้นตาํบลดงบงั อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี พบวา่ในแหล่งนาํผิวดินสาํหรับผลิตประปาทุกหมู่บา้น มีปริมาณแคดเมียม เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนาํผิวดินประเภทที 3 และในแหล่งนาํประปาหมู่บา้นมีปริมาณเหล็กบริเวณบา้นโนน และแคดเมียมทงั 3 หมู่บา้น เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนาํบริโภคของกรมอนามยั ซึงชุมชนเสนอให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินและสาธารณสุขตาํบล ร่วมกนัจดัการอบรมให้ความรู้ดา้นการจดัการคุณภาพนาํใหก้บัผูดู้แลระบบประปา  และใหทุ้กครัวเรือนจดัทาํระบบกรองอยา่งง่าย ตม้ฆ่าเชือโรค และจดัซือเครืองกรองนาํ และตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของนาํ  ให้ผูน้าํชุมชนประสานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินและหน่วยงานทีรับผิดชอบดา้นสุขอนามยั จดัทาํแผนงบประมาณในการบาํรุงรักษาระบบผลิตและระบบจ่ายนาํประปา และกาํหนดให้มีการสุ่มตรวจและการติดตามตรวจสอบคุณภาพนําอย่างสมาํเสมอ และนาํเสนอใหก้บัชุมชนทราบในทุกขนัตอนของการปฏิบติั เพอืสร้างเป็นแผนระยะยาวสาํหรับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจดับริการระบบนาํสะอาดใหก้บัชุมชน เพอืลดความเสียงและปัญหาดา้นสุขภาพจากการปนเปือนของโลหะหนกัในนาํใชไ้ม่ให้เกินเกณฑม์าตรฐาน และเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจสาํหรับการอุปโภคบริโภคนาํประปาหมู่บา้นทีปลอดภยั  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณผูร่้วมวจิยัทุกท่านและสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภป์ทุมธานี ไดก้รุณาสนบัสนุนทุนในการทาํวจิยัครังนี     
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เอกสารอ้างองิ กรมการปกครองส่วนท้องถิน.  2554.  มาตรฐานระบบนําสะอาด. กรมการปกครองส่วนทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย,  กรุงเทพฯ. กรมควบคุมมลพิษ.   .   เกณ ฑ์ระดับคุณ ภ าพ นําและมาต ร ฐานคุณ ภ าพ นําประเทศ ไทย .  พิมพ์ครั งที  .  กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม, กรุงเทพฯ. กรมทรัพยากรธรณี.  2545.  การศึกษาปริมาณตะกัว แคดเมียม และสารหนู ในนําบาดาลและนําผวิดินบริเวณกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัจนัทบุรี. รายงานวชิาการกองวเิคราะห์  กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ. กรมแผนทีทหาร.  0. แผนทชุีด L  ระวาง  III.  อาํเภอประจนัตาคาม จงัหวดัปราจีนบุรี. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน. .  มาตรฐานระบบนาํสะอาด. กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพฯ. กรมอนามยั.  .  ค่ามาตรฐานคุณภาพนําประปากรมอนามยั.  กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี. จิตราภา  กลุฑลบุตร.  .  การวิจยัสําหรับนักวจิยัรุ่นใหม่.  สาํนกัพมิพส์หธรรมิก, กรุงเทพฯ. ธนาวฒัน์ รักกมล, ปุญญพฒัน์ ไชยเมล ์และสมเกีรยติยศ วรเดช.  .  การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพนาํของระบบผลิตนาํประปาหมู่บา้น: กรณีศึกษาบา้นถาํลา ตาํบลลานข่อย อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง. มหาวิทยาลยัทกัษิณ, พทัลุง. บาํรุง  ขมุแร่.  2549.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของแมงกานีส ตะกวัและแคดเมียมในนาํ และตะกอนดินในแม่นาํป่าสัก. วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. ป วิต ร  ชัย วิ สิท ธิ .   .  ก าร ป ร ะ เ มิน ป ระ สิท ธิภ าพ ข อ ง ระ บ บประ ป า แ ล ะ ค วา ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ้ใ ช้นําใน มหาวิทยาลัยสงข ลานค รินทร์  วิทยา เ ข ตห าดให ญ่ .  วิทยานิพนธ์ป ริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. พิชญากร  มาพะเนาว์.  .  การประเมินคุณภาพและสภาพแวดล้อมของตู ้นาํดืมหยอดเหรียญในเขตคลองสามวา            ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร .  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ,  ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า . มนัสิน  ตนัฑลุเวศม.์  2542.  วศิวกรรมการประปา เล่มท ี1. สาํนกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. วรเดช  พิชัยอุตกฤษฏ์.  .  ผลของแมงกานีสในเครืองดืมชาเขียวต่อการเปลียนแปลงของแร่ธาตุทีผิวเคลือบฟัน              และส่วนประกอบของจุลชีววิทยาของแผ่นฟิล์มชีวภาพฟัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต               มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. วรินทร  มะโนวร ยรรยงค ์อินทร์ม่วง และอุไรวรรณ อินทร์ม่วง. . การประเมินคุณภาพนาํประปาหมู่บา้น ตาํบลสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น. วารสารวจิัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1): 181-190. สํ า นัก ง า น พัฒ น า อุ ตุ นิ ย ม วิท ย า .   2558.   ภู มิ อ า ก า ศ จั ง ห วั ด ป ร า จีน บุ รี .   ก ร ม อุ ตุ นิ ย ม วิท ย า .   แ ห ล่ ง ที ม า : http://WWW.climate.tmd.go.th/data/province/ตะวนัออก/ภูมิอากาศปราจีนบุรี.pdf, 17 ธนัวาคม 2558. APHA, AWWA and WPCF.  1995.  Standard Method for  the Examination of Water and Wastewater  19th ed.. American Public Health Association, Washington DC. Duinker, J.C. and R.F.Nolting.  1978.  Mixing, removal and mobilization of trace metals in the Rhine astuary.  Nether land. J ournal of Sea research.12(2):205-223 Majagi SH, Vijaykumar K and Vasanthkaumar B. 2008.  Concentration of heavy metals in Karanja reservoir, Bidar district, Karnataka, India. Environ Monit Assess. 138(1-3): 273–279. World Health Organization.  1993.  Guidelines for drinking water quality.  2 nd edition, Recommendation volume 1. 
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อทิธิพลการขยายตัวของเมืองและอตุสาหกรรมต่อพืนทสีีเขียว ในพืนทจีังหวดัปทุมธานี Influence of Urban and Industr ial Expansion on Green Area at  Pathum Thani Province  ตีรณรรถ  ศรีสุนนท1์*  รัตถชล  อ่างมณี1 และชยารัตน์  ศรีสุนนท2์ Treeranut  Srisunont1* Rattachon  Angmanee1 and Chayarat  Srisunont2  บทคัดย่อ   การศึกษานีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสถานการณ์การใชป้ระโยชน์ทีดินในช่วงปี พ.ศ. 2544-2560 และวิเคราะห์อิทธิพลการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพืนทีสีเขียว ผู ้วิจัยทําการจําแนกพืนทีการใช้ประโยชน์ทีดิน                     ระหว่างปีพ.ศ. 2544 2550 2555 และ 2560 ซึงแบ่งออกเป็น พืนทีเมือง พืนทีอุตสาหกรรม พืนทีแหล่งนาํ และพืนทีสีเขียว โดยใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ArcGIS และปัจจยัทางดา้นประชากร ไดแ้ก่ ความหนาแน่นของประชากร นาํมาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งร้อยละของพนืที ความหนาแน่นของประชากร กบัพนืทีสีเขียวดว้ยวธีิสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์เพียร์สัน จากผลการศึกษา พบว่าการใชป้ระโยชน์ทีดินประเภทเมืองและอุตสาหกรรม มีการเปลียนแปลงเพิมขึนจาก 371.12 ตารางกิโลเมตร เป็น 521.08 ตารางกิโลเมตร ในทางตรงกันข้าม การใช้ประโยชน์ทีดินประเภทพืนทีสีเขียวมีการเปลียนแปลงลดลงจาก 1,112.92 ตารางกิโลเมตร เป็น 886.42 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พบว่าร้อยละของพืนทีสีเขียวมีความสัมพนัธ์ระดบัสูงมาก อย่างมีนัยสําคญัยงิทีระดับ α = 0.01 กบัร้อยละของพืนทีเมือง ร้อยละของพืนทีอุตสาหกรรม และความหนาแน่นของประชากร (rxy =  -0.99, -0.98 และ -0.99 ตามลาํดบั) เมือเปรียบเทียบผลการศึกษาทีไดก้บัผงัเมืองรวมของจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ สดัส่วนของเมืองและอุตสาหกรรมมากกวา่แผนทีไดก้าํหนดไว ้โดยการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมในจงัหวดัปทุมธานีเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ซึงส่งผลให้ปริมาณพืนทีสีเขียวมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเนือง และนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์ทีดินอยา่งไม่เหมาะสม การขยายตวัของเมืองดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มโดยทาํให้คุณภาพนาํเสือมโทรมลง นอกจากนีผลทีไดจ้ากการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผงัเมืองเพอืรักษาพนืทีสีเขียว ป้องกนันาํท่วมและการจดัการนาํเสียในอนาคต  คาํสําคญั : การขยายตวัของเมือง, พนืทีสีเขียว, การขยายตวัของเมืองไร้ทิศทาง, จงัหวดัปทุมธานี         
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ABSTRACT   This research aims to study the land use changes from 2001 to 2017 and investigate the influence of urban and industrial expansion on green area at Pathum Thani Province. The categories of land use in year 2001, 2007, 2012 and 2017 were interpreted by GIS technique. Land use was divided into four categories as urban, industrial, water body and green area. In addition, Pearson correlation coefficient was employed to evaluate the relationship between the percentage of urban industrial water body area and population density on green area. The results revealed that the urban and industrial area dramatically increased from 371.12 square kilometers to 521.08 square kilometers. On the other hand, the green areas reduced from 1,112.92 square kilometers to 886.42 square kilometers. Results from the Pearson correlation coefficients (rxy) demonstrate that percentage of green area had perfect significantly negative correlation with percentage of urban industry and population density, rxy = -0.99, -0.98 and -0.99, respectively (α = 0.01). Comparison between the existing of land uses and the City Master Plan published by Department of Public Works and Town and Country show that the percentage of urban and industrial were more than green area. Urban and industrial expansion in the study area are unfriendly sprawls of urban. The finding of this study can assist in land use guidelines for the city plan development, protection of green area, flood prevention and water pollution management at Pathum Thani Province in the future.  Keyword: urban expansion, green area, urban sprawl, Pathum Thani Province           1 สาขาการจดัการภยัพิบติัและบรรเทาสาธารณภยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ตาํบลคลองหนึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 13180 1 Disaster Management and Public Hazard Mitigation Program, Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Sub-district Khlong Nueng, Khlong Luang District , Pathum Thani Province 13180, Thailand 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10600 2 Environmental Science and Technology Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Isaraphap Rd., Hiranruchi, Dhonburi Bangkok 10600,Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : treeranut@vru.ac.th, treeranut17@gmail.com บทนํา 
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”   

พืนทีจังหวดัปทุมธานี เป็นจงัหวดัทีรองรับการขยายตวัของประชากรจากพืนทีกรุงเทพมหานคร และเป็นเมืองอุตสาหกรรมทีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีมูลค่าสูงเป็นลาํดบัทีเจ็ดของประเทศรองจากสมุทรสาคร (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, ) และมีการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งต่อเนือง (สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี, ) มีแนวโนม้การกระจายตวัของพนืทีชุมชน และการตงัโรงงานเป็นจาํนวนมาก ทาํใหพื้นที   สีเขียว โดยเฉพาะพนืทีเกษตรกรรมทีเหลือนนักาํลงัถูกแทนทีทีละนอ้ยดว้ยชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม ซึงการลดลงของพนืทีสีเขียว ส่งผลให้สิงแวดลอ้มขาดสมดุลเนืองจากพืนทีสีเขียวเป็นเสมือนพืนทีฟอกอากาศช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศและลดอุณหภูมิอากาศให้กบัเมือง ลดการพงัทลายของดินริมตลิง ลดมลภาวะทางเสียง และพืนทีสีเขียวจะทาํให้เมืองเกิดความสมดุลทางดา้นสิงแวดลอ้ม ซึงช่วยควบคุมการกระจายตวัของการพฒันาเมืองให้มีทิศทางอย่างเหมาะสม ช่วยรักษาลกัษณะพิเศษของชุมชนชนบทซึงอาจจะถูกกลืนไปกบัการขยายตวัของเมือง นอกจากนียงัเป็นแหล่งรองรับและระบายนาํซึงช่วยลดปัญหาอุทกภยัในเขตเมือง รวมทงัยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งพกัผอ่น และแหล่งท่องเทียวทีสาํคญัในเขตเมืองดว้ย ดงันนัการกาํหนดและวางแผนการใช้ทีดินทีเหมาะสมเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการพฒันาเมืองต่อไป สมมติฐานของงานวิจยันีคือการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมส่งผลทาํให้พืนทีสีเขียวลดลงหรือไม่ ดงันนั            ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจทีจะศึกษาอิทธิพลการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพืนทีสีเขียว โดยวตัถุประสงค์ของงานวิจยัเพือศึกษาสถานการณ์และจาํแนกลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีดินและเพือศึกษาอิทธิพลการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพืนทีสีเขียวในพืนทีจงัหวดัปทุมธานี ทาํให้ทราบถึงสถานสภาพการเปลียนแปลงทีเกิดขึนของพืนทีสีเขียว ปัจจยัทีส่งผลต่อพืนทีสีเขียว ตลอดจนการติดตามแผนการจดัการผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาครังนีสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนป้องกนัการบุกรุกเขา้สู่พืนทีสีเขียว และการวางแผนการใช้ทีดินโดยเฉพาะพืนทีสีเขียวของจงัหวดัปทุมธานีในอนาคตได ้ วธิีดําเนินการวิจัย  1. ทาํการศึกษาสถานการณ์และการจาํแนกการใชป้ระโยชน์ทีดินในพนืทีจงัหวดัปทุมธานีโดยนาํขอ้มูล ระหวา่งปีพ.ศ.    และ  ของกรมพฒันาทีดิน จาํแนกการใชป้ระโยชน์ทีดิน ซึงในพืนทีศึกษามีรูปแบบการใชที้ดินแบ่งเป็น  ประเภท คือ พนืทีสีเขียว (พนืทีปกคลุมไปดว้ยตน้ไม ้และพืชพรรณ แบ่งเป็นพนืทีเกษตรกรรม พืนทีนนัทนาการ และทุ่งหญา้ป่าละเมาะ) พนืทีเมือง (พนืทีทีมีสิงปลูกสร้างของเมือง) พนืทีอุตสาหกรรม และพนืทีแหล่งนาํ โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ดว้ยโปรแกรม ArcGIS และเปรียบเทียบกบัโมเดลการขยายเมืองทีเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มของ Treeranut (2015)  2. ทาํการวเิคราะห์การเปลียนแปลงพนืทีสีเขียวในพนืทีจงัหวดัปทุมธานี ระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  มาทาํการวิเคราะห์ตรวจสอบการเปลียนแปลง ดว้ยการซอ้นทบั (Overlay) โดยใช ้ArcGIS ไดผ้ลการเปลียนแปลงพืนทีสีเขียวในพืนทีจงัหวดัปทุมธานี นอกจากนนัทาํวิเคราะห์การเปลียนแปลงดา้นประชากรในพืนที โดยจะพิจารณาในลกัษณะภาพรวมทงัหมดในพืนทีจงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ จาํนวนประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นนนัสามารถคาํนวณหาค่าในลกัษณะของความหนาแน่นของประชากรต่อพืนที  (คนต่อตารางกิโลเมตร)  โดยสืบค้นข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปีพ.ศ. -   . วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของอิทธิพลการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพนืทีสีเขียว                               โดยใชส้ัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) โดยมีปัจจยัทีนาํมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์กับร้อย
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ละของของพืนทีสีเขียว ไดแ้ก่ ร้อยละของพืนทีเมือง ร้อยละของพืนทีอุตสาหกรรม ร้อยละของพืนทีแหล่งนาํ และความหนาแน่นของประชากร  . เปรียบเทียบพนืทีสีเขียวปัจจุบนั (พ.ศ. ) กบัผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ. ) การศึกษานีไดท้าํการแบ่งเขตพนืทีดินเป็น  เขต คือ เขตพนืทีสีเขียว (ทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) เขตพนืทีสีชมพ ู(ทีดินประเภทชุมชน) และเขตพืนทีสีม่วง (ทีดินประเภทอุตสาหกรรมทงัหมด) โดยไดท้าํการศึกษา  อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอลาดหลุมแกว้ สามโคก และลาํลูกกา เนืองจากเป็นพืนทีถูกกําหนดให้เป็นเขตพืนทีสีเขียวตามผงัเมืองรวมเป็นส่วนใหญ่ และทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลียนแปลงเขตพืนทีสีเขียวปัจจุบนั กบัผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี โดยใช ้ArcGIS เพือเป็นแนวทางในการติดตามแผนผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี การพฒันาผงัเมืองและเพอืรักษาพนืทีสีเขียว  ผลและวจิารณ์ผล 1. สถานการณ์และการจําแนกการใช้ประโยชน์ทดีนิในพืนทจีังหวดัปทุมธาน ีผลการวิเคราะห์การจําแนกการใช้ประโยชน์ทีดินระหว่างปี พ.ศ. 2544, 2550, 2555 และ 2560 ดังแสดงใน      ตารางที  พบวา่การใชป้ระโยชน์ทีดินในพืนทีจงัหวดัปทุมธานีปี พ.ศ.  นนัส่วนใหญ่เป็นพืนทีสีเขียวโดยเฉพาะพนืทีสาํหรับทาํการเกษตรกรรมซึงมีอยูร้่อยละ .  ส่วนพนืทีทีถูกใชเ้ป็นแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมมีร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั ซึงถือวา่เป็นแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมทีอยูก่นัอย่างหนาแน่นเมือเทียบกบัเกณฑ์การขยายเมืองทีเหมาะสมของ Treeranut ( ) ทีกล่าววา่การขยายเมืองทีเหมาะสมไม่ควรมีสัดส่วนของชุมชนและอุตสาหกรรมมากกวา่ร้อยละ  เพราะจะส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มในเมืองได ้ขณะเดียวกนัพืนแหล่งนาํมีอยูร้่อยละ .  ของพืนทีทงัหมด ต่อมาในปี พ.ศ.  จะเห็นการเปลียนแปลงการใชป้ระโยชน์ทีดิน ซึงพบว่าพืนทีสีเขียวลดลงจากร้อยละ .  ในปี พ.ศ.  เหลือเพียงร้อยละ .  ในขณะทีพืนทีเมืองและอุตสาหกรรมขยายตวัเพิมขึนจากร้อยละ .  และ .  เป็นร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั และแหล่งนาํไดข้ยายตวัเพิมขึนมากเป็นร้อยละ .  จากเพียงร้อยละ .  ในปี พ.ศ.  ต่อมาในปี พ.ศ.  จะเห็นวา่การเปลียนแปลงการใชป้ระโยชน์ทีดินไม่ว่าจะเป็นพนืทีเมือง อุตสาหกรรม และแหล่งนาํไดข้ยายตวัอยา่งต่อเนืองจากปี พ.ศ.  เป็นร้อยละ . , .  และ .  ตามลาํดบั ขณะเดียวกนัพืนทีสีเขียวลดลงอยา่งต่อเนืองจากร้อยละ .  ในปี พ.ศ.  เหลือ ร้อยละ .  ในปี พ.ศ.  และสถานการณ์ในปัจจุบนัปี พ.ศ.  พบวา่การใชป้ระโยชน์ทีดินในพนืทีจงัหวดัปทุมธานีนนัส่วนใหญ่ยงัเป็นพืนทีสีเขียวซึงมีอยูร้่อยละ .  พนืทีทีถูกใชเ้ป็นแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมมีร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั ซึงถือวา่เป็นแหล่งชุมชนทีอยู่กนัอย่างหนาแน่นมากเมือเทียบกบัเกณฑก์ารขยายเมืองทีเหมาะสม ซึงไม่ควรมีสดัส่วนของชุมชนและอุตสาหกรรมรวมกนัแลว้มากกวา่ร้อยละ  โดยจะส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพแวดลอ้มในเมืองไดเ้ช่น นาํเสีย (Treeranut, 2015)  ตารางท ี1 การจาํแนกการใชป้ระโยชน์ทีดินในพนืทีจงัหวดัปทุมธานีระหวา่งปี พ.ศ. 2544, 2550, 2555 และ 2560 การใช ้ประโยชน์ทีดิน พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ . พนืทีสีเขียว 1,112.92 72.93 1,033.62 67.73 956.18 62.66 886.42 58.09 . พนืทีเมือง 371.12 24.32 401.28 26.30 470.89 30.86 521.08 34.15 . พนืที      อุตสาหกรรม 29.98 1.96 34.22 2.24 44.23 2.90 57.19 3.75 . แหล่งนาํ 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 . การเปลยีนแปลงพืนทสีีเขียวในพืนทจีังหวดัปทุมธาน ีจากการศึกษาการเปลียนแปลงพืนทีสีเขียวในพืนทีจงัหวดัปทุมธานีช่วงปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  ดงัแสดงตารางที  พบว่า พืนทีสีเขียวมีรูปแบบการเปลียนแปลงทีลดลงอย่างต่อเนืองโดยลดลงถึง .  ตารางกิโลเมตร                   โดยมีอตัราลดลงคิดเป็นร้อยละ .  ตลอดช่วงระยะเวลา  ปี เนืองจากพืนทีดงักล่าวถูกเปลียนแปลงไปเป็นพืนทีเมือง และอุตสาหกรรมมากขึน ดงัแสดงในภาพที  แสดงการเปรียบเทียบใหเ้ห็นการเปลียนแปลงการใชป้ระโยชน์ทีดินของพืนทีสีเขียวในพืนทีจังหวดัปทุมธานี ระหว่าง พ.ศ. -  ซึงจะเห็นถึงจํานวนทีลดลงอย่างต่อเนืองของพืนทีสีเขียว                      ในระยะเวลาไม่ถึง  ปี และมีแนวโนม้ทีพืนทีสีเขียวจะลดลงเรือย ๆในอนาคต ในทางตรงกนัขา้มจะเห็นถึงจาํนวนพืนทีเมือง และอุตสาหกรรมทีเพิมขึนอยา่งต่อเนืองทุก ๆ ปี ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญศิริ ( ) ทีกล่าววา่พืนทีสีเขียวมีรูปแบบการเปลียนแปลงทีลดลงคิดเป็นร้อยละ .  โดยถูกเปลียนแปลงไปเป็นพนืทีเมืองถึงร้อยละ .  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กีรติ ( ) ไดก้ล่าววา่ตวัชีวดัสาํคญัทีเป็นสาเหตุของการสูญเสียพืนทีสีเขียวทีสมบูรณ์คือจากการพฒันาของเมืองโดยเฉพาะเพือการอยูอ่าศยัทีขยายตวัเขา้ไปในพนืทีสีเขียวทีโดยเฉพาะพนืทีเกษตรกรรม ตลอดจนเช่นเดียวกบัการเปลียนแปลงการใชที้ดินประเภทแหล่งนาํ มีแนวโนม้เพมิขึนโดยตลอด คือ เพมิขึนเป็นอตัราร้อยละ .  ซึงพนืทีสีเขียวมีอตัราทีลดลงโดยสะทอ้นออกมาในรูปแบบการพฒันาทีดินและการก่อสร้างอาคาร ส่วนใหญ่เป็นการเปลียนแปลงจากพนืทีนาขา้วและพนืทีหญา้เป็นการใชที้ดินประเภทอืน ไดแ้ก่ การใชที้ดินประเภททีอยูอ่าศยั โดยเฉพาะหมู่บา้นจดัสรร ซึงพบเป็นจาํนวนมากและเป็นบริเวณกวา้ง โดยมีการขยายออกไปเรือย ๆ ตามแนวถนนสายหลกัและสายรองทีตดัขึนใหม่ จากการมีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมทีสะดวกขึน จากโครงการคมนาคมดงักล่าวอาจส่งผลให้การใชที้ดินเพือการเกษตรและชุมชนชนบทแบบดงัเดิมลดนอ้ยลงไป ในขณะทีความตอ้งการใชพื้นทีเพือเป็นทีอยูอ่าศยั พาณิชยกรรม อาจมีแนวโนม้เพิมมากขึนในอนาคต (ศิวรักษ,์ 2551; ธชาณันทน์, 2557) ทงันีเนืองจากทีดินในบริเวณดงักล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จึงมีการเปลียนจากการใชป้ระโยชน์ทีดินเพือการอยู่อาศยัไปเป็นการใชที้ดินเพือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าความตอ้งการใช้ทีดินในกิจกรรมต่างๆ ทีให้ผลตอบแทนสูงขึน และพืนทีมีจาํกดั ประกอบดว้ย ปัจจยัภายนอกต่าง ๆ เช่น การขยายตวัของเมือง การพฒันาโครงการสร้างพืนฐานต่าง ๆ เป็นตน้ จึงเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการเปลียนแปลงการใชที้ดิน ดงันนั การวางแนวทางการใชที้ดินบริเวณพนืทีสีเขียวเพอืนาํไปสู่การใชที้ดินอยา่งยงัยนืไดใ้นอนาคต จึงตอ้งพจิารณาแนวโนม้สถานการณ์การใชที้ดินรวมทงัสภาพปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในพนืทีใหช้ดัเจน ทงัในบริเวณพนืทีศึกษาและบริบทแวดลอ้ม  อัตราการเปลียนแปลงของพืนทีเมือง และพืนทีอุตสาหกรรมระหว่าง พ.ศ. -  นัน มีอัตราการเปลียนแปลงเพิมขึน .  และ .  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั (ตารางที ) อตัราการเปลียนแปลงดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงการขยายตวัของเมือง และอุตสาหกรรม โดยในภาพที  แสดงพืนทีเมืองและพืนทีอุตสาหกรรมทีขยายตวัระหว่างปี  และ  ไปตามแนวสองฟากถนนหลกั หรือทางหลวงหลกั โดยขยายออกจากบริเวณศูนยก์ลาง คือ บริเวณเขตเมืองหรือเทศบาลไปยงับริเวณขา้งเคียง และเป็นรูปแบบการกระจายตวัอยา่งไร้ทิศทางไร้ระเบียบ (ฉัตรชยั, ) หรือ เป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง (Urban sprawl) จากในภาพจะเห็นพืนทีสีเขียวลดลง และกระจายเป็นบริเวณกวา้งหรือมีการขยายตวัของเมืองรุกลาํพืนทีสีเขียว โดยการเปลียนแปลงการใชที้ดินจากเกษตรกรรม ขึนมาเป็นพนืทีชุมชนและสิงปลูกสร้าง ไดแ้ก่ ตวัเมืองและยา่นการคา้ หมู่บา้น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซึงพบมีจาํนวนเพิมขึน และกระจายไปทงัพืนที ในขณะทีการเปลียนแปลงการใช้ทีดินประเภทพืนทีสิงปลูกสร้างมีแนวโน้มเพิมขึน จะเห็นได้จากโรงงานอุตสาหกรรมตามแนวถนนสายหลกั และสายรองทีตดัขึนใหม่ มีการขยายตวัเมืองและยา่นการคา้ หมู่บา้น ทีตงัอยู่ตามแนวถนนสายตา่ง เนืองจากทีดินในบริเวณดงักล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จึงมีการเปลียนจากการใชป้ระโยชน์ทีดินเพอื
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อยูอ่าศยัไปเป็นการใชที้ดินเพือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึงสอดคลอ้งกบั ธชาณันทน์ ( ) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการใชที้ดินในกิจกรรมต่างๆ ทีให้ผลตอบแทนสูงขึน ในขณะทีพืนทีมีจาํกดั ผลมาจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ เช่น การขยายตวั     ของเมืองการพฒันาโครงการสร้างพนืฐานต่าง ๆ เป็นตน้ ทีเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการเปลียนแปลงการใชที้ดิน ตารางท ี2 การเปลียนแปลงพนืทีสีเขียวในพนืทีจงัหวดัปทุมธานีช่วงปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  ประเภท การใชป้ระโยชน์ทีดิน พ.ศ. 2544-2550 พ.ศ. 2550-2555 พ.ศ. 2555-2560 พ.ศ. 2544-2560 ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ . พนืทีสีเขียว -79.30 -7.13 -77.44 -7.49 -69.76 -7.30 -226.50 -20.35 . พนืทีเมือง +30.16 +8.13 +69.61 +17.35 +50.19 +10.66 +149.96 +40.41 . พนืทีอุตสาหกรรม +4.24 +14.14 +10.01 +29.25 +12.96 +29.31 +27.21 +90.77 . แหล่งนาํ +44.9 +374.79 -2.18 -3.83 +6.61 +12.08 +49.33 +411.77 หมายเหตุ : การเปลียนแปลงการใชที้ดินคาํนวณจากความแตกต่างของพนืทีระหวา่งช่วงปีทีใชใ้นการศึกษาของใน                      แต่ละประเภทการใชที้ดิน                   + คือ การเปลียนแปลงการใชป้ระโยชน์ทีดินเพมิขึน, - คือ การเปลียนแปลงการใชป้ระโยชน์ทีดินลดลง  

  ภาพท ี1 การเปลียนแปลงพนืทีสีเขียว พนืทีเมือง และพืนทีอุตสาหกรรมช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560  
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  ภาพท ี  การขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมในจงัหวดัปทุมธานีระหวา่งปีพ.ศ. -  . การเปลยีนแปลงด้านประชากรในพืนท ีจากตารางที  และภาพที  แสดงสถิติจาํนวนประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นของจงัหวดัปทุมธานีเปรียบเทียบในรอบ  ปีทีผ่านมา เพือให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาการเปลียนแปลงพืนทีสีเขียวในพืนทีจงัหวดัปทุมธานีในช่วงเวลาเดียวกนั การศึกษาพบวา่ประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นของจงัหวดัปทุมธานีทีผา่นมา มีการเพมิจาํนวนขึนอย่างรวดเร็วอย่างเห็นไดช้ดัเจน ซึงน่าจะเป็นตวัชีวดัสําคญัทีเป็นสาเหตุของการสูญเสียพืนทีสีเขียว จากการทีประชากรเพิมขึนอยา่งรวดเร็วและไดมี้การใชพื้นทีเพือการปลูกสร้างอาคารซึงค่อนขา้งหนาแน่นอยู่แลว้ และมีการใช้พืนทีเพือการปลูกสร้างอาคารบริเวณริมถนนและคลอง พอสมควรในระดบัหนึง ซึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ ฉตัร ( ) เสน่ห์ ( ) และกนิษฐา ( ) กล่าวว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรชนบททีมีการเปลียนแปลงดา้นคุณภาพชีวิต จะละทิงการประกอบ อาชีพเดิมทีบรรพบุรุษเคยทาํมา แลว้หันเขา้ไปประกอบอาชีพในเขตตวัเมืองทีมีโอกาสแสวงหา งานให้ตรงกบัคุณภาพทีพฒันาขึนมาไดดี้กวา่ในเขตชนบท และนโยบายของรัฐการกาํหนดหนา้ทีบางอยา่งใหแ้ก่ชุมชนใดชุมชนหนึงยอ่มใหโ้อกาสในการพฒันาเป็นชุมชนเมืองขึนได ้เช่น การกาํหนดหนา้ทีในการบริหารโดยเป็นศูนยก์ลางการบริหารของภูมิภาคใกลเ้คียง ชุมชนนนัจะเพิมความสาํคญัของตนเอง ดว้ยการเสริมสร้างหนา้ทีบริการแก่ภูมิภาคโดยรอบ และเนืองจากมีการเพิมขึนของประชากรในเขตเทศบาลมากขึนซึงเกิดจากการยา้ยถิน เขา้มาในเขตเทศบาลของประชากรทีอยูน่อกเขตเทศบาล จึงทาํให้มี
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ความตอ้งการพืนทีเพืออยูอ่าศยัสูง ส่งผลให้ทีดินมีราคาสูงขึน ประกอบกบัผลผลิตทางการเกษตรลดลง ทาํให้ประชากรทีมีพืนทีสาํหรับทาํการเกษตรส่วนมากหันมาขายทีให้นายทุนเพือสร้างทีอยูอ่าศยั ส่งผลให้พืนทีสีเขียวลดลงประมาณ .  ตารางกิโลเมตร กีรติ ( ) รายงานว่าโครงสร้างประชากรในอดีตมีผูอ้ยูใ่นวยัแรงงานมาก แต่ในปัจจุบนัเนืองจากมีการขยายตวัของแหล่งงาน จังหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัทีมีการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือง (สํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี, ) โดยเฉพาะในดา้นอุตสาหกรรม การคา้บริการจึงดึงคนในวยัทาํงานให้เขา้มาอยู่ในพนืทีเพิมขึน ประกอบกบัการขยายตวัของบา้นจดัสรร ทาวน์เฮา้ส์ ทาวน์โฮม ซึงดึงดูดผูมี้งานทาํทีเพิง สร้างครอบครัวเขา้มาอยูอ่าศยัมากขึน ซึงคาดวา่แนวโนม้เหล่านีจะคงอยูต่่อไปและจะทวตีวัสูงขึนกวา่ในปัจจุบนัและจะขยายตวัไปในพนืทีบริบทรอบขา้ง เช่น เขตจงัหวดัอยธุยา สระบุรี เป็นตน้ ตารางท ี  จาํนวนประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นของจงัหวดัปทุมธานีระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  ปี พ.ศ. จาํนวนประชากร จาํนวนครัวเรือน 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 ตารางท ี  (ต่อ) ปี พ.ศ. จาํนวนประชากร จาํนวนครัวเรือน 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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  ภาพท ี   แผนภูมิจาํนวนประชากรและครัวเรือนในจงัหวดัปทุมธานีระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  . วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของการขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม และความหนาแน่นของประชากรต่อพืนทสีีเขียว ผลการวจิยัโดยการวเิคราะห์สัมประสิทธิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) พบวา่ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัร้อยละของพืนทีสีเขียวไดแ้ก่ ร้อยละของพืนทีเมือง ร้อยละของพืนทีอุตสาหกรรม และความหนาแน่นของประชากรมีความสัมพนัธ์ทางลบ ในระดบัสูงมาก (rxy = -0.99, - .  และ - .  ตามลาํดบั) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ดงัรายละเอียดแสดงในตารางที  ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวแ้ละมีความใกลเ้คียงกบังานวจิยัของ Zhou et al. ( ) ทีศึกษาเกียวกบัการขยายตวัของเมืองทีส่งผลกระทบต่อพืนทีป่าไมที้ลดลงในประเทศจีน โดยพบว่า พืนทีสีเขียวไดแ้ก่ พืนทีป่าไมมี้ความสัมพนัธ์ในทางลบกบัพืนทีพฒันา ไดแ้ก่พืนทีทีมีการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมดงันนัการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยทีสําคญัของการลดลงอย่างรวดเร็วของพืนทีสีเขียวเป็นอย่างมาก รวมทงังานวิจยัของ Qi Lei & Lu Bin ( ) ทีศึกษาเกียวกบัการเพมิขึนอยา่งรวดเร็วของประชากรส่งผลทาํใหเ้กิดการขยายตวัของเมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban sprawl) โดบพบว่าความหนาแน่นของประชากรมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรม ในระดบัสูง         (rxy = 0.99, และ .  ตามลาํดบั) ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยันีโดยตรง นอกจากนี ร้อยละของพืนทีแหล่งนาํมีความสัมพนัธ์ทางลบ ในระดับสูง (rxy = - . ) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ดังนันผลการศึกษาครังนีสามารถสรุปไดว้่าร้อยละของพืนทีเมือง อุตสาหกรรม แหล่งนาํ และความหนาแน่นของประชากรทีเพิมขึนจะส่งผลกระทบต่อพืนทีสีเขียวลดลง หรือปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อพืนทีสีเขียวลดลงคือ พืนทีเมือง อุตสาหกรรม แหล่งนาํ และความหนาแน่นของประชากร    
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ตารางที  แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง% พืนทีเมือง % พืนทีอุตสาหกรรม % พนืทีแหล่งนาํ และความหนาแน่นของประชากรต่อพนืทีสีเขียว  %  พืนทสีีเขียว %  พืนทเีมือง %  พืนทีอุตสาหกรรม %  แหล่งนํา ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.) %  พืนทสีีเขียว 1.00     %  พืนทเีมือง -0.99 1.00    %  พืนทีอุตสาหกรรม -0.98 0.99 1.00   
%  แหล่งนํา -0.83 0.74 0.70 1.00  ความหนาแน่น  (คน/ตร.กม.) -0.99 0.96 0.93 0.89 1.00 

หมายเหต:ุ  มีนยัสาํคญัทางสถิติ (α < 0.01) . การศึกษาพืนทสีีเขียวปัจจุบันกับผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธาน ีจากขอ้กําหนดการใช้ทีดินของผงัเมืองรวมจังหวดัปทุมธานี ทีกาํหนดให้เขตพืนทีสีเขียวเป็นทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร เพือเป็นชุมชน ศูนย์กลางการให้บริการทางสังคม และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพืนทีชนบทและเกษตรกรรม ซึงครอบคลุมเขตอาํเภอลาดหลุมแกว้ สามโคก และลาํลูกกาเป็นส่วนใหญ่ ตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี พ.ศ.  ดงัแสดงในภาพที   ผลการศึกษาพืนทีสีเขียวปัจจุบนั (พ.ศ. ) เปรียบเทียบกบัผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ. ) ดงัแสดงในตารางที  ภาพที  และ  พบว่า พืนทีสีเขียวปัจจุบนั (พ.ศ. ) ไม่สอดคลองกบันโยบายของพืนทีทีกาํหนดให้เป็นพนืทีชนบทและเกษตรกรรมตามผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ. ) โดยจะเห็นไดว้า่มีการรุกลาํพนืทีสีเขียว ทีมาจากชุมชนและอุตสาหกรรมปรากฏในทงั  อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอลาดหลุมแกว้ สามโคก และ     ลาํลูกกาพนืทีสีเขียวลดลงจากร้อยละ .  .  และ .  ตามผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ. ) เหลือเพียงร้อยละ .  .  และ .  ในปี พ.ศ.  ตามลาํดบั ในขณะทีพนืทีชุมชนและอุตสาหกรรมขยายตวัเพมิขึนจากแผนของผงัเมืองรวมทงั  อาํเภอ เช่นเดียวกนั ดงัแสดงในตารางที  ภาพที  และ  จะเห็นไดว้า่เขตพืนทีสีชมพูกบัเขตพืนทีสีม่วง ไดข้ยายตวัรุกลาํพืนทีสีเขียวทงั  อาํเภอ โดยสัดส่วนของเมืองและอุตสาหกรรมมากกว่าแผนของผงัเมืองรวมทีได้กาํหนดไว ้โดยการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมในจังหวดัปทุมธานีเป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง (Urban sprawl) ดงัแสดงในภาพที 5 ทาํให้ไม่สอดคลองกบันโยบายของผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานีซึงกาํหนดใหเ้ป็นเขตพนืทีสีเขียว โดยสอดคลอ้งกบั ธชาณนัทน์ ( ) ไดท้าํการศึกษาพนืทีสีเขียวกบัผงัเมืองรวมเขตทวีวตันา พบวา่ พืนทีสีเขียวในปัจจุบนัไม่สอดคลองกบันโยบายของผงัเมืองรวมเช่นกนั เนืองจากสัดส่วนของเมืองและอุตสาหกรรมมากกวา่แผนทีไดก้าํหนดไว ้และเป็นการขยายตวัของเมืองอุตสาหกรรมอยา่งไร้ทิศทางเช่นกนั เพราะฉะนนัหากระบบการวางแผน และการจดัการพนืที ถา้ขาดความร่วมมือและประสานงานกนัจากทุกฝ่ายในการนาํนโยบายการบริหารจดัการพนืทีสีเขียวและการนาํแผนไปสู่การปฏิบตัิ เช่นเดียวกบัการวางผงัหรือกาํหนดนโยบายทางผงัเมืองซึงเป็นการวางแผนระยะยาว โดยให้สอดคลอ้งกบัผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี หากเหตุการณ์ยงัเป็นเช่นนีต่อไป 
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พืนทีจังหวดัปทุมธานีก็จะเปลียนสภาพจากการเกษตรเป็นทีอยู่อาศยั และโรงงานอุตสาหกรรมซึงจะขดัต่อผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี ทีกาํหนดใหบ้ริเวณนี เป็นพนืทีสีเขียว  ตารางท ี  แสดงพนืทีสีเขียวปัจจุบนั (พ.ศ. ) กบัผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ. ) อาํเภอ/เขตพืนท ี ผงัเมืองรวม (พ.ศ. ) พืนทสีีเขียวปัจจุบัน (พ.ศ. ) ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 1. อาํเภอลาดหลุมแก้ว         1.1 พืนทสีีเขียว  171.27 88.10 151.60 77.98 1.2 พืนทสีีชมพู 17.73 9.12 34.88 17.94 1.3 พืนทสีีม่วง 5.41 2.78 7.91 4.07 รวม 194.40 100.00 194.40 100.00  ตารางท ี  (ต่อ) อาํเภอ/เขตพืนท ี ผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ. ) พืนทสีีเขียวปัจจุบัน (พ.ศ. ) ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 2. อาํเภอสามโคก         2.1 พืนทสีีเขียว  91.92 76.48 89.90 74.81 2.2 พืนทสีีชมพู 28.27 23.52 25.17 20.94 2.3 พืนทสีีม่วง     5.11 4.25 รวม 120.18 100.00 120.18 100.00 3. อาํเภอลําลูกกกา         3.1 พืนทสีีเขียว  217.06 71.46 209.43 68.95 3.2 พืนทสีีชมพู 80.84 26.61 85.84 28.26 3.3 พืนทสีีม่วง 5.84 1.92 8.48 2.79 รวม 303.74 100.00 303.74 100.00         
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                              ภาพที 4 ผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี พ.ศ.  (กฎกระทรวง, 2558)     
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 ภาพท ี  พนืทีสีเขียวปัจจบุนั (พ.ศ. ) โดยกาํหนดใหเ้ป็นเขตพนืทีสีเขียว สีชมพ ูและสีม่วงตามผงัเมืองรว 
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สรุปผลการวจิัย สถานการณ์การใชป้ระโยชน์ทีดินในปัจจุบนัปี พ.ศ. 2560 พบวา่พืนทีจงัหวดัปทุมธานีนนัส่วนใหญ่ยงัเป็นพนืทีสีเขียวซึงมีอยูร้่อยละ 58.09 แต่อยา่งไรก็ตามพืนทีเมืองและอุตสาหกรรมมากถึงร้อยละ 38 ซึงถือวา่เป็นแหล่งชุมชนทีมีความอยา่งหนาแน่นมากเมือเทียบกบัเกณฑก์ารขยายเมืองทีเหมาะสม (ชุมชนและอุตสาหกรรมมากกวา่ร้อยละ 25) ซึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพแวดลอ้มในเมืองไดเ้ช่น นาํเสีย เป็นตน้ และพนืทีสีเขียวมีการเปลียนแปลงทีลดลงโดยตลอดช่วงระยะเวลา 16 ปีทีผา่นมา ซึงลดลงถึง 226.50 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.35 เนืองจากพนืทีดงักล่าวถูกเปลียนแปลงไปเป็นพืนทีเมือง และอุตสาหกรรมเพมิมากขึนถึง 149.96 และ 27.21 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 40.41 และ 90.77 ตามลาํดบั โดยการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมมี 2 รูปแบบคือ 1) ออกจากบริเวณศูนยก์ลาง คือ บริเวณเขตเมืองหรือเทศบาลไปยงับริเวณขา้งเคียง และ2) เป็นรูปแบบการกระจายตวัอยา่งไร้ทิศทางไร้ระเบียบ ตลอดจนการเปลียนแปลงดา้นประชากรในพืนที พบว่าประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นมีการเพิมจาํนวนขึนอยา่งรวดเร็ว และคาดว่าแนวโนม้เหล่านีจะทวีตวัสูงขึนกว่าในปัจจุบนั ส่วนผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่าปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัร้อยละของพนืทีสีเขียวไดแ้ก่ ร้อยละของพนืทีเมือง พนืทีอุตสาหกรรม และความหนาแน่นของประชากรมีความสมัพนัธ์ทางลบ ในระดบัสูงมาก (rxy = -0.99, -0.98 และ -0.99 ตามลาํดบั) และสุดทา้ยจากการศึกษาพืนทีสีเขียวปัจจุบนักบัผงัเมืองรวมพบวา่ สัดส่วนของเมืองและอุตสาหกรรมมากกว่าแผนทีได้กําหนดไว ้โดยการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมในจงัหวดัปทุมธานีเป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง (Urban sprawl) ซึงส่งผลให้ปริมาณพืนทีสีเขียวมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเนือง และนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์ทีดินอย่างไม่เหมาะสม การขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มโดยทาํให้คุณภาพนาํเสือมโทรมลง นอกจากนีผลทีไดจ้ากการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผงัเมืองเพอืรักษาพืนทีสีเขียว และสามารถนําขอ้มูลทีได้ไปใช้ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ทีดินในจงัหวดัปทุมธานี ตลอดจนการป้องกนันาํท่วมและการจดัการนาํเสียในอนาคต   กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณสถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ทีให้การสนบัสนุนงบประมาณแผน่ดินดา้นการวิจัย ประจําปีงบประมาณ  และขอขอบคุณท่านผู ้ทรงคุณวุฒิทีได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ แก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ พร้อมกันนี คณะผูว้ิจัยต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ทีใหก้ารสนบัสนุนในการศึกษาและวจิยั ณ โอกาสนีดว้ย  เอกสารอ้างองิ กฎกระทรวง.  .  ราชกิจจานุเบกษา: ให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. . เล่มที  ตอนที . หนา้แผนทีทา้ยกฎกระทรวง. กนิษฐา  วงศ์ชมภู.  2555.  การขยายตวัของเมืองกบัความเพียงพอของโครงสร้างพืนฐานในเขตเทศบาล  เมืองหนองปรือ. วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย.  2560.  รายงานสถิติจํานวนประชากรและบ้านจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2544 -2560. แหล่งทีมา: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php, 23 มีนาคม 2561.  กีรติ สงเอียด.  2555.  ปัจจัยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินเขตชานเมือง  :กรณีศึกษาเขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ์ปริญญาการวางผงัเมืองและสภาพแวดลอ้มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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ฉตัรชยั  พงศป์ระยรู.  2520.  ทฤษฎเีกียวกับการตงัถนิฐาน. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, กรุงเทพฯ. ________________.  2528.  ภูมศิาสตร์เมือง. ไทยวฒันาพานิช, กรุงเทพฯ. ธชาณันทน์  เติมกสิพาณิชย.์ 2557.  การศึกษาการเปลียนแปลงการใชพื้นทีสีเขียว ดว้ยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  ในเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร.  วชิาการคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. บุญศิริ  สุขพร้อมสรรพ.์  .  การวิเคราะห์ศกัยภาพพืนทีเพือรองรับการขยายตวัของชุมชน  โดยรอบมหาวทิยาลยัพะเยา.  วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 23(3): 432-445. ศิวรักษ์  ตัณฑโอภาส.  2551.  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสํารวจระยะไกลเพือศึกษาการเปลียนแปลงพืนทีสีเขียวในเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. สํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี.  .  ข้อมูลสถิติจาํนวนโรงงานสะสม, น. . รายงานการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ฉบับท ี2/2559.  สาํนกังานคลงัจงัหวดัปทุมธานี, ปทุมธานี. สํานักงานสถิติแห่งชาติ.  .  จังหวัดทีมีมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตามราคาประจําปีมากทีสุด  ลําดับ.  แหล่งทีมา: http://service.nso.go.th/nso/web/topten/topaccount.html, 26 พฤศจิกายน 2560.      เสน่ห์  ญาณสาร.  2549.  ภูมศิาสตร์เมือง. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, เชียงใหม่. Qi, L. and Lu, B.  2008.  Urban sprawl: A case study of Shenzhen, China, pp.1-14. 44th ISOCARP Congress 2008. Dalian, China. Treeranut, S.  2015 .   Optimization of Land Allocation for Suitable Development Plan in Trang Watershed. Ph.D. Thesis, Kasetsart University, Thailand. Zhou, W. Zhang, S. Yu, W. Wang, J. and Wang, W.  2017.  Effects of urban expansion on forest loss and fragmentation in six megaregions, China. Remote Sensing 9: 1-14.                
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ปัจจัยทส่ีงผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  กรณีศึกษา: จังหวดัปทุมธานี Factors Affecting the Decision Join to the Thongfah (Blue Flag) Pracharat Project: A Case Study Pathumthani Province   สุภาพร  นนทนาํ *  วรรณนิภา  ชา้งกรุด2 และ จินตนา   จงสิริฤกษ3์  Supaporn Nontaum1*  Wannipa Changkrut 2   Jintana  Jongsiriloek3  บทคัดย่อ   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์1) เพือศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทีส่งผลต่อการตดัสินใจการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 2) เพือศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 3) เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 4) เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ตวัอยา่งในการวจิยัครังนี คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดัปทุมธานี  เครืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และสถิติทีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์องคป์ระกอบและการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูใ่นช่วง -  ปี ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ทีจดทะเบียนพาณิชย ์โดยร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการฯแลว้มีรายไดห้ลงัเขา้ร่วมโครงการฯเพิมขึนจากก่อนเขา้ร่วมโครงการฯและมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ คือ ทางโทรทัศน์ โดยสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยด้านการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได ้  ดา้น คือ ) ดา้นเงือนไขของการปฏิบติั ) ดา้นเงือนไขของการเพิกถอน ) ดา้นเกณฑก์ารสมคัร ) ดา้นเกณฑก์ารับรู้ ) ดา้นประเภทสินคา้โครงการฯ ) ดา้นคุณสมบตัิ    ) ดา้นสินคา้ชุมชน  และวเิคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดได ้  ดา้น คือ ) ดา้นผลิตภณัฑ ์ ) ดา้นราคา ) ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย โดยปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทีมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจเขา้ร่วมโครงการฯ คือ ดา้นเกณฑ์การรับรู้และดา้นเกณฑก์ารสมคัร และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดทีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฯ คือ ดา้นราคา  คาํสําคญั :  การวเิคราะห์องคป์ระกอบ, การตดัสินใจ, โครงการธงฟ้าประชารัฐ        
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ABSTRACT   This research aims  to 1) To study public relations factors and information perception that affect the decision to participate in the project Thong Fah Pracharat 2) To study the factors affecting the marketing mix that affect the decision to participate in the project Thong Fah Pracharat 3) To study the relationship of public relations factors and information perception on the decision to participate in the project Thong Fah Pracharat 4) To study the relationship of marketing mix factors to the decision to join the flagship project Thong Fah Pracharat, The sample in this study was a shop operator in Pathumthani, The research instrument was a questionnaire, And statistics used for data analysis include Frequency Distribution, Percentage, Mean, Standard deviation, Factor Analysis and Multiple Regression Analysis. The results showed that the majority of respondents were female. Age range 41-50 years, most of the merchants registered. The stores participating in the project and have the participants increases of participants and channels of information, most of the TV can analyze the composition of the public relations and receiving. information about the seven factors.  1) The conditions of the practice  2) The terms of the revocation 3) The criteria for applicants                        4) The recognition criteria  5) Illness cover its project   6) Property  7) Community goods. Analysis of factors and elements of the marketing mix is a third factor.  1) Product    2) price   3) the distribution channel.  In the field of public relations and awareness information relating to the participants was the recognition criteria and the criteria applied. And the factors of the marketing mix, which is related to the decision to join the project's cost.  Keywords: factor analysis, decisions, project a blue flag for lower-income citizens          1*สาขาวชิาสถิติประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลคลองหก อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110  1 * Department of Applied Statistics, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Rangsit-Nakornnayok Road, Klong 6, Thanyaburi, Pathumthani, 12110 Thailand  2,3 สาขาวิชาสถิติประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลคลองหก อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110  2,3 Department of Applied Statistics, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Rangsit-Nakornnayok Road, Klong 6, Thanyaburi, Pathumthani, 12110 Thailand  ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : supaporn_n@exchange.rmutt.ac.th 
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บทนํา นโยบาย “ประชานิยม” ของนกัการเมืองถูกลบออก ในขณะทียงัมีคนไทยจาํนวนมากยงัคงยากจน และดอ้ยโอกาสจาํเป็นทีตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐอยา่งนอ้ยประชากร 67 ลา้นคน ซึงมีคนทีมีรายไดต้าํกวา่เสน้ยากจนอยูถึ่ง 11.43 ลา้นคน และยงัไม่รวมถึงผูด้อ้ยโอกาสอืนๆทีอยูป่ริมเสน้กวา่ทีภาครัฐจะเอือมถึง ทงัคนชราภาพ และคนพกิาร ซึงทงัหมดไม่มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลทีถูกตอ้งครบถว้น ดว้ยเหตุนี สวสัดิการแห่งรัฐ ภายใตน้โยบายของ รัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกิดขึนเพือช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มทีดอ้ยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่มไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งเท่าเทียมกนัในทุกดา้น โดยความประสงคข์องนายกรัฐมนตรีทีวา่ “จะไม่เหลือใครสักคนไวข้า้งหลงัในการนาํพาประชาชนคนไทยทุกคนกา้วพน้จากกบัดกัแห่งความยากจน และนาํพาทุกคนสู่ความเท่าเทียมกันในทุกเรือง” โดยนโยบายปฏิรูปประเทศไทยไม่เพียงแต่การช่วยเหลือในเบืองตน้ทีประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนัของผูค้นดว้ย “บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ” แต่ยงัมีสวสัดิการอีกหลายอยา่งทีรัฐเขา้มาเติมเต็มสิงทีเคยขาดหายไปให้กับประชาชนคนไทยไม่เพียงแต่การช่วยเหลือในเบืองตน้ทีประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั ดังนันเพือให้นโยบายดงักล่าวดาํเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรมีแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพนืฐานรองรับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National                         e-Payment Master Plan or National e-Payment) เป็นระบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ทีรัฐบาลกาํลงัผลกัดนั เพือให้มีระบบการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทีมีมาตรฐานสากล  สอดคลอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี  โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์เคลือนทีทีมีการใชง้านอย่างแพร่หลายมากขึนและมีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นภาครัฐและภาคเอกชน เพือช่วยยกระดบัศกัยภาพและการแข่งขนัของประเทศโดยรวม โดยกระทรวงการคลงัจึงไดริ้เริมผลกัดนัแนวคิด National e-Payment ขึนตงัแต่ปี  ทีผ่านมา โครงการ National e-Payment เริมดาํเนินการเมือวนัที  ธันวาคม  ซึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืนฐานระบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยมีโครงการ 5 โครงการ คือ โครงการที 1 ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย ์โครงการที  การขยายการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที  ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  โครงการที  โครงการ e-Payment ภาครัฐ และโครงการที 5 ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้และมาตรการจูงใจ  (คณะอนุกรรมการขบัเคลือนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์, 2559)  หลงัจากเริมโครงการที  เพอืลงทะเบียนบตัรสวสัดิการแห่งรัฐสาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ย รัฐบาลใหค้วามช่วยเหลือค่าครองชีพสาํหรับผูถื้อรายไดน้้อยทวัประเทศ .  ลา้นคน จากจาํนวนผูถื้อบตัรดงักล่าวโครงการธงฟ้าประชารัฐไดมี้การเพมิเติมรถให้บริการเคลือนทีเขา้เสริมในพนืทีทียงัไม่มีร้านคา้ติดตงัเครือง EDC (Electronic Data Capture) โดยปัญหาความไม่สมบูรณ์ของโครงการฯ การติดตงัเครือง EDC ยงัไม่ทัวถึง ร้านคา้ปลีกหลายพืนที เช่น ในจังหวดัปทุมธานีทีร้านคา้ปลีกไม่พร้อมสมคัรเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ และไม่มีการประชาสมัพนัธ์ดา้นภาษีเงินไดย้อ้นหลงัและภาษีสาํหรับร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการฯ และค่าใชจ่้ายในส่วนอืนๆ โดยเมือจาํนวนร้านธงฟ้าประชารัฐไม่ทวัถึง จึงเกิดปัญหาตามมา คือ ร้านธงฟ้าประชารัฐมีการทุจริตปรับราคาสินคา้สูงขึน เช่น นาํปลา ขนาด  มล. ราคาขวดละ  บาท ขายขวดละ  บาท และร้านคา้ทียงัไม่ไดรั้บการติดตงัเครือง EDC มีการยึดบตัรสวสัดิการแห่งรัฐสาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ยเพอืแลกกบัการซือสินคา้  ซึงผิดเงือนไขในของผูส้มคัรร้านธงฟ้าประชารัฐ  วนัที  ตุลาคม พ.ศ.  ตามเงือนไขของบตัรสวสัดิการแห่งรัฐสาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ย โดยสามารถใชบ้ตัรกบัร้านคา้ทีกระทรวงพาณิชยก์าํหนดและติดตงัเครือง EDC แลว้เท่านนั กระทรวงพาณิชยเ์ป็นผูจ้ดัส่งรายชือร้านคา้ปลีกทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ส่งไปยงักรมบญัชีกลางโดยประสานงานกบัธนาคารกรุงไทย เพือติดตงัเครือง EDC และใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากทรู คอร์ปอเรชนั ในวนัที  ตุลาคม พ.ศ.  มีร้านคา้สมคัรเขา้ร่วมโครงการฯแลว้ จาํนวน ,  แห่ง ซึงสามารถติดเครือง EDC แลว้เสร็จ จาํนวน ,  
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แห่ง แต่รัฐบาลมีนโยบาลวา่ติดตงัให้ครบจาํนวน ,  แห่ง (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์ , ) โดยในพืนที  จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรีรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  นครปฐม อยธุยา มีจาํนวนร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จาํนวน ,  แห่ง แต่ร้านคา้ในจงัหวดัปทุมธานีมีจาํนวนเพียง  แห่ง (ธงฟ้าประชารัฐ,2560)  ซึงมีจาํนวนนอ้ยทีสุดในพนืที  จงัหวดั  ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นปัญหาขา้งตน้ จึงเป็นส่วนสําคญัทีทาํให้เกิดความสนใจในการทาํวิจัยเรืองปัจจัยทีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ กรณีศึกษา: จงัหวดัปทุมธานี เพือนาํไปใช้เป็นขอ้มูลทีสามารถประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการประชาสมัพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลเกียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐ รวมถึงการตลาดของโครงการธงฟ้าประชารัฐเพอืใหส้อดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของร้านคา้อยา่งแทจ้ริง วตัถุประสงค์ 1. เพือศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทีส่งผลต่อการตดัสินใจการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 2. เพือศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 3. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 4. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  วธิีดําเนินงานวจิัย 1.  ประชากร      ประชากรในการวิจัยครังนี คือ ผูป้ระกอบการร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภค ผูป้ระกอบการร้านค้าสินค้า              เพือการศึกษา  และผูป้ระกอบการร้านคา้สินคา้การเกษตรในจงัหวดัปทุมธานี  ซึงทราบจาํนวนผูป้ระกอบการร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐแลว้ ขอ้มูล ณ วนัที  ม.ค.  จาํนวน  แห่ง (ธงฟ้าประชารัฐ, ) แต่ไม่ทราบจาํนวนผูป้ระกอบการร้านคา้ทียงัไม่เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 2.   กําหนดขนาดตวัอย่าง       2.1   การกําหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) เนืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอนทังหมด               การกาํหนดขนาดตวัอยา่งนีจึงใชวิ้ธีการของ W.G. Cochran (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 38) ดงันนั ขนาดตวัอย่างของการวจิยัในครังนี คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ จาํนวน  ตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็นร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการฯจาํนวน 50 แห่ง และร้านคา้ทียงัไม่เขา้ร่วมโครงการฯจาํนวน 50 ตวัอยา่ง       .     การเลือกหน่วยตวัอย่าง แบ่งเป็น  ส่วน ไดแ้ก่ . .  ร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐแลว้ จาํนวน  แห่ง ผูว้จิยัใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนัภูมิอย่างมีสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) เพือหาจาํนวนตวัอย่างของแต่ละอาํเภอจากค่าสัดส่วนของประชากรของแต่ละอาํเภอ (สุดธิดา เรืองยงัมี,  : 51-53)  ผูว้ิจยัเลือกหน่วยตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการเลือกหน่วยตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling : SRS)  โดยการจับฉลาก การเลือกหน่วยตัวอย่างเป็นแบบไม่ใส่คืน (Sampling without replacement)  จาํนวน  แห่ง 
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. .  จาํนวนผูที้ยงัไม่เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ไม่ทราบจาํนวนประชากรแน่นอน ผูว้ิจัยใช้ กาํหนดใหข้นาดร้านคา้ทีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จาํนวน  แห่ง ใชว้ธีิการกาํหนดขนาดตวัอยา่งแบบโควตา (Quota sampling) ผูว้จิยัเลือกหน่วยตวัอยา่ง ดว้ยวธีิการเลือกหน่วยตวัอยา่งแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
3.   เครืองมือในการวจิยั       เครืองมือในการวจิยัครังนี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง ออกเป็น  ส่วน ดงันี       ตอนท ี1 แบบสอบถามเกียวกบัประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาํเภอ ตาํบล การจดทะเบียนพาณิชย ์และการเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นคาํถามแบบนามบญัญติั (Nominal scale) จาํนวน  ขอ้ ส่วนอาย ุรายไดก่้อนเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นคาํถามแบบอตัราส่วน (Ratio scale) จาํนวน  ขอ้       ตอนท ี2 แบบสอบถามเกียวกบัการประชาสัมพนัธ์และการับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึงเป็นคาํถามแบบนามบญัญตัิ (Nominal scale) จาํนวน 2 ขอ้ และแบบสอบถามเกียวกบัความเขา้ใจเกียวกับโครงการฯ              ซึงเป็นคาํถามแบบอนัตรภาคชนั (Interval Scale)  ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จาํนวน  ขอ้        ตอนท ี  ถามเกียวกบัปัจจยัเกียวส่วนประสมทางการตลาด (4’Ps) คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นการกาํหนดราคา (Price) ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place or Distribution) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)) ซึงเป็นคาํถามแบบอนัตรภาคชนั (Interval Scale)  ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จาํนวน  ขอ้        ตอนท ี4 ถามเกียวความสนใจเขา้ร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ซึงเป็นคาํถามแบบอนัตรภาคชนั (Interval Scale)  ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จาํนวน  ขอ้  ซึงมีหลกัเกณฑใ์นการให้คะแนนแต่ละระดบั (พิษณุ อิมวญิญาณ,  : 47-48) 4.   การวิเคราะห์ข้อมูล        4.1 การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ ในการวจิยัครังนี   มี  ขนัตอน คือ  . .  ความเทียงตรงของเนือหา (Validity) จากการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญในศาสตร์นนัๆ  จาํนวน 3 คนเพือลงสรุป โดยใช้ดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC)              นาํคะแนนของผูเ้ชียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งฯ โดยใชสู้ตรของโรวิเนลลี และแฮมเบิลตนั มีสูตรการคาํนวณ (Rovinelli and Hambleton, 1977 : 49-60) โดยกาํหนดเกณฑก์ารพจิารณาระดบัค่าดชันีความสอดคลอ้งฯ ของขอ้คาํถามทีได้จากการคาํนวณจากสูตรทีจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ค่า IOC ตงัแต่ 0.5 ขึนไป คดัเลือกขอ้สอบขอ้นันไวใ้ช้ได ้ค่า IOC ตาํกว่า 0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือตดัทิง  ผลการคาํนวณหาค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถามโดยผูเ้ชียวชาญ จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทงั  ท่าน ผูว้ิจัยเลือกขอ้คาํถามทีมีค่า IOC มากกวา่หรือเท่ากบั .  ขึนไป                . .  นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนมาไปนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) โดยการทดสอบกบักลุ่มทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  ราย โดยการทดสอบความเชือมนั (Reliability)                 หาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient Alpha) ซึงการประเมินความเทียงสัมประสิทธิแอลฟานนั มีการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเทียงสัมประสิทธิแอลฟา กาํหนดให้ค่าความน่าเชือถือของสัมประสิทธิแอลฟาค่ามากกวา่หรือเท่ากบั .  ถือวา่แบบสอบถามอยูใ่นเกณฑที์ยอมรับได ้พบวา่ ค่าสัมประสิทธิอลัฟาของครอนบคั (Cronbach's alpha coefficient) ของแบบสอบถามทงัฉบบั เท่ากบั .  และของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารโครงการธงฟ้าประชารัฐ เท่ากบั .  ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ( ’Ps) เท่ากบั .   ทงัหมดมีค่าเขา้ใกล ้1 โดยทีมากกวา่ 0.70 ทาํใหท้ราบวา่เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัมีความน่าเชือถือ และมีความสอดคลอ้งภายในชุดเดียวกนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549)  
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       4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวจิยัครังนี ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติสาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงันี       . .  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติเบืองตน้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  การแจกแจงความถี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)       . .  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สําหรับการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร  สถิติทีใช ้คือ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   ผลและวจิารณ์ผล การวิจยัเรืองปัจจัยทีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ กรณีศึกษา: จงัหวดัปทุมธานีร้านคา้ตวัอยา่งจาํนวน  ตวัอยา่ง โดยเครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถามและสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  การวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis)  ในการจดักลุ่มตวัแปร                      และหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ไดผ้ลดงัต่อไปนี 1. ข้อมูลทวัไป 

  ภาพท ี  กราฟแสดงความถีอายจุาํแนกตามการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  จากภาพที 1   พบวา่ อายขุองผูเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ41-50 ปี แต่สาํหรับผูไ้ม่ได้เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญอ่ยูใ่นช่วงอาย ุ51-60 ปี 
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เขา้ร่วม ไม่เขา้ร่วม

จํานวน
 (คน)

สถานะการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐนอ้ยกวา่ 21 ปี 21-30ปี
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  ภาพท ี  กราฟแสดงการจดทะเบียนพาณิชยจ์าํแนกตามการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จากภาพที 2   พบว่า  ผูไ้ม่ได้เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐสําหรับร้านคา้ทีไม่จดทะเบียนพาณิชย ์มากกว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ แต่สําหรับร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐตามเงือนไขมีผูที้ไม่จดทะเบียนพาณิชย ์ซึงผิดเงือนไขของโครงการธงฟ้าประชารัฐ 2. การประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข่าวสาร 

  ภาพท ี  กราฟแสดงช่องทางการรับรู้ข่าวสารจาํแนกตามการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 
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การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
โทรทศัน์ Website วทิยุสือบุคคล หนงัสือพิมพ์ Facebookป้ายประกาศ เป็นร้านคา้ธงฟ้าอยูแ่ลว้
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จากภาพที 3  พบว่า ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของผูที้เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 3 อนัดับแรก คือ ทางโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 19  รองลงมา คือ เวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 14 อนัดบัที 3 คือ วทิยแุละสือบุคคล คิดเป็นร้อยละ 16  แต่สาํหรับผูที้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าระชารัฐ อนัดบัที 3 มีเพียงสือบุคคล คิดเป็นร้อยละ 8 

  

ภาพท ี  กราฟแสดงค่าเฉลียของการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขา่วสาร 
จากภาพที 4   พบวา่ การประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข่าวสารของโครงการธงฟ้าประชารัฐ ผูป้ระกอบการมีการรับรู้ข่าวสารอบัดบัที 1 ดา้นเงือนไขในการปฏิบติังานเฉลีย .  (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = . ) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นสถานทีรับสมคัรเฉลีย 3.51 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.16) 
3. ส่วนประสมทางการตลาด 

  ภาพท ี  แสดงค่าเฉลียดา้นส่วนประสมการตลาด (4’Ps) 

33.23.43.63.844.21. ดา้นคุณสมบตัิ
2. ดา้นเกณฑก์ารสมคัร

3. ดา้นสถานทีการรับสมคัร
4. ดา้นเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก5. ดา้นเงือนไขในการปฏิบตัิ

6. ดา้นการเพิกถอน

7. ดา้นสินคา้ในโครงการฯ

3
3.5

41. ดา้นผลิตภณัฑ์

2. ดา้นการกาํหนดราคา

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด
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จากภาพที  5  พบว่า ส่วนประสมการตลาด (4’Ps) อนัดบัที  ดา้นผลิตภณัฑ์เฉลีย .  (ค่าเบียงเบนมาตรฐาน = . ) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดเฉลีย 3.41 (ค่าเบียงเบนมาตรฐาน = 1.22) 4.  การวิเคราะห์การจัดกลุ่มปัจจยัของด้านการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร         การประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  มีตวัแปรทงัหมด 35 ตวัแปร และทาํการจาํแนกกลุ่มตวัแปร (Principal Component Analysis) เพือจดักลุ่มตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กนัไวก้ลุ่มเดียวกนั โดยมีผลการทดสอบโดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett’s Test แสดงดงัตารางที 1 ตารางท ี 1  แสดงการวดัค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s test ของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูล       ข่าวสาร Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.863 Bar tlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3196.541  d.f. 595  Sig. 0.000 
จากตารางที 1   แสดงให้เห็นวา่ ขอ้มูลสามารถนาํมาวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่มตวัแปรได ้ เนืองจากค่า KMO มีค่าเท่ากับ .  ซึงมากกว่า .  และเข้าสู่ 1 สรุปได้ว่าขอ้มูลทีมีอยู่เหมาะสมทีจะใช้วิเคราะห์การจาํแนกกลุ่มตวัแปรได้ Bartlett’s Test of Sphericity ใชท้ดสอบสมมติฐาน ดงันี H0: ตวัแปรต่าง ๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั H1: ตวัแปรต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนั สถิติทดสอบมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ เท่ากับ .  และมีค่า Significance เท่ากับ 0.00                 ซึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 สรุปไดว้า่ตวัแปรต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนั  จึงตอ้งวเิคราะห์การจาํแนกกลุ่มตวัแปร ไดผ้ลจากการจดัตวัแปรเขา้องคป์ระกอบและการตงัชือองคป์ระกอบ พบวา่ ตวัแปรทีใชใ้นการวเิคราะห์มีทงัหมด  ตวัแปร สามารถจดัองคป์ระกอบไดจ้าํนวน  องคป์ระกอบ มีค่าไอแกน (Eigen value) เกิน 1.0 ซึงแสดงวา่แต่ละองคป์ระกอบสามารถอธิบาย ความผนัแปรของตวัแปรไดท้งั  ตวัแปร ซึงทงั  องคป์ระกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนรวม ของตวัแปรทงัหมดได้ร้อยละ 74.337 โดยองคป์ระกอบที 1 ไดจ้าํนวน 8 ตวัแปร อธิบายไดร้้อยละ 17.199 องคป์ระกอบที 2          ไดจ้าํนวน 8 ตวัแปร อธิบายไดร้้อยละ 16.263 องคป์ระกอบที 3 ไดจ้าํนวน 5 ตวัแปร อธิบายไดร้้อยละ 12.846 องคป์ระกอบที 4 ไดจ้าํนวน 3 ตวัแปร อธิบายได ้ร้อยละ 10.159 องคป์ระกอบที 5 ไดจ้าํนวน  ตวัแปร อธิบายได ้ร้อยละ 6.896 องคป์ระกอบที 6 ไดจ้าํนวน  ตวัแปร อธิบายได ้ร้อยละ 6.584 องคป์ระกอบที 7 ไดจ้าํนวน 1 ตวัแปร อธิบายได ้ร้อยละ 4.390   เมือจดัองคป์ระกอบได ้7 องคป์ระกอบ จึงทาํการกาํหนดชือองคป์ระกอบเพือสือความหมายให้สอดคลอ้งกบัตวัแปรของแต่ละองคป์ระกอบเพือทีมีความเหมาะสมในกบัการนาํไปใชต้่อไป แสดงดงัตารางที  2 ตารางท ี 2  การกาํหนดกลุ่มขององคป์ระกอบของการประชาสมัพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร องคป์ระกอบ ตวัแปร ดา้นเงือนไขของการปฏิบตัิ (F1) 1. หา้มยดึหรือเก็บบตัรสวสัดิการไว ้

 2. หา้มบงัคบั ขูเ่ขญ็ ใหซื้อสินคา้ตามรายการทีกาํหนด 3. หา้มจาํหน่ายเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล ์ยาสูบทุกชนิด หรือสินคา้ฟุ่ มเฟือยใหก้บัผูใ้ชบ้ริการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
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4. หา้มบงัคบัให้ผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐใหซื้อสินคา้เป็นมูลค่าทีร้านคา้กาํหนด/เกินกวา่วงเงินทีผูถื้อบตัรมีสิทธิ 5. หา้มปรับราคาสินคา้เพมิสูงขึน โดยไม่มีเหตผุลสมควร 6. หา้มรับแลกการใชสิ้ทธิใชจ่้ายตามบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดหรือสิงตอบแทนอืนๆ 7. สินคา้อุปโภคบริโภคทีเขา้ร่วมโครงการฯ 8. สินคา้ทีจาํหน่ายตอ้งมีคุณภาพ มาตรฐาน และไม่หมดอาย ุด้านเงือนไขของการเพิกถอน (F2) . หา้มทาํผิดกฎหมาย/กระทาํอืนใดทีกรมการคา้ภายในเห็นวา่มีความผิด . ตอ้งปิดป้ายสญัลกัษณ์ “ธงฟ้าประชารัฐ” หนา้ร้านและชนัวางสินคา้ . หากถูกเพกิถอนตอ้งคืนป้ายและสติกเกอร์แก่กรมการค่าภายใน . หากถูกเพกิถอนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้าย/ค่าเสียหายใดๆทงัสิน . หา้มหาผลประโยชน์อืนใดจากบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ . หา้มกระทาํอืนใดทีถือวา่เอาเปรียบผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ . หา้มปฏิเสธการรับชาํระสินคา้ดว้ยบตัรสวสัดิการแห่งรัฐไม่วา่กรณีใดๆทงัสิน . ตอ้งปิดสติกเกอร์ “รับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ” บริเวณหนา้ร้านและชนัวางสินคา้ ดา้นเกณฑก์ารสมคัร (F3) . การติดตงัเครืองรูดบตัร EDC โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย . ระยะเวลาการไดรั้บเงินจากภาครัฐ คือ 3 วนัทาํการ นบัจากวนัทีมีการซือ/ขายสินคา้ . เอกสารการสมคัร แบบฟอร์มทีกรมการคา้ภายในกาํหนด สาํเนาบตัรประชาชน เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี (Tax ID) สาํเนาสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย . การยนิยอมใหติ้ดตงัเครืองรูดบตัร EDC . สามารถสมคัรไดที้สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัทุกจงัหวดัทวัประเทศไทย ดา้นเกณฑก์ารับรู้ (F4) . ผูที้ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมสามารถสาํรองรายชือไวไ้ด ้. ตอ้งไม่เป็นร้านคา้ส่ง/คา้ปลีกสมยัใหม่ระดบัประเทศ  . เสียค่าบริการระบบเครืองรูดบตัร 100 บาท/เดือน โดยหกัจากบญัชีธนาคารกรุงไทย  ดา้นประเภทสินคา้โครงการฯ (F5) 
 . สินคา้เพอืเกษตรกรรมทีเขา้ร่วมโครงการฯ 

 . สินคา้ประเภทเพอืการศึกษาทีเขา้ร่วมโครงการฯ ดา้นคุณสมบติั (F6) . ตอ้งเป็นร้านคา้ทีจาํหน่ายสินคา้ 3 ประเภท คือ สินคา้อุปโภคบริโภคทีจาํเป็นต่อการครองชีพ สินคา้เพอืการศึกษา สินคา้วตัถุดิบเพอืการเกษตร  . ทาํเล/สถานทีตงั/การคมนาคม อยูใ่นเขตชุมชน ดา้นสินคา้ชุมชน (F7) . มีการจาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตร สินคา้แปรรูป สินคา้ชุมชน สินคา้โอทอป และสินคา้ทีโครงการฯกาํหนด จากตารางที  2   จะได้องค์ประกอบจํานวน  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที  ด้านเงือนไขในการปฏิบัติ ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจาํนวน  ตวัแปร กลุ่มที  ดา้นเงือนไขของการเพิกถอน ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจาํนวน  ตวั
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แปร กลุ่มที  ดา้นเกณฑก์ารสมคัร ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจาํนวน   ตวัแปร กลุ่มที  ดา้นเกณฑก์ารับรู้ ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจาํนวน  ตวัแปร กลุ่มที  ดา้นสินคา้ของโครงการฯ ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจาํนวน  ตวัแปร กลุ่มที  ดา้นคุณสมบติั ภายในกลุ่มประกอบด้วยตวัแปรจาํนวน  ตวัแปร กลุ่มที  ดา้นสินคา้ชุมชน  ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจาํนวน  ตวัแปร 5. การวิเคราะห์การจัดกลุ่มปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด (4’Ps)         การประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมีตวัแปรทงัหมด 35 ตวัแปร และทาํการจาํแนกกลุ่มตวัแปร (Principal Component Analysis) เพือจดักลุ่มตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กนัไวก้ลุ่มเดียวกนั โดยมีผลการทดสอบโดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test แสดงดงัตารางที 3 ตารางท ี 3   ตารางแสดงการวดัค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s test ของปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (4’Ps) Kaiser -Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.888 Bar tlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 981.716  d.f. 78  Sig. 0.000 จากตารางที  3   แสดงให้เห็นวา่ ขอ้มูลสามารถนาํมาวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่มตวัแปรได ้ เนืองจากค่า KMO มีค่าเท่ากบั 0.888 ซึงมากกว่า 0.5 และละเขา้สู่ 1 สรุปไดว้่าขอ้มูลทีมีอยู่เหมาะสมทีจะใชว้ิเคราะห์การจาํแนกกลุ่มตวัแปรได ้Bartlett’s Test of Sphericity ใชท้ดสอบสมมติฐานดงันี H0: ตวัแปรต่างๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั H1: ตวัแปรต่างๆ มีความสมัพนัธ์กนั สถิติทดสอบมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ เท่ากบั .  และมีค่า Significance เท่ากบั 0.00 ซึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 สรุปไดว้า่ตวัแปรต่าง ๆ  มีความสัมพนัธ์กนัจึงตอ้งวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่มตวัแปร ไดผ้ลจากการจดัตวัแปรเขา้องค์ประกอบและการตงัชือองค์ประกอบ พบว่า ตวัแปรทีใชใ้นการวิเคราะห์มีทงัหมด  ตวัแปร สามารถจดัองคป์ระกอบไดจ้าํนวน  องค์ประกอบ มีค่าไอแกน (Eigen value) เกิน 1.0 ซึงแสดงวา่แต่ละองคป์ระกอบสามารถอธิบาย ความผนัแปรของตวัแปรไดท้งั  ตวัแปร ซึงทงั  องคป์ระกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมของตวัแปรทงัหมดได้ร้อยละ .  โดยองคป์ระกอบที 1  ไดจ้าํนวน  ตวัแปร  อธิบายไดร้้อยละ  .  องคป์ระกอบที 2 ไดจ้าํนวน  ตวัแปร อธิบายไดร้้อยละ .  และองคป์ระกอบที 3 ไดจ้าํนวน  ตวัแปร อธิบายได้ร้อยละ .    เมือจดัองค์ประกอบได ้  องคป์ระกอบ จึงทาํการกาํหนดชือองคป์ระกอบเพือสือความหมายให้สอดคลอ้งกบัตวัแปรของแต่ละองคป์ระกอบเพอืทีมีความเหมาะสมในกบัการนาํไปใชต้่อไป แสดงดงัในตารางที  4  ตารางท ี 4   การกาํหนดกลุ่มขององคป์ระกอบ องค์ประกอบ ตัวแปร ดา้นผลิตภณัฑ ์(F1) 1. คุณภาพของสินคา้ทีเขา้ร่วมโครงการฯ  2. ความหลากหลายของสินคา้ทีเขา้ร่วมโครงการฯ 3. ความน่าเชือถือของสินคา้ทีเขา้ร่วมโครงการฯ 4. ความเหมาะสมของสินคา้โครงการฯต่อผูบ้ริโภค ดา้นราคา (F2) 1. ความหลากหลายของราคา 2. ความเหมาะสมของราคา 
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3. ราคาสินคา้ถูกกวา่ทอ้งตลาด 4. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทีดี ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (F3) 1. ความตอ้งการของลูกคา้ 2. บริษทัทีจดัจาํหน่ายสินคา้ในโครงการฯ     ใหก้บัร้านคา้มีความหลากหลาย 3. มีชือบริษทัทีจดัจาํหน่ายสินคา้ใหร้้านคา้ชดัเจน 4. ใหส่้วนลดพิเศษ เช่น การลด/แลก/แจก/แถม 
จากตารางที  4   จะไดอ้งคป์ระกอบจาํนวน  กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที 1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจาํนวน 4  ตวัแปร กลุ่มที 2 ดา้นราคา ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจาํนวน  ตวัแปร กลุ่มที 3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจาํนวน  ตวัแปร 6. การทดสอบความสัมพนัธ์โดยการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)                        6.1 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร                 โดยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ซึงสามารถพิจารณาความสมัพนัธ์ไดด้งันี ตารางท ี 5   แสดงค่า Model Summary ของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มลู ข่าวสารกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
1 0.293 0.086 0.067 1.215 1.468 จากตารางที 5   สามารถอธิบายไดว้า่ ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (R) ซึงเป็นค่าแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึงในการวิจยัครังนี ตวัแปรของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสามารถพยากรณ์ การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.293 และค่าสมัประสิทธิในการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 8.6%  ตารางท ี6 ค่าการวเิคราะห์ความแปรปรวน ANOVA ของตวัแปรในปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ 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   สามารถอธิบายไดว้่า ตวัแปรในปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้  มีตวัแปรเพียง 2 ตวัแปร ทีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแปรในการเขา้สมการพยากรณ์ เพือพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .         
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ตารางท ี7    ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Coefficients) ของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในปัจจยัดา้นการ        ประชาสมัพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  Model  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
  B Std. Error Beta   1 (Constant) 3.350 0.122   27.563 0.000  ดา้นเกณฑก์ารับรู้ (F4) 0.276 0.122 0.220 2.262 0.026   ดา้นเกณฑก์ารสมคัร (F3) 0.244 0.122 0.194 1.999 0.048 

จากตารางที   7    สามารถอธิบายได้ว่าค่าสัมประสิทธิการถดถอย (B) ของตัวแปรองค์ประกอบด้านการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและค่าคงที สามารถนาํมาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได ้ โดยค่าสัมประสิทธิการถดถอย (B) ของตวัแปรดา้นเกณฑก์ารสมคัร (B3) เท่ากบั .244 และตวัแปรดา้นเกณฑก์ารับรู้ (B4) เท่ากบั .276  และค่าคงที (B0) เท่ากบั 3.350 เพือพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้ดงัสมการพยากรณ์ต่อไปนี สมการคะแนนดบิ 1 :               y = 3.350 + 0.244F3 + 0.276F4 
สมการคะแนนมาตรฐาน 1 :                   y = 0.220F3 + 0.194F4 

จากสมการพยากรณ์ สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเกียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้นเกณฑก์ารสมคัรและดา้นเกณฑก์ารับรู้  ส่งผลต่อการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยร่วมกนัทาํนายความการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  คิดเป็นร้อยละ 8.6  โดยทีปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเกียวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้นเกณฑ์การสมคัร (ß = 0.220) ส่งผลต่อการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ มากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเกียวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้นเกณฑ ์การับรู้ (ß = 0.194) ส่วนปัจจยัทีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ได้แก่ ด้านเงือนไขของการปฏิบัติ ด้านเงือนไขของการเพิกถอน ด้านประเภทสินค้าโครงการฯ ด้านคุณสมบติั ดา้นสินคา้ชุมชน 6.2   การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาด ( ’Ps) โดยการวเิคราะห์ถดถอยเชิงการถดถอยเชิงพหุคูณ ซึงสามารถพิจารณาความสมัพนัธ์ไดด้งัตารางต่อไปนี ตารางที  8   แสดงค่า Model Summary ของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (4’Ps) กบัการ    ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
1 0.255 0.065 0.056 1.223 1.474 จากตารางที 8  สามารถอธิบายไดว้า่ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (R) ซึงเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรของดา้นส่วนประสมทางการตลาด ( ’Ps) กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึงในการวิจยัตวัแปรของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสามารถพยากรณ์ การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสมัพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.255 และค่าสมัประสิทธิในการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 6.5% 
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ตารางท ี9  แสดงค่าการวเิคราะห์ความแปรปรวน ANOVA ของตวัแปรในปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (4’Ps) Model  Sum of Squares d.f. Mean Square F Sig. 1 Regression 10.222   1 10.222 6.837 0.010  Residual 146.528   98 1.495    Total 156.750   99    
จากตารางที 9   สามารถอธิบายไดว้า่ ตวัแปรในปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ( ’Ps) มีตวัแปรเพียง 1 ตวัแปร ทีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแปรในการเขา้สมการพยากรณ์ เพือพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .  ตารางท ี 10   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Coefficients) ของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรองคป์ระกอบของส่วน       ประสมทางการตลาด ( ’Ps)กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ Model  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta   1 (Constant) 3.350 0.122  27.397 0.000  ดา้นราคา (F2) 0.321 0.123 0.255 2.615 0.010 
จากตารางที 10  สามารถอธิบายไดว้า่ค่าสัมประสิทธิ การถดถอย (B) ของตวัแปรองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด ( ’Ps) และค่าคงที สามารถนาํมาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได ้ โดย ค่าสมัประสิทธิการถดถอย (B) ของตวัแปรดา้นราคา (B2) เท่ากบั .321 และค่าคงที (B0) เท่ากบั 3.350 เพือพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้ดงัสมการพยากรณ์ต่อไปนี สมการคะแนนดบิ 2 :                           y = 3.3506+0.321F2 สมการคะแนนมาตรฐาน 2 :             y = 0.255F2                  จากสมการพยากรณ์ สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเกียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้นการกาํหนดราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05   โดยทาํนายความการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยทีปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเกียวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในด้านการกาํหนดราคา  (ß = 0.255)  ส่งผลต่อการตดัสินใจเกียวกับการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ส่วนปัจจยัทีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   ดา้นผลิตภณัฑ ์               ในการศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัแสดงในภาพที 6       
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 ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ”   

            ส่งผล          ไม่ส่งผล                                  *  หมายถึง       มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05                                                         ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด (4’Ps) 

        ส่งผล          ไม่ส่งผล                                 *  หมายถึง       มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05      ภาพท ี 6   ผลการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” อภิปรายผล 1. ข้อมูลทวัไป     ผลการวิจยัพบวา่ อายขุองผูเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ41-50 ปี แต่สาํหรับผูไ้ม่ได้เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญอ่ยูใ่นช่วงอาย ุ51-60 ปี  และผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐสาํหรับร้านคา้ทีไม่จดทะเบียนพาณิชย ์มากกวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ แต่สาํหรับร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐตาม

ดา้นเงือนไขของการปฏิบติั (F1) (β = 0.034 , sig. = 0.728) 
ดา้นเงือนไขของการเพิกถอน (F2) ) (β = 0.177 , sig. =0.072)  
ดา้นเกณฑก์ารสมคัร (F3) (β = 0.194 , sig. =0.048*)  
ดา้นเกณฑก์ารับรู้ (F4) (β = 0.220 , sig. =0.026*)  
ดา้นประเภทสินคา้โครงการฯ (F5) (β = 0.012 , sig. =0.901)  
ดา้นคุณสมบติั (F6) (β = -0.120 , sig. =0.220)   

การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ                                                            ธงฟ้าประชารัฐ  

ดา้นสินคา้ชุมชน (F7) (β  = 0.039 , sig. =0.687) 

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  
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เงือนไขมีผูที้ไม่จดทะเบียนพาณิชย ์ซึงผิดเงือนไขของโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข่าวสารในเชิงการเปรียบเทียบพบวา่ ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของผูที้เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 3 อนัดบัแรก คือ ทางโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 19  รองลงมา คือ เวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 14 อนัดบัที 3 คือ วทิยแุละสือบุคคล คิดเป็นร้อยละ 16  แต่สาํหรับผูที้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าระชารัฐ อนัดบัที 3 มีเพียงสือบุคคล คิดเป็นร้อยละ 8 2.  การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข่าวสาร      การประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านคา้ แบ่งออกเป็น  ดา้น โดยสามารถสรุปไดด้งันี .   ดา้นคุณสมบตัิ ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านคา้ตวัอย่างดา้นคุณสมบัติอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย 3.82 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.91) โดยการรับรู้ว่าทาํเล         /สถานทีตงั/การคมนาคม อยูใ่นเขตชุมชน เป็นอนัดบัที 1 คิดเป็นค่าเฉลีย 3.99 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.75) รองลงมา คือ ตอ้งเป็นร้านคา้ทีจาํหน่ายสินคา้ 3 ประเภท เป็นอนัดบัที 2 คิดเป็นค่าเฉลีย 3.75 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.70) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ตอ้งไม่เป็นร้านคา้ส่ง/คา้ปลีกสมยัใหม่ระดบัประเทศ คิดเป็นค่าเฉลีย 3.52 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.28)  2.2 ดา้นเกณฑก์ารสมคัร ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านคา้ตวัอยา่งดา้นเกณฑก์ารสมคัรอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย 3.17 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.11)  โดยการรับรู้การยนิยอมให้ติดตงัเครืองรูดบตัร EDC  เป็นอนัดบัที  คิดเป็นค่าเฉลีย 3.99 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.86) รองลงมา คือ การติดตงัเครืองรูดบตัร EDC โดยไมเ่สียค่าใชจ่้าย เป็นอนัดบัที  คิดเป็นค่าเฉลีย 3.88 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.11) และอนัดบัสุดท้าย คือ เสียค่าบริการระบบเครืองรูดบัตร 100 บาท/เดือน โดยหักจากบัญชีธนาคารกรุงไทย คิดเป็นค่าเฉลีย .39                (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = .35)  2.3 ดา้นสถานทีการรับสมคัร ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านค้าตัวอย่างด้านสถานทีการรับสมัครอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลีย 3.51 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.16)                   โดยสามารถสมคัรได้ทีสํานักงานพาณิชยจ์ังหวดัทุกจังหวดัทัวประเทศไทยเป็นอนัดับที 1 คิดเป็นค่าเฉลีย 4.02 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน =1.02) รองลงมา คือ สามารถสมคัรไดที้สาํนักจดัระบบราคาและปริมาณสินคา้ กรมการคา้ภายใน เป็นอนัดบัที 2 คิดเป็นค่าเฉลีย 3.25 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.20) และอนัดบัสุดทา้ย คือ สามารถสมคัรไดที้กองส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ คิดเป็นค่าเฉลีย 3.25 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.27)  2.4 ดา้นเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านคา้ตวัอยา่งดา้นเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย 3.59 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.03)  โดยใหมี้ร้านธงฟ้าประชารัฐ อยา่งนอ้ยตาํบลละ 1 แห่ง เป็นอนัดบัที 1 คิดเป็นค่าเฉลีย 3.96 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.91) รองลงมา คือ เลือกร้านคา้ทีอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก เป็นอนัดับที 2 คิดเป็นค่าเฉลีย 3.89 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.82) และอนัดบัสุดทา้ย คือ สามารถจาํหน่ายสินคา้ให้ผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ คิดเป็นค่าเฉลีย 3.16 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.19)2.5 ดา้นเงือนไขในการปฏิบติั ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านคา้ตวัอยา่งดา้นเงือนไขในการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย 4.17 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.76)  โดยหา้มทาํผิดกฎหมาย/กระทาํอืนใดทีกรมการคา้ภายในเห็นวา่มีความผิด เป็นอนัดบัที 1 คิดเป็นค่าเฉลีย 4.29 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.72) รองลงมา คือ หา้มรับแลกการใชสิ้ทธิใชจ่้ายตามบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดหรือสิงตอบแทนอืนๆ เป็นอนัดบัที 2 คิดเป็นค่าเฉลีย 4.28 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.70) และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีการจาํหน่าย
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สินคา้ทางการเกษตร สินคา้แปรรูป สินคา้ชุมชน สินคา้โอทอป และสินคา้ทีโครงการฯกาํหนด คิดเป็นค่าเฉลีย 3.83 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.95)  2.6 ด้านการเพิกถอน ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านคา้ตวัอยา่งดา้นการเพิกถอนอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย 4.00 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน =0.90) โดยหากถูกเพิกถอนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้าย/ค่าเสียหายใดๆทงัสิน เป็นอนัดบัที 1 คิดเป็นค่าเฉลีย 4.08 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.88) และอนัดับสุดท้าย คือ หากถูกเพิกถอนตอ้งคืนป้ายและสติกเกอร์แก่กรมการค่าภายใน คิดเป็นค่าเฉลีย 3.92 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.91)  2.7 ดา้นสินคา้ในโครงการฯ ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านคา้ตวัอยา่งดา้นสินคา้ในโครงการฯอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย 3.62 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.01) โดยสินคา้อุปโภคบริโภคทีเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นอนัดบัที 1 คิดเป็นค่าเฉลีย 4.11 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.89) รองลงมา คือ สินคา้ประเภทเพือการศึกษาทีเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นอนัดบัที 2 คิดเป็นค่าเฉลีย 3.45 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.09) และอนัดบัสุดทา้ย คือ สินคา้เพือเกษตรกรรมทีเขา้ร่วมโครงการฯ คิดเป็นค่าเฉลีย 3.32 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.07)  จากขอ้มูล ทงั  ดา้น พบวา่ ร้านคา้ตวัอยา่งมีการรับรู้ข่าวสารอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย 3.77 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.98) โดยด้านเงือนไขในการปฏิบติั เป็นอนัดับที  คิดเป็นค่าเฉลีย 4.17 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.76) รองลงมา คือ ดา้นการเพิกถอน เป็นอนัดบัที  คิดเป็นค่าเฉลีย 4.00 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.90) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นสถานทีการรับสมคัร คิดเป็นค่าเฉลีย .51 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.16)  3. ส่วนประสมการตลาด ( ’PS) ของโครงการธงฟ้าประชารัฐ สามารถแบ่งออกเป็น  ดา้น โดยสามารถสรุปได้ดงันี      3.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ของโครงการธงฟ้าประชารัฐทีมีส่วนทาํให้ตัวแทนผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย 3.87 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.95) โดยความตอ้งการของลูกคา้ เป็นอนัดบัที  คิดเป็นค่าเฉลีย 4.21 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.95) รองลงมา คือ ความหลากหลายของสินคา้ทีเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นอนัดบัที  คิดเป็นค่าเฉลีย 3.81 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.97) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความน่าเชือถือของสินคา้ทีเขา้ร่วมโครงการฯ คิดเป็นค่าเฉลีย 3.78 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.94)      3.2 ดา้นการกาํหนดราคาของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนทาํใหต้วัแทนผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย .  (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = . ) โดยความเหมาะสมของราคา เป็นอนัดบัที  คิดเป็นค่าเฉลีย .  (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = . ) รองลงมา คือ ราคาสินคา้ถูกกวา่ทอ้งตลาด เป็นอนัดบัที  คิดเป็นค่าเฉลีย .  (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = . ) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความหลากหลายของราคาคิดเป็นค่าเฉลีย .  (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = . )       3.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนทาํใหต้วัแทนผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย 3.74 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.01) โดยมีชือบริษทัทีจดัจาํหน่ายสินคา้ให้ร้านคา้ชดัเจนเป็นอนัดบัที  คิดเป็นค่าเฉลีย 3.78 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.93) และอนัดบัสุดทา้ย คือ บริษทัทีจัดจาํหน่ายสินคา้ในโครงการฯให้กบัร้านคา้มีความหลากหลาย คิดเป็นค่าเฉลีย 3.70 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.09)       3.  ด้านการส่งเสริมทางการตลาดของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนทําให้ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย 3.41 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.22) โดยความ
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เหมาะสมของราคา เป็นอนัดับที  คิดเป็นค่าเฉลีย 3.63 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.32) และอนัดับสุดท้าย คือ ความหลากหลายของราคา คิดเป็นค่าเฉลีย 3.18 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.11)         จากขอ้มูล ทงั  ดา้น พบวา่ ส่วนประสมการตลาด (4’Ps) ของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนทาํใหต้วัแทนผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉลีย 3.71 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.02) โดยดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นอนัดบัที 1 คิดเป็นค่าเฉลีย 3.87 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน =0.95) รองลงมา คือ ดา้นการกาํหนดราคา เป็นอนัดบัที 2 คิดเป็นค่าเฉลีย 3.83 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= 0.90)  และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด คิดเป็นค่าเฉลีย 3.41 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.22) . การวิเคราะห์องค์ประกอบ ในการวิจัยครังนีใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั(Confirmatory Factor Analysis) ซึงไดผ้ลดงันี  ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข่าวสาร แบ่งได ้7 กลุ่ม  ดงันี   ดา้นเงือนไขของการปฏิบัติ    ด้านเงือนไขของการเพิกถอน    ด้านเกณฑ์การสมคัร  ด้านเกณฑ์การับรู้ ด้านปะเภทสินคา้โครงการฯ   ด้านคุณสมบติั   ดา้นสินคา้ชุมชน   ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ( ’PS) แบ่งได ้3 กลุ่ม  คือ  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   5. ปัจจยัทมีีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ การวจิยัครังนีใช ้ซึงผลการวจิยัจากการวเิคราะห์ถดถอยเชิงการถดถอยเชิงพหุคูณ ไดผ้ลการวจิยั ดงันี .  ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ   ผลการวิจยั พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คือ ดา้นเกณฑก์ารรับรู้และดา้นเกณฑ์การสมคัร โดยสามารถอธิบายไดว้า่ค่าสมัประสิทธิการถดถอย (B) ของตวัแปรดา้นเกณฑก์ารสมคัร (B3) เท่ากบั .244 และตวัแปรดา้นเกณฑก์ารับรู้ (B4) เท่ากบั 0.276  และค่าคงที (B0) เท่ากบั 3.350 เพือพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้จากสมการพยากรณ์ สามารถอธิบายไดว้า่ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเกียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้นเกณฑ์การสมคัรและดา้นเกณฑ์การับรู้ ส่งผลต่อการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยร่วมกนัทาํนายความการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  คิดเป็นร้อยละ 8.6  โดยทีปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเกียวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในด้านเกณฑ์การสมคัร (ß = 0.220) ส่งผลต่อการตดัสินใจเกียวกับการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ มากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเกียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้นเกณฑ์ การับรู้ (ß = 0.194) ส่วนปัจจยัทีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ไดแ้ก่ ดา้นเงือนไขของการปฏิบติั ดา้นเงือนไขของการเพิกถอน ดา้นประเภทสินคา้โครงการฯ ดา้นคุณสมบตัิ ดา้นสินคา้ชุมชน 5.2 ปัจจัยดา้นส่วนประสมการตลาด ( ’Ps)  มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ผลการวจิยั พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4’Ps) กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คือ ดา้นราคา  โดยสามารถอธิบายไดว้า่ค่าสมัประสิทธิการถดถอย (B) ของตวัแปรดา้นราคา (B2) เท่ากบั .321 และค่าคงที (B0) เท่ากบั 3.350 เพือพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้จากสมการพยากรณ์ สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเกียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้นการกาํหนดราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05   โดยทาํนายความการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยทีปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเกียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้นการกาํหนดราคา  (ß = 0.255)  ส่งผลต่อการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ส่วนปัจจยัทีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเกียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   ดา้นผลิตภณัฑ ์
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6.   การวิจยัครังนี พบว่า ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารด้านเกณฑ์การรับรู้และด้านเกณฑก์ารสมคัร มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดดา้นราคามีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จะเห็นได้ว่า การประชาสัมพนัธ์ของโครงการธงฟ้าประชารัฐควรมีการประชาสัมพนัธ์มากขึน ทังด้านค่าใช้จ่าย และการสมัครต่างๆ ความหลากหลายของราคา  ความเหมาะสมของราคา                   ราคาสินคา้ถูกกวา่ทอ้งตลาด  มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทีดีทางดา้นเกณฑก์ารสมคัรรวมถึงขอ้มูลอืนๆทีเกียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐทางด้านเวบ็ไซต์ แต่เนืองจากผูป้ระกอบการร้านคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทางโทรทศัน์มากทีสุด และเพือให้เกิดความเขา้ใจทีตรงกนัของผูป้ระกอบการร้านคา้มากยงิขึนควรเพิมการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นโทรทศัน์ใหม้ากขึน   ใหมี้ผูค้า้ส่งสินคา้ทีเขา้ร่วมโครงการฯ ส่งสินคา้ปริมาณทีไม่มาก และราคาถูกกวา่ร้านส่งทวัไป  ตอ้งการใหธ้นาคารกรุงไทยมีการปรับปรุงรายชือร้านคา้ธงฟ้าใหม่ทุกครังทีมี การเปลียนแปลง  ควรคาํนึงถึงปริมาณร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการฯ ให้มีระบบควบคุมพนืที (ไม่ให้อยูใ่กลก้นัเกินไป) เช่น ใหมี้ระยะห่างระหวา่งร้านทีเขา้ร่วมชดัเจน   ควรมีการเรียกร้านคา้ทีมีการอนุมติัให้เขา้ร่วมโครงการ จดัประชุม/อมรม และหารือ ระหวา่งร้านคา้และหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือใหเ้ป็นการให้ขอ้มูลทีถูกตอ้งและครบถว้น ก่อนทาํมีการติดตงัเครือง EDC  เพือรักษาภาพลกัษณ์ของร้านธงฟ้า เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง เช่น พาณิชย์จังหวดั ควรตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้คุณภาพมีความทันสมัย และตรงตามความต้องการของลูกค้า  ควรมีการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัราคาสินคา้ในร้านคา้ธงฟ้าประชารัฐ เนืองจากลูกคา้เขา้ใจผิดในดา้นราคาวา่ตอ้งถูกกวา่ทอ้งตลาดถึงครึงราคา  อยากใหมี้การประชาสัมพนัธ์โครงการเพิมมากขึน เช่น ดา้นเงือนไขการสมคัร ค่าใชจ่้ายในการสมคัร รวมถึงภาษีทีจะตอ้งจ่ายเมือเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นตน้  กิตติกรรมประกาศ การวิจยัปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ กรณีศึกษา: จงัหวดัปทุมธานี ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี โดยเกิดจากความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ทางคณะผูว้ิจยัตอ้งขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นสาขาวิชาสถิติประยุกต ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทุีกท่านทีไดใ้ห ้คาํแนะนาํ ตรวจทาน และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ โดยมอบความดีทงัหมดนีให้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ พีน้อง เพือนๆ และคณะครู-อาจารย ์ทีให้การสนบัสนุนและประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให ้สุดทา้ยนี ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่รายงานการวจิยัฉบบันีจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูที้สนใจไม่มากก็นอ้ย และหากรายงานการวจิยัในครังนี ขาดตกบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ประการใด ทางคณะผูว้จิยัตอ้งกราบขออภยัมา ณ โอกาสนี   เอกสารอ้างองิ กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย.์ . กรมการค้าภายใน: http://www.dit.go.th/Content.aspx?m=8&c=9568 กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  9. การวิเคราะห์ตวัแปรหลายตัวแปร SPSS for  Windoes. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. คณะอนุกรรมการขับเคลือนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์. . คู่มือการประชาสัมพันธ์โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์. เข ้าถึงได้จาก National                       e-Payment: http://www.epayment.go.th/home/app/handbill_21092559 ธงฟ้าประชารัฐ. 2560.   http://www.shop.moc.go.th/ บุญชม ศรีสะอาด. . การวิจยัเบืองต้น (พมิพ์ครังท ี ). กรุงเทพมหานคร: สุวริิยาสาส์น. 
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พิษณุ อิมวิณญาณ. . การจัดการร้านค้าปลีกทมีีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้านสะดวกซือในกรุงเทพมหานคร.  ภสัส์ศา นวนขนาย. . ความสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถหลักและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัททีควิเอม็ อนิชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จาํกัด.  มติชน จาํกดั(มหาชน). . เขา้ถึงไดจ้าก ประชาชาตธุิรกิจ ออนไลน์: https://www.prachachat.net/economy/news-53879 สุดธิดา เรืองยงัมี. . การปฏิบัติตามบทบาทของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทกีารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต . Manager Online. . เขา้ถึงไดจ้าก MGROnline: https://mgronline.com/daily/detail/9600000102766 Rovinelli, และ Hambleton. 1977. Dutch Journal of Educational Research.  TNEWS TV ONLINE. 2560. เขา้ถึงไดจ้าก TNEWS: http://www.tnews.co.th/contents/363636                          
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การศึกษาปริมาณชอร์ตเทนนิงนํามันรําข้าวทดแทนเนยสดใน ผลิตภัณฑ์คุกกีเนย The Study of Rice Bran Oil Shor tening Substitute Butter   in Butter  Cookies  ลดัดาวลัย ์กลินมาลยั *   อคัรภร ชยัศรี   สุวฒิุนนัท ์แซ่ตงั2 อุกฤษฏ ์ภู่สุข2 Laddawan  Klinmalai 1 Akkrarpol Chaisri2 Suwutthinan Saetang3 Ukrit Pusook 4  บทคัดย่อ   การศึกษาปริมาณการใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กกีเนย เพือหาปริมาณการใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดทีผูบ้ริโภคให้การยอมรับ และเปรียบเทียบปริมาณไขมนัอิมตวัระหว่างคุกกีเนยทีใช้ผลิตภณัฑเ์นยสดกบัคุกกีเนยทีใชผ้ลิตภณัฑช์อร์ตเทนนิง โดยใชอ้ตัราส่วนชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทีต่างกนั  ระดบั คือ ร้อยละ     และ  ของนาํหนกัเนยสด แลว้นาํไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ  ระดบั ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัสูตรทดแทนชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วพบวา่ผูชิ้มใหก้ารยอมรับสูตรชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดร้อยละ  ของนาํหนกัเนยสด โดยในดา้นรสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลีย .  .  และ .  ตามลาํดบัซึงอยูใ่นระดบัชอบปานกลาง และชอบมาก จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของไขมนัอิมตวัพบวา่คุกกีเนยสูตรพืนฐานมีไขมนัอิมตวั .  กรัม ต่อคุกกี  กรัม คุกกีเนยชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้ว สูตรทดแทนเนย ร้อยละ  มีไขมนัอิมตวั    กรัม ต่อคุกกี  กรัม  คาํสําคญั : ชอร์ตเทนนิง, คุกกีเนยสด      1* อาจารยป์ระจาํ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  1* lecturer Department of food and nutrition Faculty of Home Economics, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, watsirapayapun Sub-district, dusit District, Bangkok 10300, Thailand  นกัศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  2 Department of food and nutrition Faculty of Home Economics, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, watsirapayapun Sub-district, dusit District, Bangkok 10300, Thailand *ผูนิ้พนธป์ระสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : laddawam.kl@rmutp.ac.th 
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ABSTRACT   The purpose of this study volume of rice bran oil shortening substitute butter in butter cookies. There is the objective at first study the basic recipe for making cookies and volume of use rice bran oil shortening substitute and accepted by tester. Then to compare the saturated fat value between butter cookies using fresh butter and butter cookies using rice bran oil shortening. Which use rice bran oil shortening in 4 levels at 0, 50, 75 and 100 percent of butter. After that to evaluate the sensory quality in appearance, color, odor, taste, texture and overall preference.The sensory in evaluate is tested by 9 Point Hedonic Scale.The result evaluate the sensory quality of basic recipe was found  the tester use rice bran oil shortening substitute butter. That receive the highest point from sample group is formula 75 percentage rice bran oil shortening. In receive average point in each side by taste (7.80) texture (7.71) and overall preference (8.00) in arrange. Then analysis of the basic butter cookies contained 20.2 grams of saturated fat per 100 grams of cookie. In cookies at formula 75 percentage rice bran oil shortening contained 16 grams of saturated fats per 100 grams of cookie.  Keywords: Shortening, Butter Cookies                         
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บทนํา คุกกีเป็นผลิตภณัฑเ์บเกอรีทีมีขนาดเล็ก มีรูปร่าง และกลินรสแตกต่างกนัตามวตัถุดิบทีนาํมาใช ้ ปัจจุบนัสามารถแบ่งคุกกีออกเป็น  ประเภท คือ แบ่งตามวตัถุดิบทีใช ้และแบ่งตามกรรมวิธีการทาํ (เจตนิพทัธ์ บุญยสวสัดิ, , หนา้ 78) ผลิตภณัฑเ์บเกอรีมีมูลค่าทางการตลาดเพิมมากขึน ในประเทศกาํลงัไดรั้บความนิยม และมีความตอ้งการบริโภคเพมิมากขึน ในปัจจุบนัการผลิตคุกกีมีการนาํวตัถุดิบต่างๆ มาเสริมลงในตวัคุกกีเพือใหมี้คุณค่าทางโภชนาการเพมิมากขึน นาํมนัรําขา้ว  คือนาํมนัทีสกดัจากรําขา้ว รําขา้วมีเอนไซมห์ลายชนิด ซึงสามารถทาํให้เกิดกรดไขมนัอิสระไดร้้อยละ -  ต่อวนั ดงันนัควรสกดันาํมนัทนัทีหลงัการขดัสีขา้ว ในรําขา้วทีจะสกดันาํมนัควรมีกรดไขมนัอิสระ ไม่เกินร้อยละ  นาํมนัรําขา้วก่อนทาํให้บริสุทธิมีกลีเซอไรด์ร้อยละ -  ทีเหลือประมาณร้อยละ  ประกอบดว้ย สเตอรอล (sterols) โทโคฟีรอล (tocopherol) ไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) และอืนๆ ในส่วนของกรดไขมนัอิมตวัทีมีอยูร้่อยละ -  เป็นกรดพาลมิติก (palmitic acid) ร้อยละ -  ในขณะทีมีกรดโอลีอิกร้อยละ -  กรดไลโนลีอิก (linoleic acid) ร้อยละ -  ส่วนทีไม่ใช่กลีเซอไรด์มีร้อยละ -  นอกจากนันนํามนัรําขา้วยงัประกอบไปด้วยสารโทโคฟีรอล โทโคไทรอีนอล (tocotrienol) โอริซานอล (oryzanol) และไฟโตสเตอรอล (phytosterols) ซึงสามารถลดระดบัคอเลสเตอรอล ลดอาการเส้นเลือดแดงอุดตนัระยะเริมตน้ ลดการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตบั และลดอตัราการดูดซึมคอเลสเตอรอล สารโอริซานอลช่วยชะลอการเกิดอนุมูลอิสระ ช่วยยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชนั โทโคไทรอีนอลเป็นสารยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชนั ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL (low density lipoprotein) และตา้นอตัราเสียงต่อสภาวะการก่อมะเร็ง (สุนนัท ์วทิิตสิริ,  , หนา้ 18) ชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้ว เป็นผลิตภณัฑที์ผลิตจากไขของนาํมนัรําขา้วผ่านกระบวนการทางกายภาพทีไม่ผ่านการเติมสารเคมี สารกนัหืน เพราะในตวัผลิตภณัฑน์นัมีสารป้องกนัการหืนในธรรมชาติโดยการทีมีสารป้องกนัการหืน จะช่วยทาํใหช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วคงสภาพไดน้านในอุณหภูมิทีสูงมากในขณะประกอบอาหาร โดยไม่ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงคุณสมบติัทางกายภาพและคุณสมบติัทางเคมี  จากความสําคญัดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้คณะผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาการใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กกีเนยเพอืใหไ้ดคุ้ณค่าทางโภชนาการทีดีขึน และลดปริมาณไขมนัอิมตวัและคอเลสเตอรอลของผลิตภณัฑ์ทีก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย จากการศึกษานนัพบวา่ นาํมนัรําขา้วทาํใหร้ะดบัคอเลสเตอรอลรวม และLDL-C (Lowdensity lipoprotein cholesterol) และยงัช่วยเพมิระดบั HDL-C (Highdensity ipoprotein cholesterol) ทีเป็นไขมนัตวัดีในเลือด (นยันา  บุญทวยีวุฒัน์ และเรวดี องสุวฒัน์, 2545, หนา้ 27)  วธิีดําเนินการวิจัย ศึกษาสูตรพืนฐานคกุกเีนยสด      การทดลองครังนีไดท้าํการศึกษาสูตรพืนฐานคุกกีเนยสดจาํนวน  สูตร โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) และนาํมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสัและความชอบโดยรวม โดยใชวิ้ธีการชิมแบบการให้คะแนนความชอบ  ระดบั (9-Point Hedonic Scale) ใช้ผูชิ้มจํานวน  คน ทาํการทดลอง  ซาํ ซึงเป็นอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ศึกษาอตัราส่วนซอร์ตเทนนงินาํมนัรําข้าวทดแทนเนยสดทเีหมาะสมในคุกกีเนยสด นาํสูตรพนืฐานของคุกกีเนยสดทีมีคุณภาพทางประสาทสมัผสัทีดีทีสุดมาทาํการศึกษาโดยใช ้                 ชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดในอตัราส่วนทีแตกต่าง  ระดบั คือร้อยละ , ,  และ   ของนาํหนกัเนยสด โดยวาง
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แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) และนํามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ในด้านลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสัและความชอบโดยรวม โดยใชว้ิธีการชิมแบบการให้คะแนนความชอบ  ระดับ ( -Point Hedonic Scale) ใช้ผูชิ้มจํานวน  คน ทาํการทดลองซึงเป็นอาจารยแ์ละนักศึกษาสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร             ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของคกุกีทใีช้เนยสดและคกุกีทใีช้ซอร์ตเทนนิงนาํมนัรําข้าวทดแทน             เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการระหวา่งคุกกีเนยทีใชผ้ลิตภณัฑเ์นยสดกบัคุกกีเนยทีใชผ้ลิตภณัฑช์อร์ตเทนนิงโดยนําสูตรทีผูชิ้มให้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผสัทีดีทีสุดนําไปวิเคราะห์ปริมาณไขมนัอิมตวั  ปริมาณวิธี In-house method TM-CH-705 Based on AOAC,(2005) โดยศูนยห์อ้งปฏิบติัการและวจิยัทางการแพทย ์และการเกษตรแห่งเอเชีย  การวิเคราะห์ผล นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาสูตรพืนฐานของคุกกีเนยสดมาหาค่าเฉลีย และ วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียแบบ LSD (Least Significant Difference) ด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัร้อยละ   นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาสูตรพืนฐานของอตัราส่วนการทดแทนชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วในคุกกีเนยสดมาหาค่าเฉลีย วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียแบบ แบบ DMRT (Duncan New Multiple Range Test) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัร้อยละ   ผลและวจิารณ์ผล      ผลการคดัเลือกสูตรพืนฐานคุ้กกเีนยสดจากท้องตลาด   การทดลองครังนีไดท้าํการศึกษาสูตรพืนฐานคุกกีเนยจาํนวน  สูตร โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์แลว้นาํไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ในดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ  ระดบัใชผู้ชิ้มจาํนวน 40 คน ซึงเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร สูตรพืนฐานคุกกีเนยจาํนวน  สูตร แสดงดงัตารางที  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสัมผสั และค่าความแตกต่างของค่าเฉลียคุกกีเนยสูตรพืนฐาน จาํนวน  สูตร แสดงดงัตารางที  ตารางท ี  สูตรพนืฐานคุกกีเนยจาํนวน  สูตร  วตัถุดิบ                    นาํหนกัวตัถุดิบ (กรัม)     สูตรที            สูตรที          สูตรที   แป้งขา้วสาลีอเนกประสงค ์ 200 200 200 ผงฟ ู 4 4 3 เนยสด(ชนิดเคม็อลาวรี) 120 100 165 เกลือป่น 1 1 1 นาํตาลไอซิง - 120 83 นาํตาลทราย ไข่ไก่ 150 50 - 50 - 50 
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กลินวานิลลา 10 3 2 
หมายเหตุ สูตรที 1 (ธนศกัดิ ตงัทองจิตร.  , หนา้ 99)               สูตรที 2 (วภิาวนั จุลยา, 2552, หนา้ 50)                   สูตรที 3 (เจตนิพทัธ์ บุญยสวสัดิ, , หนา้ 155) ตารางท ี  ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสมัผสั และค่าความแตกต่างของค่าเฉลียของคุกกีเนยสูตรพืนฐาน จาํนวน  สูตร              หมายเหตุ : ตวัอกัษรในแนวนอนทีแตกต่างกนั หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .      จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของคุกกีเนยสดสูตรพืนฐานทงั  สูตร ผูชิ้มให้การยอมรับสูตรที  มากทีสุด ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลียที . 2 7.98 7.98 8.05 8.00 และ .  ตามลาํดับซึงอยู่ในระดับความชอบมากและชอบปานกลาง และเมือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียทีระดบัความเชือมนั 0.05 พบว่าดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี และกลินของทงั  สูตร           มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .   ส่วนรสชาติ พบว่าทัง  สูตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ดงันนัผูท้ดลองจึงคดัเลือกคุกกีเนยสดสูตรที  เป็นสูตรพืนฐานในการศึกษาปริมาณการใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กกีเนยสดในการทดลองขนัต่อไป เพราะคุกกีเนยสูตรที 3 มีลกัษณะปรากฏและสีของตวัคุกกีต่างจากทงัสองสูตรและนอกจากนนัมีกลินหอมมากกวา่ทงัสองสูตรเนืองจากในสูตรมีส่วนประกอบของเนยสดมากกวา่       ผลการศึกษาปริมาณการใช้ชอร์ตเทนนงินาํมนัรําข้าวทดแทนเนยสดในผลติภัณฑ์คุกกีเนย   จากการศึกษาสูตรพืนฐานคุกกีเนยสดทีผูชิ้มใหก้ารยอมรับมากทีสุด มาศึกษาปริมาณการใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดทีต่างกนั 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 50 75 และ 100 ตามลาํดบั ของนาํหนกัเนยสด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์แลว้นาํไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยใหค้ะแนนความชอบ  ระดบั ใชผู้ชิ้มจาํนวน 40 คน  ซาํ ซึงเป็นนกัศึกษาสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยสูตรคุกกีเนยสดที  ใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดทีต่างกนั 4 ระดบั แสดงดงัตารางที 3 และผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัของคุกกีเนยสดทีใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดต่างกนั 4 ระดบั แสดงดงัตารางที 4 ตารางท ี3 สูตรคุกกีเนยสดทีใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดในปริมาณทีต่างกนั  ระดบั 

 คุณภาพทางประสาทสมัผสั ค่าเฉลีย และค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย สูตรที  สูตรที  สูตรที  ลกัษณะปรากฏ 7.65 ± 0.92b 7.43 ± 0.84b 8.02  ± 0.80a สี 7.55 ± 1.03b 7.43 ± 0.87b 7.98  ± 0.80a กลิน 7.70 ± 1.04b 7.53 ± 0.93b 7.98 ± 0.86a รสชาติ 7.80 ± 1.01a 7.70 ± 1.01a 8.05 ± 0.93a เนือสัมผสั 7.75 ± 0.98ab 7.37 ± 0.92b 8.00 ± 1.01a ความชอบโดยรวม 7.83 ± 0.93ab 7.65 ± 0.92b 8.15 ± 0.83a 
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      หมายเหตุ . นาํหนกัวตัถุดิบพนืฐานทีใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดทีต่างกนั  ระดบั นาํมาจากการทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัของคุกกีเนยสดสูตรพนืฐาน ตารางท ี  ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสมัผสั และค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย  คุกกีเนยทีใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดในปริมาณทีต่างกนั  ระดบั           หมายเหตุ : ตวัอกัษรในแนวนอนทีแตกต่างกนั หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง                    สถิติ 0.05 จากตารางที  พบวา่จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของคุกกีเนยสดทดแทนชอร์ตเทนนิงทงั 4 ระดบั พบวา่ผูชิ้มให้การยอมรับ คุกกีเนยสดสูตรพืนฐานในดา้นลกัษณะปรากฏ สี และกลินสูงทีสุด โดยมีคะแนนเฉลีย 7.84 7.91 และ7.73 ตามลาํดบั ซึงอยูใ่นระดบัความชอบปานกลาง เมือนาํมาวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างพบวา่ ดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  ในส่วนของสูตรทดแทนชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วผูชิ้มให้การยอมในดา้นรสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยพบวา่ผูชิ้มให้การยอมรับสูตรทดแทนทีร้อยละ  ของนาํหนกัเนยสด โดยมีคะแนนเฉลีย 7.80 7.71 และ8.00 ตามลาํดบัซึงอยูใ่นระดบัชอบปานกลาง และ ระดบัชอบมากโดยชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วส่งผลต่อคุกกีสูตรทดแทนละ 75 ทาํใหเ้นือสัมผสัของคุกกีมีเนือสัมผสัเนียนกวา่คุกกีเนยสดสูตรพนืฐานหลงัจากผสมเสร็จจึงส่งผลให้หลงัจากอบเสร็จคุกกีเนยสูตรทดแทนชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วร้อยละ 

 วตัถุดิบ                นาํหนกัวตัถุดิบ (กรัม) 1 
 ร้อยละ 0 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

แป้งขา้วสาลีอเนกประสงค ์     200     200    200     200 ผงฟ ู      1       1      1       1 เนยสด(ชนิดเค็มอลาวรี)      165     82.5  123.75       0 ซอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้ว      0     82.5   41.25     165 นาํตาลไอซิง     83      83     83      83 เกลือป่น      1       1      1       1 ไข่ไก่     50      50     50      50 กลินวานิลลา      2       2      2       2 

 คุณภาพทางประสาทสมัผสั          ค่าเฉลีย และค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย 
ร้อยละ 0 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ลกัษณะปรากฏ 7.84± 0.77a 7.48± 0.81b 7.55± 0.76b 7.19 ± 0.79c สี 7.91± 0.76a 7.65± 0.82b 7.58 ± 0.82bc 7.36 ± 0.89c กลิน 7.73± 0.89a 7.65± 0.90a 7.33 ± 0.77b 7.11 ± 0.79b รสชาติ 7.51 ± 0.65b 7.21± 0.80c 7.80 ± 0.80a 6.90± 0.82d เนือสัมผสั 7.69 ± 0.88a 7.25± 0.81b 7.71 ± 0.99a 6.80± 0.71c ความชอบโดยรวม 7.31 ± 0.73b 7.23 ± 0.82b 8.00 ± 0.82a 6.81 ± 0.73c 
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75 มีเนือสัมผสัและรสชาติดีกว่าเนืองจากตวัคุกกีมีความเป็นเนือเดียวกนัมากกว่าทาํให้ส่วนผสมอืนๆกระจายตวัไดดี้กวา่สูตรพนืฐาน  โดยในดา้นลกัษณะปรากฏ สี และกลิน คุกกีเนยสดสูตรพนืฐานไดรั้บความชอบมากกวา่เนืองจากชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วเป็นไขมนัทีทาํมาจากนาํมนัจึงทาํให้มีกลินและสีทีดอ้ยกว่าเนยสดทีทาํมากจากนมจึงทาํให้คุกกีเนยสดสูตรพนืฐานมีลกัษณะทีปรากฏ สี และกลินทีดีกวา่คุกกีเนยสูตรทดแทนชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วร้อยละ 75  ผลการวิเคราะห์ปริมาณไขมนัอมิตัวในคุกกีเนยทใีช้ชอร์ตเทนนงิทดแทนเนยสด      จากผลวเิคราะห์พบวา่คุกกีเนยสูตรพนืฐานมีไขมนัอิมตวั .  กรัม ต่อ นาํหนกัคุกกี  กรัม คุกกีเนย  ชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้ว สูตรทดแทนเนย ร้อยละ  มีไขมนัอิมตวั    กรัม ต่อ นาํหนกัคุกกี  กรัม  ตารางท ี5 ผลการวเิคราะห์ปริมาณไขมนัอิมตวัในคุกกีเนยทีใชช้อร์ตเทนนิงทดแทนเนยสด 

 หมายเหต:ุ ปริมาณต่อหนึงหน่วยปริโภคของคุกกี (กองโภชนาการ, 2560,หนา้ 16)  สรุปผลและวจิารณ์ผล     ผลการศึกษาสูตรพืนฐานคุกกีเนยสด 3 สูตร เพือคดัเลือกสูตรพืนฐานทีผูชิ้มให้การยอมรับมากทีสุด พบวา่ผูชิ้มให้คะแนนการยอมรับคุกกีเนยสูตรที 3 ทีสุด ในดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลียที .  .  .  .  .  และ .  ตามลาํดบั ซึงอยูใ่นระดบัความชอบปานกลาง และความชอบมาก เมือนาํมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติพบวา่ดา้นดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี และกลิน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   ส่วนรสชาติ พบวา่ทงั  สูตร ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .               ผลการศึกษาปริมาณการใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กกีเนยทีต่างกนั 4 ระดบั พบวา่ผู ้ชิมใหค้ะแนนการยอมรับคุกกีเนยสดสูตรพนืฐานในดา้นลกัษณะปรากฏ สี และกลิน โดยมีคะแนนเฉลีย 7.84 7.91 และ7.73 ซึงมีความชอบอยูใ่นระดบัความชอบปานกลาง ในดา้นรสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม พบวา่ผูชิ้มให้การยอมรับ การใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กกีเนยทีระดบัร้อยละ  ของนาํหนกัเนยสด โดยมีคะแนนเฉลีย 7.80 7.71 และ8.00 ซึงอยูใ่นระดบัความชอบปานกลางและระดบัความชอบมาก  เมือนาํมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ พบวา่ดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม           มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   

คุกกเีนยสตูรพนืฐาน คุกกเีนย สตูรทดแทนเนย รอ้ยละ 75
ปรมิาณไขมนัอมิตวั / 100 กรมั 20.2 6.06
ปรมิาณไขมนัอมิตวั/ 30 กรมั 16 4.8
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 คุณประโยชน์ของนาํมนัรําขา้วนันพบว่ามีส่วนช่วยในการลดระดับ LDL-C (Salar, Faghih, & Pishdad, 2016, pp.299-305) และมีส่วนช่วยในการป้องกนัโรคหลอดเลือดหวัใจ (Khalid, Basharat, Singha, Preeti, & Ali, 2015, pp. 24-30) และมีสารตา้นอนุมูลอิสระ(Massarolo, Ribeiro, Furlong, & Soares, 2017, pp. - ) ทีช่วยยบัยงัการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชนัในร่างกาย (Ganguly & Pierce, 2015, pp. 170-6)ซึงในชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วยงัปราศจากไขมนัทรานส์ทีส่งผลต่อโรคหลอดเลือดหวัใจ เป็นตวัการในการลดระดบั HDL-C และเพมิระดบั LDL-C ในเลือด (Kummerow, 2009, pp. - ) โดยในขณะนียงัไม่พบรายงานการศึกษาทีมีการทดแทนเนยสดในคุกกีดว้ยชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้ว แต่พบการศึกษาการใช้นาํมนัรําขา้วในการศึกษาการทดแทนชอร์ตเทนนิงในขนมปังของ (Kaur, Jassal, & Aggarwal, 2012, pp. 110– ) โดยทาํการศึกษาการใชน้าํมนัรําขา้วทดแทนชอร์ตเทนนิงทีระดบัร้อยละ , 50,  และ   ของนาํหนกัชอร์ตเทนนิง แลว้นาํไปทดสอบการยอมรับโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ  ระดบัโดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าขนมปังสูตรทีทดแทนนาํมนัรําขา้วทีระดบัร้อยละ  ของนาํหนกัชอร์ตเทนนิง โดยพบวา่ผูชิ้มใหก้ารยอมรับมากทีสุดในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ และความชอบโดยรวม และการศึกษาการใชน้าํมนัรําขา้วทดแทนชอร์ตเทนนิงในมฟัฟิน (Kaur, Jassal , & Bhise, 2014, pp. 141-146) โดยทาํการศึกษาการใชน้าํมนัรําขา้วทดแทนชอร์ตเทนนิงทีระดบัร้อยละ , 50,  และ   ของนาํหนกัชอร์ตเทนนิง แลว้นาํไปทดสอบการยอมรับโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยใหค้ะแนนความชอบ  ระดบั     โดยผลทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่มฟัฟินสูตรทดแทนนาํมนัรําขา้วทีระดบัร้อยละ 50 ของนาํหนกัชอร์ตเทนนิง โดยพบวา่ผูชิ้มใหก้ารยอมรับมากทีสุดในดา้นลกัษณะปรากฏ สี และกลิน  โดยเมือเปรียบเทียบจาํนวนต่อหน่วยบริโภคของคุกกีต่อ  ครัง  กรัม (  ชิน) คุกกีสูตรพืนฐาน มีจาํนวนไขมนัอิมตวัอยู ่ .  กรัม ต่อหน่วยปริโภค คุกกีสูตรทดแทน มีจาํนวนไขมนัอิมตวัอยู ่ .  กรัม ต่อหน่วยปริโภคโดยเมือเทียบกบั ค่า RDI ของประเทศไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2541, หนา้.134) ในดา้นของค่าไขมนัอิมตวัทีกาํหนดไวที้  กรัมต่อวนัจะพบวา่การบริโภค คุกกีเนยชอร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้ว สูตรทดแทนเนย ร้อยละ  จะช่วยลดไขมนัอิมตวัร้อยละ .  ต่อหน่วยบริโภคของคุกกีต่อ  ครัง  กรัม (  ชิน) โดยการศึกษานีเป็นการศึกษาแรกทีรายงานผลของการศึกษาปริมาณการใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กกีเนยทีส่งผลใหต้วัผลิตภณัฑมี์ไขมนัอมิตวัทีลดลง และตวัผลิตภณัฑย์งัไดรั้บการยอมรับในดา้นรสชาติและเนือสัมผสั ซึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูที้ตอ้งการควบคุมไขมนัหรือผูที้ตอ้งการรักษาสุขภาพทวัไปในชีวติประจาํวนั และเหมาะสาํหรับการพฒันาผลิตภณัฑใ์นดา้นเบเกอรีต่อไป  กิตติกรรมประกาศ โครงงานวิจยัเรือง การศึกษาปริมาณการใชช้อร์ตเทนนิงนาํมนัรําขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑค์ุกกีเนย สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีจากการสนบัสนุนทุนอุดหนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมสิงประดิษฐ์และนวตักรรมเพอืคนรุ่นใหม่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสาํหรับความอนุเคราะห์ในการใชส้ถานที การทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค รวมถึงเครืองมืออุปกรณ์ทีเกียวขอ้ง  ขอขอบคุณอาจารย ์บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการทุกท่าน สําหรับความช่วยเหลือและกาํลงัใจในทุกขนัตอนของการดาํเนินโครงการวจิยั   
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ผลกระทบของชุมชนต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์นําเศรษฐกจิ : กรณีศึกษาอ่าวสิเกา  อาํเภอสิเกา จังหวัดตรัง Effects of Communities on Structure and Diversity of Economic Aquatic Fauna : A Case Study Gulf of Sikao , Sikao Distr ict, Trang Province  ปรีดา เกิดสุข *   Preeda Kirdsook1*   บทคัดย่อ  ศึกษาผลกระทบของชุมชนต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตวน์าํเศรษฐกิจ จาก  พืนทีของอ่าวสิเกา คือ ชุมชนปากคลอง  ชุมชนโต๊ะบัน และชุมชนแหลมมะขาม อาํเภอสิเกา จังหวดัตรัง  เก็บตวัอย่างสัตวน์าํจากบริเวณใกล้ชุมชนๆละ  สถานี และจากป่าชายเลนทียงัคงมีสภาพสมบูรณ์บริเวณห่างชุมชนๆละ  สถานี เครืองมือประมงทีใชไ้ดแ้ก่ อวนถ่วง อานปลากระบอก อวนกุง้ ลอบปลาเก๋าและลอบปู  เก็บตวัอยา่งทงัหมด  ครังแบบเดือนเวน้เดือนเริมตงัแต่เดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนพฤษภาคม   พบสัตวน์าํเศรษฐกิจทงัหมด   ชนิด โดยมีปลาเป็นกลุ่มสัตวน์าํทีพบมากทีสุด คือ  ชนิด ( .  %)  ขอ้มูลตวัอยา่งสัตวน์าํจากสถานีต่างๆนาํมาวิเคราะห์ จาํนวนชนิด  จาํนวนตวัอยา่ง  ค่าดรรชนีความหลากหลายทางชนิด(H´) ค่าดรรชนีความสมาํเสมอ (J´)และ ค่าดรรชนีความชุกชุมของชนิด (d) เปรียบเทียบระหวา่งบริเวณใกลชุ้มชนกบัห่างชุมชนพบวา่   ทุกค่าดรรชนีไม่มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั  ( p>0.05 )  เนืองจากชุมชนตงัอยู่ปลายคลองใกลก้บัส่วนทีติดต่อกบัชายฝังทะเล สัตวน์าํสามารถวา่ยนาํหลีกหนีปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ จากกิจกรรมของชุมชนทีมารบกวน ส่งผลให้ไม่เกิดความเครียดตามทฤษฎี IDH   ดงันนัค่าดรรชนีต่างๆจึงไม่เพิมสูงขึน จนมีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั   คาํสําคญั : โครงสร้าง, ความหลากหลาย, สัตวน์าํเศรษฐกิจ,  ชุมชน            
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ABSTRACT  To study the community effects on the structure and diversity of economic aquatic fauna in three communities of Gulf of Sikao; Toe Ban, Pak Klong and Lam Makham ,the study collected samples from 3 stations nearby each community and 3 stations from  rich seaside mangrove forests far  from each community.  Fishing gears used were gill net, mullet net, shrimp net, fish trap and crab trap.  Samples were collected from stations every two months from  July 2012 to May 2013. Totally, 90  species of economic aquatic fauna werefound and the most collected group was fish, 74 species (82.22 %). Aquatic fauna sample data from stations were  analyzed in terms of the number of species, number of samples, Indices of diversity; H´, Evenness; J´ and Species richness; d. There were no statistically significant difference  from all indices  between  areas  nearby and far from  communities.  These communities  were situated at the end of the canal connected to the sea shore, the aquatic fauna could stay away  from the community, s activity  factors, so there were no  pressure according to the intermediate disturbance hypothesis (IDH) . Therefore, all indices  did not  increase and  there were no statistically significant difference .  Keyword: structure, diversity, aquatic animal, community                        
 สาขาเทคโนโลยกีารประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มทร.ศรีวิชยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  1 Department of Fisheries Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology, RMUT Srivijaya, Sikao, Trang 92150 , Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pkirdsook@hotmail.com 
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บทนํา ทรัพยากรประมงซึงประกอบดว้ยสัตวน์าํและพืชนาํหลายชนิดเป็นทรัพยากรทีคืนรูปหรือทดแทนได ้(renewable resources) แต่อย่างไรก็ตามสัตวน์าํหลายชนิดทีอาศยัอยู่ในธรรมชาติก็มีแนวโนม้ทีลดลงจากหลายปัจจยั  ดงันันการทีจะจดัการให้ทรัพยากรสามารถดาํรงต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสมจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาชีววิทยาดา้นต่างๆใหเ้ขา้ใจ เพือให้สามารถนาํขอ้มูลไปใช้จดัการทรัพยากรไดอ้ย่างยงัยืน กรณีชายฝังอ่าวสิเกาซึงมีความยาวประมาณ  กิโลเมตร เป็นทีตงัของชุมชนต่างๆหลายชุมชน ดงัเช่นชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนปากคลอง และชุมชนโต๊ะบนัเป็น  ชุมชนใหญ่ แต่ละชุมชนมีการขยายตัวของประชากรอย่างต่อเนือง ทําให้มีความต้องการใช้พืนทีของป่าชายเลนในบริเวณใกล้เคียงชุมชนบางส่วน                   เพือก่อสร้างอาคารทีอยู่อาศยัและทาํกิจกรรมอืนๆทีจาํเป็น ซึงทาํให้ปริมาณพืนทีป่าชายเลนทีเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์และอนุบาลสตัวน์าํลดลง รวมถึงผลกระทบจากนาํทิง ขยะมูลฝอย ทีทาํใหคุ้ณภาพนาํมีการเปลียนแปลง อนัอาจส่งผลต่อปริมาณสัตวน์าํทีเคยจบัไดจ้ากเครืองมือประมงพืนบา้นของคนในชุมชนให้ลดลงกว่าในอดีต  ดงันนัจึงควรมีการศึกษาผลกระทบของชุมชน ต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตวน์าํเศรษฐกิจ เปรียบเทียบระหว่างในเขตพืนทีชุมชนและห่างจากชุมชนในระยะทางต่างๆ ขอ้มูลทีไดส้ามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดขอบเขตการตงัแหล่งชุมชนใหมี้ผลกระทบต่อสัตวน์าํและระบบนิเวศน์นอ้ยทีสุด  วธิีดําเนินการวิจัย  ดาํเนินการวจิยัในพนืทีอ่าวสิเกา บริเวณ 3 ชุมชนใหญ่ตามแนวชายฝังอ่าวสิเกา คือชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนปากคลอง และชุมชนโต๊ะบนั โดยเก็บขอ้มูลในพืนทีบริเวณชายฝังทีอยูใ่นชุมชนหรือติดกบัชุมชนซึงไม่มีป่าชายเลนชุมชนละ             3 สถานี และนอกพนืทีชุมชนในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร ซึงตรวจสอบกบัแผนทีภาพถ่ายดาวเทียมแลว้พบวา่มีสภาพเป็นป่าชายเลนสมบูรณ์อีก  3 สถานี  ทาํการเก็บขอ้มูล  6 ครังเดือนเวน้เดือนใหค้รอบคลุมทงั 3  ฤดูกาล เริมเก็บตวัอยา่งตงัแต่เดือนกรกฎาคม 2555 สินสุดเดือนพฤษภาคม 2556 . การเก็บข้อมูลภาคสนาม .   กาํหนดจุดเก็บตวัอยา่งสตัวน์าํเศรษฐกิจทีเป็นสตัวน์าํขนาดใหญ่  ( macro fauna ) บริเวณในชุมชนละ   สถานี ( N1, N2 และ N3) และบริเวณป่าชายเลนทีห่างชุมชนในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร อีก  สถานี ตามแนวบริเวณชายฝัง             (F1, F2 และ F3)  .  เก็บตวัอย่างสัตวก์ลางนํา (nekton) โดยเฉพาะปลาและสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ (macrobenthos)โดยการใช้เครืองมือเก็บตวัอย่างแบบสุ่มในแต่ละสถานี  คือ อวนถ่วงขนาดตา 3.5 นิว ความลึก  ตา   อวนปลากระบอกขนาดตา                 เซนติเมตร ความลึก  ตา อวนกุง้(อวน  ชนั) ขนาดตา .  เซนติเมตร ความลึก  ตา  ลอบปลาเก๋าและลอบปู ซึงเป็นเครืองมือประมงทีชาวประมงพนืบา้นในพืนทีใชจ้บัสตัวน์าํทีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพอืนาํมาจาํหน่ายหรือบริโภค เก็บตวัอยา่งทีไดใ้นนาํยาฟอร์มาลิน -  % นาํมาแยกและวเิคราะห์ชนิดในหอ้งปฏิบติัการ ตามเอกสารของ Mohsin and Ambak (1996) , Carpenter and Niem (1998) , Fish Team of The Trang Project (2002), Swennen et al. ( ) และ จิตติมา ( ) .    เก็บตวัอยา่งนาํเพอืวเิคราะห์คุณภาพนาํดงัต่อไปนี - ปริมาณออกซิเจนทีละลายในนาํ (Dissolved oxygen, DO) วดัดว้ย DO meter  - ความเคม็ของนาํ (Salinity) วดัดว้ย Salino meter  
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- อุณหภมิูนาํ (Temperature) วดัดว้ย  Thermometer - ความเป็นกรดด่าง (pH) วดัดว้ย pH meter 
. การวิเคราะห์ข้อมูล .  ขอ้มูลสัตวน์าํทุกชนิดทีเก็บตัวอย่างได้จะนํามาวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ความถี  (% frequency),ดรรชนีความหลากหลายทางชนิด ( Indices of diversity ; H´ )  โดยดรรชนีความหลากหลายทางชนิดของแชนนอน-วายเนอร์  ( Shannon - Wiener diversity index),   ดรรชนีความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d )  โดยดรรชนีของมาร์กาเลฟ (Margalef’s index),  ดรรชนีความสมาํเสมอ (Evenness ; J´)   โดยดรรชนีความสมาํเสมอของพีลู (Pielou’s eveness) และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆโดยใชโ้ปรแกรม PRIMER 5.0 (Clark and Warwick,1994) 2.2 วิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of variance ;  ANOVA ) ของค่าต่างๆ เปรียบเทียบระหวา่งจุดเก็บตวัอยา่งบริเวณใกลแ้หล่งชุมชนและห่างชุมชน (จรัญ, 2534) 
.สถานททีาํการศึกษาและเกบ็ข้อมูล  ทาํการวิจยัและเก็บขอ้มูล บริเวณอ่าวสิเกาในพืนทีชุมชน  ชุมชน บริเวณชายฝังอ่าวสิเกา คือชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนปากคลอง และชุมชนโต๊ะบนั โดยทาํการเก็บขอ้มูลในพืนทีบริเวณชุมชนหรือติดกบัชุมชนและนอกพืนทีชุมชนในรัศมีประมาณ  กิโลเมตร (ตารางที  และภาพที ) เก็บขอ้มูลเดือนเวน้เดือนรวม  ครังตลอดช่วง  ปีทีทําการวิจัย                   ตังแต่ เดือนกรกฎาคม  สินสุดเดือนพฤษภาคม  วิ เคราะห์ชนิดสัตว์นําทีสาขาเทคโนโลยีการประมง                         คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 

ตารางท ี  ขอ้มูลพนืทีและพิกดัทางภูมิศาสตร์ของบริเวณเก็บตวัอยา่งสตัวน์าํ พนืทีทีทาํการศึกษา พิกดัทางภูมิศาสตร์ของบริเวณเกบ็ตวัอยา่งสตัวน์าํ ใกลแ้หล่งชุมชน (N) ห่างแหล่งชุมชน (F) ชุมชนโตะ๊บนั 7o34´46´´N 99o18´13´´E 7o33´47´´N 99o17´33´´E ชุมชนปากคลอง 7o35´45´´N 99o17´7´´E 7o35´56´´N 99o16´23´´E ชุมชนแหลมมะขาม 7o37´53´´N 99o16´30´´E 7o36´43´´N 99o16´5´´E  
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 ภาพท ี1   ชายฝังอ่าวสิเกา อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรังและบริเวณพืนที  ชุมชนทีทาํการศึกษา ทีมา: http://www.google_earth.com  ผลและวจิารณ์ผล  จากการเก็บตวัอยา่งสัตวน์าํเศรษฐกิจในภาพรวมทงั  พืนทีของอ่าวสิเกา รวม  ครังเดือนเวน้เดือน ตงัแต่เดือนกรกฎาคม  สินสุดเดือนพฤษภาคม   พบสัตวน์าํทงัหมด  ชนิด  ประเภทสัตวน์าํทีพบมากทีสุดคือปลาจาํนวน  ชนิด ( .  %)  ปูจาํนวน  ชนิด  ( .  %)  กุง้จาํนวน  ชนิด ( .  %)  หมึกทะเล จาํนวน  ชนิด  ( .  %)  กงัตกัแตน จาํนวน  ชนิด ( .  %)  และหอย  จาํนวน  ชนิด ( .  %)  เมือพิจารณาแยกเป็นพนืที ปรากฏวา่ ชุมชนปากคลองพบสตัว์นาํมากทีสุดจาํนวน  ชนิด รองลงมาคือชุมชนโต๊ะบนั  ชนิด และชุมชนแหลมมะขาม  ชนิด ตามลาํดบั โดยปลาเป็นกลุ่มสัตวน์าํทีพบมากทีสุดทงัจุดเก็บตวัอยา่งใกลชุ้มชนและห่างแหล่งชุมชน เนืองจากการศึกษาในครังนีเนน้ไปทีสัตวน์าํขนาดใหญ่(macro aquatic  fauna) โดยเฉพาะทีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึงประชาชนในพืนทีจับมาบริโภคและจาํหน่ายเป็นรายได ้เครืองมือทีเลือกใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง จึงเป็นประเภทอวนลอยขนาดตาต่างๆ และลอบ ส่งผลใหป้ลาเป็นกลุ่มสตัวน์าํทีมีจาํนวนชนิดทีจับไดม้ากทีสุดถึง  ชนิด ( .  %)  เพราะเป็นสัตวน์ําทีพบไดต้ลอดทงัปี แพร่กระจายไดทุ้กพืนที                    มีความสามารถหากินไดท้งัในระดบัผิวนาํ กลางนาํ และพืนทอ้งนาํ ต่างจากสัตวน์าํประเภทอืนๆ ซึงอาจมีความจาํเพาะของช่วงเวลาทีเดินทางเขา้มาในพืนทีบริเวณอ่าวสิเกา หรือมีความจาํเพาะของพืนทีอาศยัและหากิน จึงเก็บตวัอยา่งไดน้อ้ยกว่า

ชุมชนแหลมมะขาม 

ชุมชนปากคลอง 
ชุมชนโตะ๊บนั 
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มาก ไม่ว่าจะเป็น หมึก  กงั กุง้ และปู ประกอบกับจุดทีทาํการเก็บตวัอย่างมีขอ้จาํกดัในการเก็บตวัอยา่งกลุ่มสัตวห์นา้ดิน            ซึงจะพบไดม้ากในช่วงนาํลง แต่ช่วงเวลาทีเก็บตวัอย่างมกัเป็นช่วงนาํขึนซึงสะดวกกบัการวางเครืองมือประมงและเป็นช่วงเวลาจริงทีชาวประมงพืนบา้นออกจบัสัตวน์าํ ดงันนัสัตวน์าํบางกลุ่ม เช่น หอย จึงพบตวัอยา่งนอ้ยมาก จากขอ้มูลชนิดสัตวน์าํทีเก็บตวัอยา่งไดจ้ากทงั  พนืทีของอ่าวสิเกา เมือนาํมาวเิคราะห์เปอร์เซ็นตค์วามถี (% frequency) ของการพบสตัวน์าํแต่ละชนิด พบวา่ชนิดสัตวน์าํทีมีความถีในการพบมากทีสุดของแต่ละพืนทีมีทงัทีเหมือนกนัและแตกต่างกนั โดยพิจารณาจากค่าเฉลียของการพบจากสถานีเก็บตวัอยา่งใกลแ้หล่งชุมชนและห่างแหล่งชุมชนของแต่ละพนืที ปรากฏดงัตารางที  
ตารางท ี   ชนิดสตัวน์าํของแต่ละพนืทีทีมีเปอร์เซ็นตค์วามถี (% frequency) ของการพบสูงสุด          พนืที 

ชนิดสตัวน์าํและเปอร์เซ็นตค์วามถี (% frequency) ใกลแ้หล่งชุมชน       (Near) เปอร์เซ็นต์ความถีทีพบ ( % ) 
ห่างแหล่งชุมชน (Far) เปอร์เซ็นต์ความถีทีพบ ( % ) ชุมชนปากคลอง ปลาสีกนุ   Alepes djedaba  100       ปลาหลงัเขียวตะลุมพกุ       Tenualosa toli  94.44 

ชุมชนโตะ๊บนั ปลาแป้นยกัษ ์ Leiognathus  equulus  77.78       ปลาหลงัเขียวตะลุมพกุ       Tenualosa toli  77.78 
ชุมชนแหลมมะขาม ปลาสีกนุ   Alepes djedaba  83.33        ปลาสีกนุ         Alepes djedaba  77.78 

 จากขอ้มูลในตารางที  พบว่า ปลาสีกุน ( Alepes djedaba ) เป็นสัตวน์าํทีมีเปอร์เซ็นตค์วามถีของการพบสูงทีสุดจากการศึกษาในครังนี รองลงมาคือปลาหลังเขียวตะลุมพุก (Tenualosa toli ) โดยเฉพาะปลาสีกุน ( Alepes djedaba )                 เป็นสัตวน์าํทีมีเปอร์เซ็นต์ความถีทีพบสูงสุดถึง  พืนที คือ ชุมชนปากคลอง (ใกลแ้หล่งชุมชน) และชุมชนแหลมมะขาม   (ทงัใกลแ้ละห่างแหล่งชุมชน)  ทงันีจะสอดคลอ้งกับลกัษณะทางชีววิทยาของปลาทัง  ชนิดจากฐานข้อมูล Fishbase (2015a,2015b)    ทีรายงานวา่ปลาทงั  ชนิดเป็นปลาทีสามารถหากินไดท้งับริเวณชายฝังทะเล เขตนาํกร่อยบริเวณปากแม่นาํทีติดต่อกับทะเล รวมถึงบริเวณป่าชายเลน อย่างไรก็ตามการที ชนิดสัตวน์าํทีมีเปอร์เซ็นต์ความถีทีพบสูงสุดแตกต่างกนัแสดงให้เห็นถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มทีต่างกนัของแต่ละพืนที  เช่น ลกัษณะพืนชายฝัง ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร คุณสมบติัของนาํ ศตัรูตามธรรมชาติ รวมถึงการถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย ์ สิงเหล่านีส่งผลใหพ้บสตัวน์าํต่างชนิดกนั อนัเนืองมาจากขีดจาํกดัความสามารถในการทนทานต่อปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการดาํรงชีวิต (limit of tolerance)   สัตวน์าํทีทนไดจ้ะสามารถเจริญเติบโตแพร่ขยายพนัธ์ุในพนืทีนนัต่อไปได ้ค่าดรรชนีความหลากหลายทางชนิด (Indices of diversity ; H´ )โดยดรรชนีความหลากหลายทางชนิดของแชนนอน-วายเนอร์ (Shannon - Wiener diversity index), ดรรชนีความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d )โดยดรรชนีของมาร์กาเลฟ (Margalef’s index), ดรรชนีความสมาํเสมอ (Evenness ; J´) โดยดรรชนีความสมาํเสมอของพลี ู(Pielou’s eveness) ซึงคาํนวณจากขอ้มูลชนิดและจํานวนตวัอย่างสัตวน์ําทีเก็บได้จากทุกพืนทีทุกสถานีตลอดระยะเวลาเก็บตวัอย่าง เมือวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance ;  ANOVA )  เพือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบริเวณใกลแ้ละไกลชุมชนพบวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั ( p> .05 ) เลยทุกค่า  ทงั  ชุมชน ดงัแสดงไวใ้นตารางที   ถึง ตารางที     
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ตารางที   ค่าเฉลีย±SD ของจาํนวนชนิดสัตวน์าํ (s)  จาํนวนตัวอย่างสัตวน์าํ (n)  ค่าดรรชนีความหลากหลายทางชนิด   (Indices of diversity ; H´)  ค่าดรรชนีความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d ) และ ค่าดรรชนีความสมาํเสมอ  (Evenness ; J´)  จากสถานีเก็บตวัอยา่งทงัใกล ้(N) และห่าง (F) ชุมชนปากคลอง   Station s (ชนิด) n (ตวั) Hˊ d Jˊ 
N 1 N 2 N 3 F 1 F 2 F 3 

12.67±3.67a 10.50±4.42a 11.17±2.32a 10.17±2.78a 11.17±3.19a 11.83±3.19a 

61.83±46.97a 41.83±21.29a 31.00±5.33a 42.83±19.30a 45.67±23.30a 70.33±58.58a 

2.85±0.20a 2.77±0.34a 2.87± 0.31a 2.56±0.79 a 2.63±0.64 a 2.65±0.68 a 

2.95±0.43a 2.55±0.83a 2.97±0.65a 2.48±0.71a 2.72±0.77a 2.75±0.79 a 

0.80±0.09a 0.84±0.05a 0.83±0.02a 0.76±0.17a 0.77±0.13a 0.75±0.14a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลีย±SD ในแนวตงัทีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษเหมือนกนั แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั  เปอร์เซ็นต ์( p> .05 )  
ตารางที   ค่าเฉลีย±SD ของจาํนวนชนิดสัตวน์าํ (s)   จาํนวนตวัอย่างสัตวน์าํ (n)  ค่าดรรชนีความหลากหลายทางชนิด   (Indices of diversity ; H´)  ค่าดรรชนีความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d ) และค่าดรรชนีความสมาํเสมอ  (Evenness ; J´)  จากสถานีเก็บตวัอยา่งทงัใกล ้(N) และห่าง (F) ชุมชนโตะ๊บนั Station s (ชนิด) n (ตวั) Hˊ d Jˊ 

N 1 N 2 N 3 F 1 F 2 F 3 

9.17±3.55a 9.83±3.25a 10.50±1.52a 8.83±3.06a 11.33±4.97a 9.67±4.23a 

27.17±14.83a 45.33±36.91a 46.00±37.20a 33.67± 23.81a 68.83±63.85a 56.83±37.89a 

2.61±0.43a 2.49±0.49a 2.76±0.31 a 2.49±0.39a 2.52±0.78a 2.45±0.45a 

2.51±0.77a 2.48±0.68a 2.70±0.38a 2.33±0.56a 2.60±0.78a 2.22±0.70a 

0.85±0.05a 0.78±0.12a 0.82±0.11a 0.82±0.08a 0.75±0.22 a 0.77±0.09 a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลีย±SD ในแนวตงัทีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษเหมือนกนั แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั  เปอร์เซ็นต ์( p> .05 ) 
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ตารางที   ค่าเฉลีย±SD ของจาํนวนชนิดสัตวน์าํ (s)   จาํนวนตวัอย่างสัตวน์าํ (n)  ค่าดรรชนีความหลากหลายทางชนิด   (Indices of diversity ; H´)  ค่าดรรชนีความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d ) และค่าดรรชนีความสมาํเสมอ  (Evenness ; J´)  จากสถานีเก็บตวัอยา่งทงัใกล ้(N) และห่าง (F) ชุมชนแหลมมะขาม Station s (ชนิด) n (ตวั) Hˊ d Jˊ 
N 1 N 2 N 3 F 1 F 2 F 3 

9.33±1.37a 10.00±3.23a 7.33±3.39a 9.33±1.37a 9.33±2.25a 9.17± 3.55a 

47.17±12.06a 66.67±50.12a 53.17±31.06a 66.50±44.74a 63.33±17.40a 68.50±23.77a 

2.13±0.53a 2.10±0.60a 1.83±0.83a 2.03± 0.67a 1.92±0.68a 1.86±0.85a 

2.17±0.25a 2.22±0.57a 1.61±0.62a 2.09±0.19a 2.02±0.51a 2.00±0.87a 

0.66±0.15a 0.65±0.14a 0.64±0.17a 0.64±0.22a 0.60±0.18a 0.57±0.17a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลีย±SD ในแนวตงัทีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษเหมือนกนั แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั  เปอร์เซ็นต ์( p> .05 ) 
           สาํหรับขอ้มูลคุณภาพนาํพนืฐานทีสาํคญัซึงตรวจวดัจากทุกสถานีพร้อมกบัการเก็บตวัอยา่งทงับริเวณใกลแ้ละห่างแหล่งชุมชนของ  พนืที รวม  ครัง แสดงในรูปของค่าเฉลียรายเดือนดงัตารางที  ถึงตารางที  ตารางท ี   ค่าเฉลียของคุณภาพนาํบางประการทีตรวจวดัไดจ้ากสถานีเก็บตวัอยา่งทงับริเวณใกล(้Near) และห่าง(Far) ชุมชน   ปากคลอง ช่วงเวลาเก็บตวัอยา่ง DO ( mg/l) Salinity ( ppt) pH Temperature ( ˚ C ) 

Near Far Near Far Near Far Near Far 
ก.ค.  
ก.ย.  
พ.ย.  
ม.ค.  
มี.ค.  
พ.ค.  

5.33 
5.43 
5.42 
4.93 
4.40 
4.50 

5.37 
5.37 
5.36 
5.03 
4.50 
4.50 

28.03 
29.93 
29.91 
30.03 
30.50 
30.10 

28.70 
30.00 
29.90 
30.07 
30.53 
30.13 

8.53 
8.23 
8.21 
7.80 
8.03 
7.40 

8.50 
8.30 
8.28 
7.83 
8.03 
7.40 

32.43 
32.03 
32.00 
31.10 
31.20 
30.10 

32.47 
32.17 
32.16 
31.17 
31.23 
30.17 

ค่าเฉลีย 5.00 5.02 29.75 29.89 8.03 8.06 31.48 31.56 
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ตารางท ี   ค่าเฉลียของคุณภาพนาํบางประการทีตรวจวดัไดจ้ากสถานีเก็บตวัอยา่งทงั บริเวณใกล(้Near) และห่าง(Far) ชุมชน  โตะ๊บนั 
ช่วงเวลาเก็บตวัอยา่ง DO ( mg/l) Salinity ( ppt) pH Temperature ( ˚ C ) 

Near Far Near Far Near Far Near Far 
ก.ค.  
ก.ย.  
พ.ย.  
ม.ค.  
มี.ค.  
พ.ค.  

4.36 
4.50 
4.47 
4.50 
4.27 
4.37 

4.67 
4.70 
4.57 
4.50 
4.43 
4.50 

27.53 
28.53 
29.47 
29.80 
30.03 
29.60 

28.20 
29.20 
29.60 
29.87 
30.10 
29.77 

7.86 
7.80 
8.00 
7.97 
7.80 
7.33 

7.97 
8.03 
7.93 
7.97 
7.87 
7.43 

30.17 
30.17 
31.13 
31.20 
31.03 
30.07 

30.83 
30.83 
31.23 
31.27 
31.10 
30.17 

ค่าเฉลีย 4.41 4.56 29.16 29.46 7.79 7.87 30.63 30.91 
 
ตารางท ี   ค่าเฉลียของคุณภาพนาํบางประการทีตรวจวดัไดจ้ากสถานีเก็บตวัอยา่งทงับริเวณใกล(้Near) และห่าง(Far) ชุมชน   แหลมมะขาม 

ช่วงเวลาเก็บตวัอยา่ง DO ( mg/l) Salinity ( ppt) pH Temperature ( ˚ C ) 
Near Far Near Far Near Far Near Far 

ก.ค.  
ก.ย.  
พ.ย.  
ม.ค.  
มี.ค.  
พ.ค.  

5.06 
5.03 
5.23 
5.03 
4.80 
4.40 

5.17 
5.17 
5.20 
5.00 
4.93 
4.53 

29.57 
29.58 
30.20 
30.06 
30.60 
30.20 

29.73 
29.73 
30.20 
30.17 
30.60 
30.13 

7.57 
7.56 
7.83 
7.83 
7.50 
7.50 

7.60 
7.58 
7.80 
7.87 
7.53 
7.50 

30.73 
31.63 
31.77 
31.60 
31.43 
30.10 

30.83 
31.30 
31.73 
31.57 
31.43 
30.17 

ค่าเฉลีย 4.93 5.00 29.95 30.09 7.63 7.65 31.21 31.17  
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จากขอ้มูลจาํนวนชนิด จาํนวนตวัอยา่ง และค่าดรรชนีทงั    ดรรชนีของสัตวน์าํทีเก็บตวัอยา่งไดจ้ากแต่ละสถานีทงัใกลแ้หล่งชุมชน (N1,N2,N3) และห่างแหล่งชุมชน (F1,F2,F3)  เมือวเิคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) เพอืเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งสถานที พบวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั ( p> .05 ) เลยทุกค่า ดงัแสดงไวใ้นตารางที  ถึง   ผลทีวิเคราะห์ไดนี้แสดงให้เห็นวา่สัตวน์าํทีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลแ้หล่งชุมชนและห่างแหล่งชุมชนของทงั  พืนทีไม่ไดถู้กรบกวนดว้ยปัจจยัสภาพแวดลอ้มทีมีความรุนแรงมากพอจนส่งผลให้เกิดความเครียดต่อสัตวน์าํ ตามทฤษฎีการรบกวนหรือความเครียดปานกลาง (intermediate disturbance hypothesis : IDH)  (Allaby, 2004)  ทีกล่าวไวเ้กียวกับการพิจารณาระดบัความเครียดต่อความหลากหลายทางชนิด โดยเสนอแนะวา่ภายใตส้ภาพทีมีการรบกวนนอ้ยทีสุดประชาคมจะมีความหลากหลายทางชนิดลดลง เนืองจากการแข่งขนัเพือกาํจดัซึงกนัและกนัออกจากประชาคม  แต่เมือสภาพบริเวณนนัเริมมีการรบกวนหรือมีความเครียดเพิมขึนเล็กนอ้ย  การแข่งขนัจะลดนอ้ยลงทาํใหค้วามหลากหลายทางชนิดเริมมีค่าสูงขึน  ขอ้มูลทีสนบัสนุนผลวิเคราะห์นีไดแ้ก่ จาํนวนชนิดและจาํนวนตวัอยา่งสัตวน์าํทีเก็บไดต้ลอดระยะเวลาศึกษาของชุมชนปากคลอง ชุมชนโต๊ะบนั และชุมชนแหลมมะขาม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัสาํคญั รวมถึงขอ้มูลคุณภาพนาํพืนฐานของทงั   พืนทีจากตารางที  ถึง  ทีแตกต่างกนันอ้ยมากระหวา่งบริเวณใกลแ้ละห่างแหล่งชุมชน  เนืองจากชุมชนโตะ๊บนั ชุมชนปากคลอง ซึงอยูใ่นพนืทีของตาํบลบ่อหิน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อหิน, 2557) และชุมชนแหลมมะขาม ซึงอยูใ่นพืนทีของตาํบลเขาไมแ้กว้ (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาไมแ้กว้, 2557) บริเวณทีตงัชุมชนอยูค่่อนไปทางด้านปลายคลองใกลก้ับส่วนทีติดต่อกับชายฝังทะเล ความกวา้งของลาํคลองทีชุมชนตงับา้นเรือนสองขา้งฝังจึงมีความกวา้งมาก ขนาดใกลเ้คียงกบับริเวณเก็บตวัอยา่งห่างแหล่งชุมชนจุดทีเป็นป่าชายเลนชายฝังทะเล  การขึนลงของกระแสนาํในรอบวนั สามารถพาอาหารและสัตวน์าํจากบริเวณป่าชายเลนชายฝังทะเลปลายคลองผ่านบริเวณทีตงัชุมชนเขา้สู่ตน้คลองดา้นในช่วงนาํขึน   และพาของเสียจากบา้นเรือนชุมชนระบายออกสู่ปลายคลองพร้อมมวลนาํช่วงนาํลง สัตวน์าํจึงสามารถเคลือนทีอาศยัอยูไ่ด้ตลอดลาํคลองแมเ้ป็นบริเวณกลางทีตงัชุมชน นอกจากนีการตงับา้นเรือนบริเวณชายฝังคลองของชุมชน ณ ช่วงเวลาทีทาํการศึกษาก็มีจาํนวนครัวเรือนไม่มากและกระจายตวัไม่หนาแน่น แนวโนม้การขยายตวัเพิมจาํนวนบา้นเรือนมกัเป็นตามพืนทีติดแนวถนนทีตดัเชือมมาจากตวัอาํเภอสิเกาไปยงัตาํบลต่างๆ  ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ์เช่น การเขา้ออกของเรือประมงพืนบา้น การทิงขยะมูลฝอยสิงปฏิกูลลงนาํ จึงมีไม่มากและเกิดในช่วงเวลาจาํกดั สัตวน์าํโดยเฉพาะปลาสามารถว่ายนาํหลีกหนีการรบกวนเหล่านีได้อนัเนืองมาจากสภาพคลองทีมีความกวา้งและลึกมากกว่าคลองบริเวณชุมชนอืน  นอกจากนีจาํนวนบ่อกุง้ของทงั  พืนที ณ เวลาทีทาํการศึกษาก็นอ้ยกวา่ชุมชนอืน ปริมาณนาํทิงทีระบายจากบ่อเลียงกุง้จึงนอ้ยกวา่ดว้ย  จากปัจจยัทีกล่าวมาทงัหมดอนุมานไดว้า่ ความแตกต่างของสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติและการรบกวนทีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยบ์ริเวณใกลชุ้มชนปากคลอง ชุมชนโต๊ะบนั และชุมชนแหลมมะขาม มีผลไม่มากพอทีจะทาํให้เกิดความแตกต่างของจาํนวนชนิดสัตวน์าํ จาํนวนตวัอยา่งสัตวน์าํ  ค่าดรรชนีความหลากหลายทางชนิด  ( H´)  ค่าดรรชนีความชุกชุมของชนิด ( d )  ค่าดรรชนีความสมาํเสมอ ( J´) และคุณภาพนาํพืนฐานทีสําคญั  กบับริเวณไกลแหล่งชุมชนในรัศมี                  กิโลเมตร ซึงเป็นบริเวณป่าชายเลนริมชายฝังทะเล  ผลการศึกษาในครังนียงัแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างของผลกระทบของชุมชนต่อการดาํรงชีวติของสตัวน์าํในแหล่งนาํนิง ซึงมีการหมุนเวยีนถ่ายเทของมวลนาํนอ้ยกวา่แหล่งนาํไหล ผลกระทบจากปัจจยัและกิจกรรมของมนุษยที์มีต่อสัตวน์าํจะรุนแรงและเห็นผลชดัเจนกวา่มาก ตวัอยา่งเช่น การศึกษาของเทิดศกัดิ ( ) ทีศึกษาผลกระทบของกิจกรรมมนุษยที์มีต่ออาชีพประมงพืนบา้นรอบกวา๊นพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ซึงสรุปไดว้า่กิจกรรมมนุษยมี์ผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้ม ทาํลายทีอยูข่องสัตวน์าํ ปริมาณสัตวน์าํลดลง ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทาํให้ประชากรซึงประกอบอาชีพประมงพืนบา้นริมกวา๊นพะเยามีรายไดน้อ้ยลง สูญเสียรายไดจ้ากกิจกรรมประมง ก่อให้เกิดการแยง่ทรัพยากรประมงจนเกิดความขดัแยง้ได ้หรือ งานวิจยัของ Alin et al. ( ) ทีศึกษาผลการรบกวนของการตงัถินฐาน
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ของมนุษยที์มีต่อประชาคมสัตวใ์นทะเลสาบ Tanganyika  อาฟริกาตะวนัออก  ผลการวิจยัแสดงให้เห็นความเกียวขอ้งของกิจกรรมมนุษยที์ส่งผลต่อระดบัตะกอนในทะเลสาบ Tanganyika  ซึงมีผลกระทบ (impact) โดยตรงต่อสัตวน์าํ ทงัในเรืองของคุณภาพพนืทีอาศยัในบริเวณต่างๆของทะเลสาบ ความหนาแน่นของชนิด (species density) รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ   (biodiversity) ของทงั ออสตราคอด (ostracods)  ปลา และหอย ในแง่ของการเพมิการรบกวนสตัวน์าํเหล่านี  สรุปผลการวจิัย เมือประมวลผลการศึกษาจากทงั  พนืทีของอ่าวสิเกา คือ ชุมชนปากคลอง ชุมชนโตะ๊บนั และชุมชนแหลมมะขาม อาจสรุปไดว้า่ การตงัชุมชนใกลห้รือห่างบริเวณป่าชายเลน ซึงเป็นบริเวณแหล่งเพาะพนัธุ์ แหล่งอนุบาล แหล่งอาหารและทีอยู่อาศัยทีสําคญัของสัตว์นําต่างๆ โดยเฉพาะสัตวน์าํทีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนประมงชายฝัง ในรัศมีประมาณ                  กิโลเมตร กิจกรรมของคนในชุมชน เช่น การเดินเรือเขา้ออก การทิงขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลลงนาํ การระบายนาํทิงจากบา้นเรือนและบ่อเลียงกุง้ เป็นตน้  มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตวน์าํเศรษฐกิจ  แต่การกระทาํเหล่านีจะมีความรุนแรงจนเกิดการรบกวนหรือสร้างความเครียดใหก้บัสตัวน์าํมากนอ้ยเพยีงใด  ตวัแปรทีสาํคญัคือสภาพภูมิประเทศของชายฝังทีชุมชนไปตงัอยู ่ถา้บริเวณดงักล่าวเป็นจุดทีมีความกวา้ง ความลึกของลาํนาํมากการไหลผ่านเขา้ออกของมวลนาํในรอบวนัเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก  ผลการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษยอ์าจถูกเจือจางจนไม่ส่งผลกระทบ หรือสตัว์นําสามารถหลีกเลียงการรบกวนจนได้รับผลน้อยมาก กรณีเช่นทีกล่าวนีการตังถินฐานของชุมชนจะไม่สร้างความเปลียนแปลงต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตวน์าํในบริเวณนนัจนแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบับริเวณป่าชายเลนสภาพสมบูรณ์ ดงัเช่น ผลการศึกษาทีพบจากชุมชนปากคลอง ชุมชนโตะ๊บนั และชุมชนแหลมมะขาม   เอกสารอ้างองิจรัญ จนัทลกัขณา.  .  สถิต ิวิธีวเิคราะห์และวางแผนวจิยั.  พิมพค์รังที .  โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิชจาํกดั,กรุงเทพฯ.   จิตติมา อายุตตะกะ.  .  การศึกษาเบืองต้นประชาคมสิงมีชีวิตบนพืนทะเล.  สํานักพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  กรุงเทพฯ.  เทิดศกัดิ กาํลงัหาญ.  .  ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ทมีีต่ออาชีพประมงพืนบ้านรอบกว๊านพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวัด พะเยา. แหล่งทีมา: http://WWW.kwan.up.ac.th/research/detail.php?id=94 ,  กรกฎาคม . องค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว.  ม.ป.ป.  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว.  แหล่งทีมา: http://www.  kaomaikeaw.go.th/center/website/management/websitedragdrop/index.php?site=1221&pageid1221,8  กรกฎาคม .  องค์การบริหารส่วนตาํบลบ่อหิน.  ม.ป.ป.  องค์การบริหารส่วนตาํบลบ่อหิน.   แหล่งทีมา: http://WWW.bohin. org/  project2.htm ,  กรกฎาคม .  Alin, Simone R., Roger  Bills, Andrew  S. Cohen, Peter  Coveliers, Masta Mukwaya Gashagaza  and  Sona Kimbadi.   1999.  Effects of  landscape  disturbance on animal communities in  Lake Tanganyika, East Africa.   Conservation Biology 13.5 (1999):1017. Available Source: http://go.galegroup.com/p s/i.do?id=GALE%7CA5  7588780&v= 2.1&u=uninet72&it=r&p, August13, 2015 .   Allaby,  M.  2004.  Intermediate disturbance hypothesis.  A Dictionary of  Ecology.  Available Source :  http://WWW.encyclopedia.com/doc/1O14- intermediatdstrbnchypthss.html , August 31,2015. 
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การพฒันาผลิตภัณฑ์จากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว Product Development form Coconut Fiber  Green Composite  ขนิษฐา เจริญลาภ1*, ปทุมทิพย ์ปราบพาล2, อมรรัตน์ อนนัตวราพงษ3์, คฑา ม่วงเทศ3, ธรรมรัตน์ จรูญชนม์ , และ ณฐัวิทย ์คงศรีชาย  Khanittha Charoenlarp1*, Pathumthip Prabphane2, Amornrat Ananvaraphong3, Khatha Muangthed3,  Thammarat Jaroonchon3 and Nattawit Kongsrichai3  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือเตรียมกรีนคอมโพสิตจากเสน้ใยมะพร้าว และพฒันาผลิตภณัฑจ์ากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว ทดลองโดยศึกษาภาวะทีเหมาะสมในการขึนรูปแผ่นกรีนคอมโพสิต โดยแปรผนัปริมาณเส้นใยมะพร้าว ความเขม้ข้นและชนิดของสารประสาน วดัค่าความต้านทานแรงดึง และความสามารถในการยืดตวัของแผ่นกรีนคอมโพสิต รวมทงัศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑจ์ากกรีนคอมโพสิตจากเส้นใยมะพร้าว ผลการศึกษาพบว่าภาวะทีเหมาะสมการขึนรูปกรีนคอมโพสิตขนาดกวา้ง x ยาว x หนา เท่ากบั 210 x 297 x 2 มิลลิเมตร3 คือ ใชอ้ตัราส่วนโดยนาํหนกัของเส้นใยต่อคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เท่ากบั 15 : 0.75 อดัทีความดนั 600 ปาสคาล อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แผ่นกรีนคอมโพสิตทีไดมี้ค่าความตา้นทานแรงดึง เท่ากบั 114.23 นิวตนั ความสามารถในการยืดตวั 11.403 มิลลิเมตร แผ่นคอมโพสิตทีไดส้ามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลาย โดยผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากต่อผลิตภณัฑ ์ทีระดบัความพึงพอใจเฉลีย .   คาํสําคญั : ใยมะพร้าว, กรีนคอมโพสิต, ความตา้นทานแรงดึง, ความสามารถในการยดืตวั             สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิงทอ คณะอุตสาหกรรมสิงทอ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. เลขที  ถนนนางลินจี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ   สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. เลขที  ถนนนางลินจี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ   สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑภู์มิปัญญาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. เลขที  ถนนนางลินจี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 * ผูป้ระสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ : Khanittha.C@mail.rmutk.ac.th 
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ABSTRACT    This research aimed to prepare green composite from coconut fiber and developed the green products from this composite. The optimum condition for forming green composite sheet was studied by varying the amount of coconut fiber, concentration of binder and type of binder. The tensile strength and the elongation of the green composite sheet were measured. Consumers satisfaction of the green composite products from coconut fiber was evaluated as well. The results showed that the optimum condition for preparing a green composite was a product  size of 210 x 297 x 2 mm3 with a weight ratio of fiber to carboxymethyl cellulose at 15.00 : 0.75  and compressed at a pressure of 600 Pa at 100 oC. The green composite sheet has a tensile strength at 114.23 N and the elongation at break at 11.403 mm. Composite sheets could be developed into a variety of products. Finally consumers satisfaction toward the overall product was at a high level as 4.33 in average.  Keyword: coconut fiber, green composite, tensile strength, elongation          
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บทนํา  ปัจจุบนัพลาสติกถูกนาํมาใชป้ระโยชน์แทนวสัดุชนิดต่าง ๆ เนืองจากมีคุณสมบตัิเด่นดา้นการขึนรูปเป็นผลิตภณัฑที์มีความแข็งแรง มีความหนาแน่นตาํ และราคาถูก  (Glenn and Orts, 2001) ทาํให้มีการนําพลาสติกไปใช้ในหลากหลายวตัถุประสงค์ เช่นเป็นวสัดุบรรจุภณัฑ์ ใช้ในงานก่อสร้าง ใช้ในการเกษตร และใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย ์เป็นตน้                 จากสมบัติของพลาสติกทีผลิตจากวสัดุปิโตรเคมี ทีส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ        (Koronis, Silva, and Fontul, 2013a; La Mantia and Morreale, 2011a; Silva et al, 2013) ปัจจุบนัจึงมีการพฒันาวสัดุผสมชนิดใหม่ทีผลิตมาจากแหล่งว ัตถุดิบทีสามารถสร้างขึนใหม่ได้ (renewable material) ราคาถูก เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม                   และทีสําคัญคือย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (biodegradable) ซึงวัสดุผสมทีมีสมบัติดังกล่าว เรียกว่ากรีนคอมโพสิต                            (green composites) (Luo and Netravali ,1999b, 1999a; Takagi and Asano, 2008; Takagi and Ichihara ,2004; La Mantia and Morreale, 2011a) วสัดุคอมโพสิตเป็นวสัดุทีเกิดจากการนาํวสัดุทีมีสมบตัิแตกต่างกนัตงัแต่สองชนิด หรือมากกวา่ประกอบเขา้ดว้ยกนั เพือใหไ้ดว้สัดุใหม่ทีมีสมบตัิจาํเพาะต่าง ๆ  เช่นเพิมความแขง็แรงในขณะทีนาํหนกัลดลง รวมถึงเพิมความคงทนต่อสารเคมี สารละลาย ความร้อน  และความเยน็ เป็นตน้ (Koronis, Silva, and Fontul, 2013b) องค์ประกอบหลกัของวสัดุคอมโพสิตมี  ส่วน คือ เมทริกซ์ (matrix) และส่วนเสริมแรง (reinforcement) ส่วนทีเป็นเมทริกซ์ของวสัดุคอมโพสิตทาํหนา้ทีเป็นตวัประสานระหวา่งส่วนเสริมแรงเขา้ดว้ยกนั เพอืใหเ้กิดโครงขา่ยสามมิติ รองรับ และรักษาตาํแหน่งวสัดุเสริมแรงใหอ้ยูใ่นรูปร่างทีกาํหนด (La Mantia and Morreale 2011b; Vilay et al. 2008) พอลิเมอร์ทีนิยมใชเ้ป็น เมทริกซ์ ไดแ้ก่ พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์(polyvinyl alcohol, PVA) พอลิโพรไพลีน (polypropylene, PP) พอลิเอทธิลีน (polyethylene, PE) และอะคริโลไนไตรล ์บิวทาไดอีน สไตรีน (acrylonitrile butadiene styrene, ABS) เป็นตน้ ส่วนเสริมแรงทาํหนา้ทีเป็นโครงสร้างทีให้ความแข็งแรงแก่วสัดุคอมโพสิต สารเสริมแรงทีนิยมใชไ้ดแ้ก่ เส้นใยแกว้ (glass fiber) เส้นใยคาร์บอน (carbon fiber) และเส้นใยเคฟลาร์ (Kevlar fiber) (Nickel and Riedel, 2003)  ปัจจุบนัมีการใชเ้ส้นใยจากธรรมชาติ เช่น เส้นใยเซลลูโลสจากพืชเป็นส่วนเสริมแรงในวสัดุคอมโพสิตเพือทดแทนการใชเ้ส้นใยสังเคราะห์มากขึนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ (John and Thomas 2008a; Nickel and Riedel, 2003) เนืองจากเส้นใยธรรมชาติมีสมบตัิจาํเพาะ คือ มีราคาถูก นาํหนกัเบา (ความหนาแน่นตาํ) อีกทงัยงัสามารถย่อยสลายไดท้างชีวภาพ เส้นใยธรรมชาติทีนิยมใชไ้ดแ้ก่ เสน้ใยจากปอ ป่าน สบัปะรด และเสน้ใยมะพร้าว เป็นตน้ (Mohanty, Misra, and Drzal , 2005) ซึงเส้นใยเหล่านีเป็นวสัดุเหลือทางการเกษตร ประกอบกบัในปัจจุบนัประเทศไทยมีความตืนตวัเรืองปัญหาสิงแวดลอ้มมากขึน ดงัจะเห็นได้จากการปรับแนวทางและเป้าหมายการผลิตในระดบัอุตสาหกรรมโดยเน้นการใช้วสัดุธรรมชาติหรือวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มมากขึน พืชเส้นใยธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกหนึงซึงมีอยูม่ากและหาไดง่้ายในประเทศไทย รวมถึงมีตน้ทุนการผลิตทีตาํเมือเปรียบเทียบกบัเสน้ใยสงัเคราะห์ โดยเฉพาะมะพร้าวซึงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึงของไทย สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานวา่ประเทศไทยมีพนืทีปลูกมะพร้าวประมาณ .  ลา้นไร่ ผลผลิตเฉลียต่อปี .  ลา้นตนั พืนทีปลูกมะพร้าวกระจายอยูท่วัประเทศ เนืองจากมะพร้าวเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของอาหารคาว-หวานของไทย  รวมทงัเป็นเครืองดืมเพือสุขภาพ  นอกจากนี ปัจจุบนัอุตสาหกรรมมะพร้าวมีความตอ้งการใชว้ตัถุดิบสูงขึน จงัหวดัทีเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวทีสาํคญัของไทย ไดแ้ก่ ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี และจงัหวดัทางภาคตะวนัออกรอบ ๆ อ่าวไทย (สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป) และจากผลการศึกษาโดย (ธญัวรรณ และคณะ, ) รายงานวา่ เปลือกมะพร้าว  ตนั สามารถแปรรูปเป็นเสน้ใยมะพร้าว ไดเ้สน้ใย เฉลีย .  กิโลกรัม ดงันนัจึงมีงานวิจัยทีเกียวขอ้งกับการนาํเส้นใยมะพร้าวและขุยมะพร้าว ไปใช้งานดา้นต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมคอมโพสิตจากใยมะพร้าว  (Wang and Huang, 2009; Lomelí Ramírez et al. 2011; Dong et al, 2014) การผลิตเยือกระดาษและกระดาษจากใยมะพร้าว (Main et al., 2014) การศึกษาสมบตัิของใยมะพร้าวและแผ่นไมอ้ดัใยมะพร้าว (Essabir et al. 2016; Zhang and Hu, 
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) การปรับปรุงเสน้ใยมะพร้าวดว้ยสารเคมีชนิดต่าง (Wang and Huang, ) การนาํไปใชเ้ป็นฉนวน (กิตติชาติ , โสภาพรรณ, และ สิงห์,2550; Lertwattanaruk and Suntijitto, 2015) การใช้เป็นวสัดุเสริมแรง (ประชุม, 2550; อุดมศักดิ. 2557; Dong et al. 2014) โดยจากงานวิจยัทีกล่าวมาส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมแผ่นคอมโพสิต หรือ แผน่ไมอ้ดั จากใยมะพร้าว โดยใชส้ภาวะต่าง ๆ และศึกษาสมบตัิทางกลของแผ่นคอมโพสิต หรือ แผ่นไมอ้ดัจากใยมะพร้าว เพือนาํไปใชใ้นงานเสริมแรงดา้นต่าง ๆ งานวิจยันีสนใจการเตรียมกรีนคอมโพสิตจากใยมะพร้าว โดยการขึนรูปดว้ยสารทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม และนาํแผ่นกรีนคอมโพสิตทีไดม้าพฒันาเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ จากวสัดุธรรมชาติ เพือเป็นอีกทางเลือกหนึงในการเพิมมูลค่าใหแ้ก่มะพร้าว และช่วยใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พมิขึน  จากปัญหาเรืองสิงแวดลอ้ม ในปัจจุบนัทาํให้นักวิจัยทวัโลกมีแนวคิดทีจะพฒันาวสัดุผสมชนิดใหม่ทีผลิตมาจากแหล่งวตัถุดิบทีสามารถสร้างขึนใหม่ได ้ราคาถูก เป็นมิตรกับสิงแวดลอ้ม และทีสําคญัคือ ย่อยสลายไดใ้นธรรมชาติ วสัดุผสมทีมีสมบติัดงักล่าวเรียกวา่กรีนคอมโพสิต ซึงเป็นวสัดุผสมทีเกิดจากการรวมกนัของเสน้ใยธรรมชาติกบัเรซินธรรมชาติ โดยเส้นใยธรรมชาติทีใชอ้าจจะเป็นเส้นใยธรรมชาติจากพืชหรือสัตวก์็ได ้แต่โดยส่วนใหญ่จะใชเ้ส้นใยพืช เช่น กัญชง (hemp) ลินิน (flax) ปอ (jute) เป็นตน้ มากกวา่เสน้ใยจากสัตว ์เนืองจากเสน้ใยพืชมีปริมาณมากกวา่และหาไดง่้ายกวา่ สาํหรับวสัดุทีจะนาํมาใชเ้ป็นเมทริกซ์พอลิเมอร์ในกรีนคอมโพสิต จะตอ้งเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ (biopolymer) ทีสามารถย่อยสลายไดใ้นธรรมชาติ และผลิตจากวตัถุดิบทีสร้างขึนใหม่ได ้ ซึงวสัดุในกลุ่มนีเป็นทางเลือกใหม่ของการพฒันาทียงัยืนทงัในทางดา้นเศรษฐกิจและสิงแวดลอ้ม เพราะช่วยในเรืองของการอนุรักษว์ตัถุดิบทีมาจากฟอสซิล สามารถย่อยสลายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณขยะ และช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีปลดปล่อยออกมาสู่บรรยากาศในขนัตอนการผลิต ดงันนัการนาํเส้นใยจากมะพร้าวมาผลิตเป็นวสัดุกรีนคอมโพสิต และนาํมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ  จึงเป็นทางเลือกทีน่าสนใจ เนืองจากมะพร้าวซึงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึงของไทย ปัจจุบนัอุตสาหกรรมมะพร้าวมีความตอ้งการใชว้ตัถุดิบสูงขึน ทาํให้มีวสัดุเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวซึงมีปริมาณมากพอทีจะนาํไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ ์ต่าง ๆ ไดอี้กมาก งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือเตรียมและปรับสภาพพืนผิวเส้นใยมะพร้าว ศึกษาภาวะทีเหมาะสมในการขึนรูปกรีนคอมโพสิตจากเส้นใยมะพร้าว ศึกษาสมบตัิเชิงกลของวสัดุกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว และพฒันาผลิตภณัฑจ์ากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว  วธิีดําเนินการวิจัย 1. การเตรียมเส้นใยมะพร้าวและการปรับสภาพพืนผวิเส้นใยมะพร้าว  - สกดัเส้นใยเซลลูโลสจากใยมะพร้าวดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยนาํเส้นใยมะพร้าวมาปันดว้ยเครืองปัน และร่อนผา่นตะแกรงกรองเบอร์  จากนนันาํเสน้ใยทีไดแ้ช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ร้อยละ  โดยนาํหนกั อตัราส่วนเสน้ใยต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากบั :  แช่เสน้ใยทีอุณหภมิูหอ้ง เป็นเวลา  ชวัโมง จากนนันาํเสน้ใยมาลา้งนาํเปล่า ตามดว้ยกรดซลัฟิวริกเขม้ขน้ร้อยละ  โดยนาํหนกั และลา้งดว้ยนาํเปล่าอีกครัง นาํเส้นใยมะพร้าวทีผ่านการสกดัแลว้ไปผงึลมใหแ้ห้ง  - วเิคราะห์ความยาว และความหนาแน่นของเส้นใย  - วิ เคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยมะพร้าวตามวิ ธีของ ASTM (ASTM International n.d.)                    โดยองค์ประกอบทางเคมีของวตัถุดิบทีวิเคราะห์ คือ สารละลายในแอลกอฮอล์ ลิกนิน โฮโลเซลลูโลส แอลฟาเซลลูโลส               เฮมิเซลลูโลส    
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 2. ศึกษาสภาวะทเีหมาะสมในการเตรียมกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว - ศึกษาปริมาณของเสน้ใยทีเหมาะสมในการขึนรูป โดยนาํเสน้ใยทีผา่นการปรับปรุงสภาพดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์แลว้ ปริมาณ 1 - 20 กรัม ปันผสมกบันาํ  ลิตร เทลงในบล็อกไมที้แช่ในอ่างนาํ เกลียเส้นใยให้สมาํเสมอในนาํ แลว้นาํมาผงึใหแ้หง้ ลอกแผน่เส้นใย เลือกสูตรปริมาณเสน้ใยทีใหแ้ผน่ใยทีมีความหนาสมาํเสมอ และลอกออกจากบล็อกไม้ไดง่้ายเป็นสูตรทีดีทีสุด   - ศึกษาชนิดและปริมาณของสารประสานทีเหมาะสมในการขึนรูป โดยนาํแผน่เส้นใยทีไดจ้ากการทดลองทีผ่านมา ฉีดพ่นดว้ยสารประสานชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ แป้งมนัสําปะหลงั กาวลาเท็กซ์ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ทีความเขม้ขน้ร้อยละ .  – 2.00 โดยนาํหนัก ปริมาณสารประสาน  มิลลิลิตร อดัทีความดนั  ปาสคาล อุณหภมิู  องศาเซลเซียส ทดลองซาํสามครัง นาํแผน่กรีนคอมโพสิตทีไดไ้ปวดัค่าความสามารถในการยดืตวั (elongation at break) ค่าความต้านทานแรงดึง (force at break) ค่าการดูดซึมนํา (water absorption) และการพองตัวทางความหนา (thickness swelling)   3. การพฒันาผลิตภัณฑ์จากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว   - ออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะกบัลกัษณะและสมบติัทางกายภาพของกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว พฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบ และศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑโ์ดยใชแ้บบสอบถาม  ผลและวจิารณ์ผล  1. การเตรียม และการปรับสภาพพืนผวิเส้นใยมะพร้าว  จากการนาํเส้นใยมะพร้าวมาปันดว้ยเครืองปัน และปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไดเ้ส้นใยแสดง  ดงัภาพที   

   (ก) (ข) (ค) ภาพท ี1 เสน้ใยมะพร้าว (ก) เส้นใยมะพร้าวทีแยกจากเปลือกมะพร้าว (ข) เสน้ใยมะพร้าวทีผา่นเครืองปันละเอียด (ค) เสน้ใย   มะพร้าวทีผา่นการปรับปรุงดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด ์  ผลจากการเตรียมเส้นใยมะพร้าวโดยการปัน ไดเ้ส้นใยมะพร้าวมีค่าเฉลียความยาว .  ± 0.08 เซนติเมตร มีความหนาแน่นเฉลีย . ± .  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และหลังจากนําเส้นใยไปปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮ ดรอกไซด ์พบวา่เสน้ใยทีไดมี้สีเขม้ขึน และมีผิวสัมผสัทีนุ่มขึน  2. องค์ประกอบทางเคมขีองเส้นใยมะพร้าว  วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยเซลลูโลสทีเตรียมได้จากเส้นใยมะพร้าวตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI Standards Method ไดผ้ลการทดลองแสดงในตารางที 1 
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ตารางท ี1 องคป์ระกอบทางเคมีของเสน้ใยมะพร้าว องคป์ระกอบทางเคมี ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง สารแทรกละลายในแอลกอฮอล ์ 1.33 0.32 ลิกนิน 41.21 37.43 โฮโลเซลลูโลส 85.30 77.42 แอลฟาเซลลูโลส 55.64 71.77 เฮมิเซลลูโลส 29.66 5.65    จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของเส้นใยมะพร้าว พบว่าองคป์ระกอบหลกัของเส้นใยมะพร้าวคือแอลฟาเซลลูโลสมีปริมาณร้อยละ .  รองลงมาเป็นปริมาณลิกนิน และเฮมิเซลลูโลส มีปริมาณร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั เส้นใยมะพร้าวทีผ่านการปรับปรุงผิวดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 5% มีปริมาณสารแทรกทีละลายในแอลกอฮอล ์ร้อยละ 0.32 ปริมาณลิกนิน ร้อยละ .  ปริมาณโฮโลเซลลูโลสร้อยละ 77.42 ปริมาณแอลฟาเซลลูโลส ร้อยละ 71.77 และปริมาณเฮมิเซลลูโลส ร้อยละ 5.65 เมือเปรียบเทียบกบังานวิจยัทีคลา้ยคลึงกันพบว่าองค์ประกอบทางเคมีทีวิเคราะห์ได้                  มีความใกล้เคียงกัน (Venkateshwaran and Elayaperumal, 2010) เส้นใยมะพร้าวมีปริมาณลิกนินค่อนข้างสูง (John and Thomas, 2008b) ทาํใหมี้ความแขง็แรง สามารถนาํไปเสริมความแข็งแรงใหก้บัวสัดุคอมโพสิตไดดี้  3.  สภาวะทเีหมาะสมในการเตรียมกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว  3.1 ปริมาณของเสน้ใยมะพร้าวทีเหมาะสมกบัการขึนรูป นาํเส้นใยทีผ่านการปรับปรุงด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์แลว้ ปริมาณ  -  กรัม ปันผสมกบันาํ  ลิตร เทลงในบล็อกไมที้แช่ในอ่างนาํ เกลียเสน้ใยใหส้มาํเสมอในนาํ ผงึใหแ้หง้ ผลการทดลองพบวา่การใชเ้สน้ใยปริมาณ 15 กรัม ปันผสมกบันาํ 3000 มิลลิลิตร เส้นใยมีการกระจายตวัเต็มบล็อกไม ้ไม่มีช่องว่างระหวา่งเส้นใย มีความหนาสมาํเสมอ และสามารถลอกแผน่ออกจากบล็อกไมไ้ดง่้ายทีสุด ดงัแสดงในภาพที       

เสน้ใย 3 กรัม เสน้ใย 4 กรัม เสน้ใย 5 กรัม เสน้ใย 6 กรัม 
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เสน้ใย 7 กรัม เสน้ใย 8 กรัม เสน้ใย 9 กรัม เสน้ใย 10 กรัม     

เสน้ใย 12 กรัม เสน้ใย 15 กรัม เสน้ใย 18 กรัม เสน้ใย 20 กรัม ภาพท ี  ลกัษณะของแผน่เสน้ใยมะพร้าวทีมีปริมาณเสน้ใยต่างกนั  3.2 ชนิดของสารประสานทีเหมาะสมในการขึนรูป นาํแผ่นเส้นใยทีไดจ้ากขนัตอน .  ฉีดพน่ดว้ยสารประสานชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ แป้งมนัสาํปะหลงั กาวลาเท็กซ์ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ทีความเขม้ขน้ร้อยละ .  โดยนาํหนัก ปริมาณสารประสาน  มิลลิลิตร              อดัทีความดนั  ปาสคาล อุณหภมิู  องศาเซลเซียส ทดลองซาํสามครัง นาํแผน่กรีนคอมโพสิตทีไดว้ดัค่าความสามารถในการยืดตวัของแผ่นคอมโพสิต (elongation at break) และค่าความตา้นทานแรงดึง (force at break) นาํค่าเฉลีย มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพือทดสอบว่าชนิดของสารประสานมีผลทาํให้ค่าความสามารถในการยืดตวัของแผ่น               คอมโพสิต และค่าความตา้นทานแรงดึงต่างกนัหรือไม่ไดผ้ลทดสอบแสดงในตารางที   ตารางที  ผลทดสอบค่าเฉลียความสามารถในการยืดตวั และค่าเฉลียความตา้นทานแรงดึงของแผ่นคอมโพสิตทีใชส้ารประสานต่างชนิดกนั ความเขน้ขน้ร้อยละ .  ( มิลลิลิตร) การทดสอบค่าเฉลีย ชนิดของสารประสาน ค่าเฉลีย SD F P ความสามารถในการยดืตวั  (mm) กาวลาเท็กซ์ 2.811 0.443 505.5421 <0.001 พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์ 15.724 0.562 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 11.403 0.214 แป้งมนัสาํปะหลงั 15.146 0.563 ความตา้นทานแรงดึง (N) กาวลาเท็กซ์ 48.033 0.164 5812.4203 <0.001 พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์ 56.977 0.128 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 114.623 1.452 แป้งมนัสาํปะหลงั 57.373 1.030 
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 ภาพท ี3 เปรียบเทียบความสามารถในการยดืตวัของแผน่กรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว  

 ภาพท ี4 เปรียบเทียบค่าความตา้นทานแรงดึงของแผน่กรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว   ผลการทดลองพบวา่การขึนรูปแผ่นกรีนคอมโพสิตโดยใชอ้ตัราส่วนเส้นใยต่อสารประสานเท่ากบั  : 0.75 กรัม ชนิดของสารประสาน มีผลต่อค่าเฉลียความสามารถในการยดืตวั และค่าเฉลียความตา้นทานแรงดึงของแผ่นกรีนคอมโพสิตอยา่งมีนยัสาํคญั (P< . ) โดยการใชค้าร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเป็นสารประสานทาํใหแ้ผน่กรีนมีค่าความตา้นทานแรงดึงสูงทีสุด และการใชพ้อลิไวนิลแอลกอฮอลเ์ป็นสารประสารใหแ้ผน่กรีนคอมโพสิตมีค่าการยดืตวัสูงทีสุด  แผ่นกรีนคอมโพสิตเมือเปรียบเทียบกบัแผ่นใยมะพร้าวทีไม่เติมสารประสาน พบวา่แป้งมนัสาํปะหลงั พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์มีสมบตัิในการเพิมความสามารถในการยดืตวัของแผน่กรีนคอมโพสิตใกลเ้คียงกนั คือประมาณ  เท่าเมือเทียบกับแผ่นใยมะพร้าว คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีสมบัติในการเพิมความสามารถในการยืดตัวของแผ่นกรีนคอมโพสิตประมาณ .  เท่าเมือเทียบกับแผ่นใยมะพร้าว ส่วนกาวลาเท็กซ์ลดความสามารถในการยืดตวัของแผ่นกรีนคอมโพสิตประมาณ .  เท่าเมือเทียบกบัแผ่นใยมะพร้าว 
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 แผ่นกรีนคอมโพสิตเมือเปรียบเทียบกบัแผ่นใยมะพร้าวทีไม่เติมสารประสาน พบวา่แป้งมนัสาํปะหลงั พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์มีสมบตัิในการเพิมความสามารถในการตา้นทานแรงดึงของแผ่นกรีนคอมโพสิตใกลเ้คียงกนั คือประมาณ .  เท่าเมือเทียบกบัแผ่นใยมะพร้าว คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีสมบติัในการเพิมความสามารถในการตา้นทานแรงดึงของแผน่กรีนคอมโพสิตประมาณ .  เท่าเมือเทียบกบัแผ่นใยมะพร้าว ส่วนกาวลาเท็กซ์ลมีสมบติัในการเพิมความสามารถในการตา้นทานแรงดึงของแผ่นกรีนคอมโพสิตประมาณ .  เท่าเมือเทียบกบัแผ่นใยมะพร้าว 3.3 ชนิดของสารประสานทีเหมาะสมในการขึนรูป นําแผ่นเส้นใยทีได้จากขันตอน .  ฉีดพ่นด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ทีความเข้มข้นร้อยละ .  – 2.00                     โดยนาํหนกั ปริมาณสารประสาน  มิลลิลิตร อดัทีความดนั  ปาสคาล อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ทดลองซาํสามครัง นาํแผ่นกรีนคอมโพสิตทีไดว้ดัค่าความสามารถในการยืดตวัของแผ่นคอมโพสิต  และค่าความตา้นทานแรงดึง นาํค่าเฉลีย    มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพือทดสอบวา่ปริมาณของสารประสานมีผลทาํให้ค่าความสามารถในการยืดตวัของแผน่คอมโพสิต และค่าความตา้นทานแรงดึง ต่างกนัหรือไม่ ไดผ้ลทดสอบแสดงในตารางที   ตารางท ี  ผลทดสอบค่าเฉลียความสามารถในการยดืตวั และค่าเฉลียความตา้นทานแรงดึงของแผน่คอมพอสิตทีปริมาณของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่างกนั การทดสอบค่าเฉลีย ความเขม้ขน้ (ร้อยละโดยนาํหนกั) ค่าเฉลีย SD F P 
ความสามารถในการยดืตวั (mm) 0 7.526 0.346 128.4326 <0.001 0.25 12.182 0.204 0.50 13.183 0.527 0.75 12.008 0.630 1.00 13.592 0.320 1.50 11.403 0.214 2.00 12.150 0.417 ความตา้นทานแรงดึง (N) 0 20.178 0.586 1559.2519 <0.001 0.25 48.633 1.548 0.50 57.664 1.822 0.75 68.417 0.680 1.00 93.247 2.275 1.50 114.623 1.452 2.00 153.893 5.585   การขึนรูปแผ่นกรีนคอมโพสิตโดยใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ทีความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารประสาน                  ผลการทดสอบพบว่าปริมาณของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีผลต่อค่าเฉลียความสามารถในการยืดตวั และค่าเฉลียความตา้นทานแรงดึงของแผ่นกรีนคอมโพสิตอยา่งมีนัยสําคญั (P< . ) การใชค้าร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเป็นตวัประสานทาํให้แผ่นเส้นใยกรีนคอมโพสิตมีค่าการยืดตวั และค่าความตา้นทานแรงดึงสูงกว่าแผ่นเส้นใยทีไม่ไดเ้ติมสารประสาน แต่เมือเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติรายคู่พบวา่ปริมาณทีเพิมขึนของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสไม่มีผลต่อความสามารถในการ
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ยดืตวัของแผน่คอมโพสิต แต่มีผลต่อความตา้นทานแรงดึงของแผน่คอมโพสิตอย่างมีนยัสาํคญั โดยเมือเพมิปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสค่าความตา้นทานแรงดึงของแผน่คอมโพสิตจะสูงขึน ทีอตัราส่วนเส้นใยต่อคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส โดยมวลเท่ากบั 15 : 1.00 แผ่นใยทีไดมี้ความแข็งแรงแต่ผิวหนา้ของแผ่นคอมโพสิตมีคราบขาวของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และผิวสัมผสัเริมแข็งกระด้าง ในงานวิจัยนีจึงเลือกภาวะทีเหมาะสมการขึนรูปกรีนคอมโพสิตขนาดกวา้ง x ยาว x หนา เท่ากบั  x 297 x  มิลลิเมตร  คือ ใชอ้ตัราส่วนเส้นใยต่อคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสโดยมวล เท่ากบั  : .  อดัทีความดนั  ปาสคาล อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส แผ่นกรีนคอมโพสิตทีไดมี้ค่าความตา้นทานแรงดึง เท่ากบั .  นิวตนั ความสามารถในการยืดตวั .  มิลลิเมตร  ค่าการดูดซึมนาํร้อยละ .  ค่าการพองตัวทางความหนาร้อยละ                ซึงแสดงวา่แผน่กรีนคอมโพสิต เมือถูกความชืนจะทาํใหแ้ผน่กรีนคอมโพสิตมีช่องวา่งระวา่งเสน้ใยมะพร้าวมากขึน 4. การพฒันาผลิตภัณฑ์จากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว  แผ่นกรีนคอนพอสิตทีไดน้าํมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ตน้แบบ 5 ชนิด ได้แก่ กระถางตน้ไม ้กล่องใส่ของ โคมไฟ กระเป๋า และทีคนัหนงัสือ ดงัแสดงในภาพที  โดยการสอบถามผูบ้ริโภคแบบสุ่มจาํนวน  คน มีผลความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑภ์าพรวมในระดบัมาก (ค่าเฉลีย 4.33)  

   กระถางตน้ไม ้ กล่องใส่ของ โคมไฟ 

   กระเป๋า ทีคนัหนงัสือ ภาพท ี5 ผลิตภณัฑจ์ากแผน่กรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว  สรุปผลการวจิัย  เส้นใยมะพร้าวทีสกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เขม้ข้นร้อยละ  โดยนําหนัก อัตราส่วนเส้นใยต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากบั :  แช่เส้นใยทีทีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา  ชวัโมง เส้นใยทีไดมี้ความละเอียดและผิวสัมผสัทีไม่หยาบกระดา้งเมือเปรียบเทียบระหวา่งเส้นใยมะพร้าวทีไม่ผ่านการปรับปรุงผิว พบว่าเส้นใยมะพร้าวทีผ่านการปรับปรุงผิวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีปริมาณลิกนินและโฮโลเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบอยู่มาก ทาํให้เส้นใยมะพร้าวมีความ
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แข็งแรง คงทน และสามารถนาํไปผลิตเป็นวสัดุกรีนคอมโพสิตได ้สภาวะทีเหมาะสมในการขึนรูปแผ่นกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว คือ ใช้เส้นใย  กรัม ต่อปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส .  กรัม อัดทีความดัน  ปาสคาล                          องศาเซลเซียส ไดแ้ผ่นเส้นใยขนาดขนาดกวา้ง x ยาว x หนา เท่ากบั  x 297 x  มิลลิเมตร มีลกัษณะแขง็แรง สามารถบิดงอไดไ้ม่เป็นขยุไม่เป็นคราบจึงเหมาะสมต่อการใชง้าน แต่อยา่งไรก็ตามพบวา่ พบวา่ค่าการดูดซึมนาํและค่าพองตวัทางความหนาของกรีนคอมโพสิต เท่ากับ ร้อยละ 218.68 และ ร้อยละ 20 ตามลาํดับ ทาํให้แผ่นกรีนคอมโพสิตทีได้ไม่คงทนต่อความชืน ซึงตอ้งมีการศึกษาวิธีการเพิมความคงทนต่อความชืนของแผ่นกรีนคอมโพสิตต่อไป โดยแผ่นคอมโพสิตทีได้ สามารถนาํมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑที์ใชง้านไดแ้ละเกิดประโยชน์ต่อชีวติประจาํวนั เพอืลดการใชพ้ลาสติก และเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพทีสนบัสนุนทุนวจิยั  เอกสารอ้างองิ กิตติชาติ โหมาศวนิ, โสภาพรรณ แสงศพัท,์ และ สิงห์ อินทรชูโต. . “การใชใ้ยมะพร้าวร่วมกบัยางพาราเพอืเป็นฉนวนดู ด ซั บ เ สี ย ง . ”  2 5 5 0 .  http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/kucon.exe?rec_id=0 1 0 6 2 5  &database=kucon&search_type =link&table=mona&back_path=/agre/mona&lang=thai&format_name=TFMON#. ก.ศรีสุวรรณธญัวรรณ. มปป. “การจดัการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตเสน้ใยมะพร้าว จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์.” ประชุม คาํพุฒ. . “การใชเ้ส้นใยออ้ยและเส้นใยมะพร้าวเป็นวสัดุเสริมแรงในแผ่นยิปซัม.” 2550. http://kukr.lib.ku. ac.th/ku_proceed/KUCON/search_detail/result/10654. ผสมเถา้ปาลม์นาํมนัเสริมกาํลงัดว้ยเสน้ใยมะพร้าว.” วารสารวทิยาศาสตร์ประยกุต ์  ( ): 76–92 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. มปป. “ศูนยข์้อมูลผลไม.้” Accessed February 26, 2016. http://www.oae.go.th/fruits/. อุดมศกัดิ บวังาม, จิราวฒั มานิตย,์ สุชาติ จนัทรมณีย,์ และ ดนุพล ตนันโยภาส. . “สมบติัของวสัดุซีเมนตใ์ส่หินพมัมิซ ASTM International. n.d. ASTM D1104 - 56(1978) Method of Test for Holocellulose in Wood (Withdrawn 1985). Available Source: http://www.astm.org/Standards/D1104. February 27, 2016. Dong, Yu, Arvinder Ghataura, Hitoshi Takagi, Hazim J. Haroosh, Antonio N. Nakagaito, and Kin-Tak Lau. 2014. “Polylactic Acid (PLA) Biocomposites Reinforced with Coir Fibres: Evaluation of Mechanical Performance and Multifunctional Properties.” Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 63 (August): 76–84. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2014.04.003. Essabir, H., M. O. Bensalah, D. Rodrigue, R. Bouhfid, and A. Qaiss. 2016. “Structural, Mechanical and Thermal Properties of Bio-Based Hybrid Composites from Waste Coir Residues: Fibers and Shell Particles.” Mechanics of Materials 93 (February): 134–44. https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2015.10.018. Glenn, G.M, and W.J Orts. 2001. “Properties of Starch-Based Foam Formed by Compression/Explosion Processing.” Industrial Crops and Products 13 (2): 135–43. https://doi.org/10.1016/S0926-6690(00)00060-1. John, Maya Jacob, and Sabu Thomas. 2008a. “Biofibres and Biocomposites.” Carbohydrate Polymers 71 (3): 343–64. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2007.05.040. 
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———. 2008b. “Biofibres and Biocomposites.” Carbohydrate Polymers 71 (3): 343–64. https://doi.org /10.1016/j. carbpol.2007.05.040. Koronis, Georgios, Arlindo Silva, and Mihail Fontul. 2013a. “Green Composites: A Review of Adequate Materials for Automotive Applications.” Composites Part B: Engineering 44 (1): 120–27. https://doi.org/ 10.1016/ j. compositesb.2012.07.004. ———. 2013b. “Green Composites: A Review of Adequate Materials for Automotive Applications.” Composites Part B: Engineering 44 (1): 120–27. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.07.004. La Mantia, F. P., and M. Morreale. 2011a. “Green Composites: A Brief Review.” Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 42 (6): 579–88. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2011.01.017. ———. 2011b. “Green Composites: A Brief Review.” Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 42 (6): 579–88. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2011.01.017. Lertwattanaruk, Pusit, and Anchisa Suntijitto. 2015. “Properties of Natural Fiber Cement Materials Containing Coconut Coir and Oil Palm Fibers for Residential Building Applications.” Construction and Building Materials 94 (September): 664–69. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.07.154. Lomelí Ramírez, María Guadalupe, Kestur G. Satyanarayana, Setsuo Iwakiri, Graciela Bolzon de Muniz, Valcineide Tanobe, and Thais Sydenstricker Flores-Sahagun. 2011. “Study of the Properties of Biocomposites. Part I. Cassava Starch-Green Coir Fibers from Brazil.” Carbohydrate Polymers 86 (4): 1712–22. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2011.07.002. Luo, S., and A. N. Netravali. 1999a. “Mechanical and Thermal Properties of Environment-Friendly ‘Green’ Composites Made from Pineapple Leaf Fibers and Poly(Hydroxybutyrate-Co-Valerate) Resin.” Polymer Composites 20 (3): 367–78. https://doi.org/10.1002/pc.10363. ———. 1999b. “Interfacial and Mechanical Properties of Environment-Friendly ‘Green’ Composites Made from Pineapple Fibers and Poly(Hydroxybutyrate-Co-Valerate) Resin.” Journal of Materials Science 34 (15): 3709–19. https://doi.org/10.1023/A:1004659507231. Main, Nor Mazlana, Rosnita A. Talib, Rushdan Ibrahim, Russly Abdul Rahman, and Ainun Zuriyati Mohamed. 2014. “Suitability of Coir Fibers as Pulp and Paper.” Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2nd International Conference on Agricultural and Food Engineering (CAFEi 2014) - New Trends Forward, 2: 304–11. https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2014.11.043. Mohanty, Amar K., Manjusri Misra, and Lawrence T. Drzal, eds. 2005. Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites. Boca Raton, FL: Taylor & Francis. Nickel, J., and U. Riedel. 2003. “Activities in Biocomposites.” Matter. Today 6 (44). Silva, S. S., S. G. Caridade, J. F. Mano, and R. L. Reis. 2013. “Effect of Crosslinking in Chitosan/Aloe Vera-Based Membranes  for Biomedical Applications.” Carbohydrate Polymers 98 (1): 581–88. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.06.022. Takagi, Hitoshi, and Akira Asano. 2008. “Effects of Processing Conditions on Flexural Properties of Cellulose Nanofiber Reinforced ‘Green’ Composites.” Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 39 (4): 685–89. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2007.08.019. 
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Takagi, Hitoshi, and Yohei Ichihara. 2004. “Effect of Fiber Length on Mechanical Properties of ‘Green’ Composites Using a Starch-Based Resin and Short Bamboo Fibers.” JSME International Journal Series A Solid Mechanics and Material Engineering 47 (4): 551–55. https://doi.org/10.1299/jsmea.47.551. Venkateshwaran, N., and A. Elayaperumal. 2010. “Banana Fiber Reinforced Polymer Composites - A Review.” Journal of Reinforced Plastics and Composites 29 (15): 2387–96. https://doi.org/10.1177/0731684409360578. Vilay, V., M. Mariatti, R. Mat Taib, and Mitsugu Todo. 2008. “Effect of Fiber Surface Treatment and Fiber Loading on the Properties of Bagasse Fiber–reinforced Unsaturated Polyester Composites.” Composites Science and Technology 68 (3): 631–38. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2007.10.005. Wang, Wei, and Gu Huang. 2009. “Characterisation and Utilization of Natural Coconut Fibres Composites.” Materials & Design 30 (7): 2741–44. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2008.11.002. Zhang, Li, and Yingcheng Hu. 2014. “Novel Lignocellulosic Hybrid Particleboard Composites Made from Rice Straws and Coir Fibers.” Materials & Design 55 (March): 19–26. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.09.066. .                        
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ผลของการปรับสภาพฟางข้าวและรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพือเสริมประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ Effect of Pretr eatment of Rice Str aw and Rice Bran  Using Sodium Hydroxide Solution for  Enhancing Enzymatic Hydrolysis   ปนดัดา เพชรลว้น* และ กรวชิญ ์เอียมไมตรี  Panadda Petchluan* and Korrawit Aiammaitri  บทคัดย่อ   การปรับสภาพเป็นวิธีการเปลียนแปลงโครงสร้างวสัดุลิกโนเซลลูโลสและเพิมประสิทธิภาพการย่อยสลายวสัดุ   ดว้ยเอนไซมใ์นกระบวนการผลิตพลงังานชีวภาพ วตัถุประสงคข์องการศึกษาในครังนีเพือเปรียบเทียบสภาวะการปรับสภาพฟางขา้วและรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเขม้ขน้ต่างกนั โดยใชอ้ตัราส่วนของวสัดุและปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ต่างๆ (0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5% w/v) เท่ากบั 1 : 10 โดยใชส้ภาวะการปรับสภาพทีอุณหภูมิ 25°C เป็นเวลา 24 ชวัโมง พบวา่ขณะทาํการปรับสภาพนนั ฟางขา้วและรําขา้วเกิดการพองตวั หลงัจากการปรับสภาพแลว้พบว่าลกัษณะทางกายภาพของฟางขา้วและรําขา้วละเอียดขึนเมือเปรียบเทียบกบัวสัดุทีไม่ไดผ้่านการปรับสภาพ จากนนัทาํการทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพโดยการยอ่ยสลายวสัดุทีผา่นการปรับสภาพแลว้ดว้ยเอนไซม์เซลลูเลสทางการคา้ (0.015 ยูนิตต่อกรัมวสัดุ) ในซิเตรทบฟัเฟอร์ (pH 5) ทีอุณหภูมิ 25°C เขย่าทีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 ชวัโมง พบว่า  การปรับสภาพฟางขา้วด้วยความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2% w/v สามารถปรับสภาพฟางขา้วไดดี้ทีสุด ส่วนความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3% w/v สามารถปรับสภาพรําขา้วไดดี้ทีสุด โดยมีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์จากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสสูงทีสุดในฟางขา้วและรําขา้ว เท่ากบั 14.81 และ 4.35 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ ตามลาํดบั ผลการวิจยัในครังนีสามารถนาํสภาวะทีเหมาะสมของการปรับสภาพฟางขา้วและรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดไ์ปประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการผลิตเชือเพลิงชีวภาพ  คาํสําคญั : การปรับสภาพ, ฟางขา้ว, รําขา้ว, โซเดียมไฮดรอกไซด ์          
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ABSTRACT  The pretreatment alters the structure of lignocellulosic materials, and enhance the enzymatic hydrolysis for bioenergy production processes. The objectives of this study were investigated the pretreatment of rice straw and rice bran from different sodium hydroxide concentration. The mixture of materials and sodium hydroxide concentration (0.5% 1% 2% 3% 4% 5% w/v) were 1:10. The rice straw and rice bran were pretreated by diluted sodium hydroxide solution at 25°C for 24 hours. The results of the study showed that rice straw and rice bran were swollen during pretreatment by diluted sodium hydroxide solutions. The physical structure of pretreated rice straw and rice bran were soft compared to untreated samples. The enzymatic hydrolysis reaction was performed in citrate buffer (pH 5) at 25°C for 2 hours, 150 rpm with commercial cellulase (0.015 unit/g substrate). Therefore, the most appropriate pretreatment of rice straw was 2% sodium hydroxide solution. And the most appropriate pretreatment of rice bran was 3% sodium hydroxide solution. The reducing sugar from enzymatic hydrolysis of pretreated rice straw and rice bran were 14.81 mg/g substrate and 4.35 mg/g substrate. In summary, the current work demonstrates the successful diluted sodium hydroxide pretreatment of rice straw, rice bran and enzymatic hydrolysis for biofuels production processes.   Keywords : Pretreatment, Rice Straw, Rice Bran, Sodium Hydroxide                 สาขาชีววิทยาประยกุต ์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 1 Department of Applied Biology, Faculty of Sciences and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan, Muang District,             Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand * Corresponding author, e-mail : jingjomsu@yahoo.com   
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บทนํา ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบกับการดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นยุคปัจจุบนัทีมีความตอ้งการใช้พลงังานสูงขึนอย่างต่อเนือง แต่ในขณะเดียวกันแหล่งพลงังานประเภทนํามนัดิบในโลกกาํลงัจะหมดไปในอนาคตอนัใกลนี้ ก่อใหเ้กิดวกิฤติการณ์ขาดแคลนพลงังาน ดงันนัจึงตอ้งคน้ควา้วจิยัแหล่งพลงังานทางเลือกใหม่เพอืทดแทนนาํมนัดิบทีกาํลงัจะหมดไป แหล่งพลงังานในทีนีคือ พลงังานชีวภาพ ปัจจุบนัทวัโลกกาํลงัให้ความสนใจการผลิตพลงังานชีวภาพและผลิตภณัฑชี์วภาพจากวสัดุลิกโนเซลลูโลส ฟางขา้วและรําขา้วเป็นผลพลอยไดท้างการเกษตรและเป็นวสัดุลิกโนเซลลูโลสซึงหาไดง่้าย และมีปริมาณมาก จากขอ้มูลสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) กล่าวไวว้า่ ปี 2559 ประเทศไทยมีพืนทีปลูกขา้วนาปีและขา้วนาปรังถึง 68 ลา้นไร่ อีกทงัสามารถนาํวสัดุทีเป็นผลพลอยไดท้างการเกษตรมาผลิตพลังงานชีวภาพได ้ วสัดุลิกโนเซลลูโลส มีองค์ประกอบหลัก 3 อย่างคือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ซึงเซลลูโลสเป็นโครงสร้างทีสามารถย่อยสลายดว้ยเอนไซม์เซลลูเลสได้ผลิตภณัฑ์คือ นาํตาลกลูโคส แต่เนืองจากวสัดุลิกโนเซลลูโลสมีโครงสร้างทีซับซ้อน มีลิกนินเป็นองค์ประกอบในวสัดุทีขดัขวางการย่อยสลายของเอนไซม์ หากต้องการผลิตพลงังานชีวภาพจากวสัดุประเภทลิกโนเซลลูโลสต้องนําวสัดุมาผ่านกระบวนการปรับสภาพ (Pretreatment) เพือเปลียนแปลงโครงสร้างทางกายภาพและทางเคมีของวสัดุลิกโนเซลลูโลสและเป้าหมายทีสําคัญของการปรับสภาพคือการเพิมประสิทธิภาพการยอ่ยสลายวสัดุดว้ยเอนไซมเ์พือใหไ้ดน้าํตาลสาํหรับกระบวนการผลิตพลงังานชีวภาพ การปรับสภาพวสัดุลิกโนเซลลูโลส มีหลายวิธีไดแ้ก่ การปรับสภาพทางกายภาย ทางเคมี ชีวภาพและการปรับสภาพร่วมกนั (Lee et al., 2015 ; Trinh et al., 2016 ; Yeh et al., 2016 ; Yu et al., 2016)  นอกจากการนาํวสัดุลิกโนเซลลูโลสมาใชใ้นการผลิตพลงังานชีวภาพแลว้ ยงัเป็นแนวทางการนาํวสัดุเหลือทิงมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์เพือเพิมมูลค่าให้กบัวตัถุดิบและสามารถลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย ดงันันวตัถุประสงค์ของงานวิจยัในครังนีเพือเปรียบเทียบสภาวะการปรับสภาพฟางขา้วและรําขา้วด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเขม้ขน้ต่างกนัเพือการนําไปประยุกตใ์ชส้ําหรับการผลิตพลงังานชีวภาพต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย . การเตรียมวตัถุดบิ ตวัอยา่งฟางขา้วไดจ้ากพนืทีทางการเกษตรในจงัหวดันครราชสีมาและรําขา้วจากร้านคา้ในจงัหวดันครราชสีมา นาํฟางขา้วและรําขา้วอบในตูอ้บลมร้อน (hot air oven) ทีอุณหภูมิ 70°C เวลา 24 ชวัโมง จากนนั นาํฟางขา้วและรําขา้วทีอบแหง้แลว้มาปันดว้ยเครืองปันและร่อนดว้ยตะแกรงร่อน (laboratory test sieve ยหีอ้ Endecotts) ขนาดรูพรุน 2.0 มิลลิเมตร แลว้เก็บใส่ถุงพลาสติก ระบุชือวสัดุในแต่ละถุงอยา่งชดัเจน 2. การปรับสภาพฟางข้าวและรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างกัน การปรับสภาพวสัดุโดยใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5% w/v โดยชงันาํหนกัฟางขา้วและรําขา้ว 2.5 กรัม ใส่ขวดรูปชมพู่แลว้เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ส่วนชุดควบคุม (untreated biomass) ใช้นํากลันแทนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนันตังไวที้อุณหภูมิห้อง (25±1 °C)               เป็นเวลา 24 ชวัโมง แลว้นาํวสัดุมาลา้งดว้ยนาํกลนั จนกวา่ค่าพเีอชของนาํลา้งวสัดุเป็นกลาง (pH  7) จึงนาํวสัดุมาอบให้แห้งในตูอ้บลมร้อนทีอุณหภูมิ 70°C แลว้ปันวสัดุทีอบแห้งแลว้ดว้ยเครืองปันและร่อนดว้ยตะแกรงร่อน (laboratory test sieve) ขนาดรูพรุน 2.0 มิลลิเมตร เก็บวสัดุใส่ถุงพลาสติกระบุชือชุดการทดลองในแต่ละถุงอย่างชัดเจน เพือนําไปทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพในขนัต่อไป 3. การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางข้าวและรําข้าวโดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้า  
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ทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพวสัดุโดยการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซม์เซลลูเลสทางการคา้ ประกอบดว้ย วสัดุทีผ่านการปรับสภาพ 1 กรัม  ซิเตรทบฟัเฟอร์ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ (pH 5) ปริมาตร 20 มิลลิลิตร เอนไซม์เซลลูเลสทางการคา้ ยหี้อ Sigma 0.015 ยนิูตต่อกรัมวสัดุ (commercial cellulase from Aspergillus niger 0.015 ยนิูตต่อกรัมวสัดุ)  ส่วนชุดควบคุม คือ วสัดุทีไม่ไดท้าํการปรับสภาพ จากนนัทาํการยอ่ยสลายวสัดุในสภาวะอุณหภูมิ 25±1°C ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 ชวัโมง แลว้เก็บตวัอยา่งไปปันเหวยีงดว้ยเครืองปันเหวยีง (centrifuge) ทีความเร็วรอบ 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เก็บส่วนใสเพอืวเิคราะห์ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ดว้ยวธีิ DNS (สาโรจน์ ศิริศนัสนียกุล และคณะ, 2544.)   4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ ทําการทดลอง 3 ซํา โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  ผลและวจิารณ์ผล การปรับสภาพฟางข้าวและรําข้าวด้วยสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างกนั   การปรับสภาพฟางขา้วและรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5% w/v พบว่า ฟางขา้วและรําขา้วเกิดการพองตวัภายในของเหลวของเหลวหนืดขึน สีของของเหลวขณะทาํการปรับสภาพเปลียนเป็นสีเขม้ขึน (ภาพที 1 และ 2) จากนันเมือนาํฟางขา้วและรําขา้วมาอบให้แห้งในตูอ้บลมร้อน (hot air oven) พบว่า การปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเขม้ขน้สูงขึนส่งผลให้ฟางขา้วและรําขา้วมีลกัษณะละเอียดขึน ฟางขา้วจะอ่อนนุ่มขึนเมือเปรียบเทียบกบัวสัดุทีไม่ไดป้รับสภาพ จากนนัทาํการทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพโดยการนาํฟางขา้วและรําขา้วทีผา่นการปรับสภาพไปยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลสในขนัต่อไป  

 ก ข ค ง จ ฉ ช ภาพที 1 ลกัษณะของฟางขา้วขณะทาํการปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ต่างกนัโดย ก คือ ชุด ควบคุม ส่วน ข-ช คือ ฟางขา้วขณะทาํการปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเขม้ขน้ 0.5% 1%  2% 3% 4% และ 5% w/v ตามลาํดบั  
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 ก ข ค ง จ ฉ ช ภาพท ี2 ลกัษณะของรําขา้วขณะทาํการปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ต่างกนัโดย ก คือ ชุด ควบคุม ส่วน ข-ช คือ รําขา้วขณะทาํการปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ความเขม้ขน้ 0.5% 1%  2% 3% 4% และ 5% w/v ตามลาํดบั  การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางข้าวและรําข้าวโดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้า  การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางขา้วและรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5% w/v โดยนาํวสัดุทีผา่นการปรับสภาพแลว้มายอ่ยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลสทางการคา้             เพอืเปรียบเทียบปริมาณนาํตาลรีดิวซ์จากการยอ่ยสลายวสัดุทีผ่านการปรับสภาพ โดยวสัดุทีผ่านการปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์สูงกว่าวสัดุทีไม่ไดผ้า่นการปรับสภาพ เนืองจากการปรับสภาพดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ทาํให้ลกัษณะโครงสร้างของวสัดุเปลียนไป    ส่งผลให้เอนไซม์เซลลูเลส สามารถเขา้ไปย่อยสลายเซลลูโลสเปลียนเป็นนาํตาลไดส้ะดวกมากขึน จึงทาํให้ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์สูงขึน (Han และคณะ, 2012) เมือเปรียบเทียบกบัชุดการทดลองทีไม่ไดป้รับสภาพ     ซึงผลการทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสาระละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเขม้ขน้ 5% 2% 4% 3% 1% และ 0.5% w/v พบปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ 14.81, 12.39, 12.18, 9.03, 4.68 และ 2.27 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ ตามลาํดบั ส่วนฟางขา้วทีไม่ไดป้รับสภาพไดป้ริมาณนาํตาลรีดิวซ์ 0.25 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ (ภาพที 3) ทงันีประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 5% 2% และ 4%                             มีประสิทธิภาพสูงกวา่การปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขม้ขน้ 0.5%, 1% และฟางขา้วทีไม่ได้ปรับสภาพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95% (p <0.05) แต่การปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 5% ไม่แตกต่างจากการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 2% และ 4% ส่วนการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 0.5% และ 1% ไม่แตกต่างจากฟางขา้วทีไม่ไดป้รับสภาพแต่อย่างใด การปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 5% 2% และ 4% มีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์สูงกว่าฟางขา้วทีไม่ไดป้รับสภาพ เนืองมาจากการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในความเขม้ขน้ทีเหมาะสมส่งผลใหล้กัษณะโครงสร้างทางกายภาพและลกัษณะทางเคมีของฟางขา้วเปลียนไป โดยทาํให้ปริมาณลิกนินลดลง (Harun และ Geok, 2016 ; Han และคณะ, 2012) นอกจากนีช่วยให้ปริมาณเซลลูโลสเพิมสูงขึน เมือทาํการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลส เอนไซมเ์ซลลูเลสสามารถเขา้ไปย่อยสลายเซลลูโลสไดส้ะดวกมากขึน จึงส่งผลให้ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์เพมิสูงขึน (Han และคณะ, 2012) เมือเปรียบเทียบกบัฟางขา้วทีไม่ปรับสภาพ  
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 ภาพท ี3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที์ความเขม้ขน้               ต่างกนั การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพรําขา้วโดยการย่อยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลสทางการคา้นนั พบวา่ การปรับสภาพรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 3 %, 4%, 5%, 2%, 1% และ 0.5% โดยการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลส พบปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ 4.35, 4.21, 3.83 3.37, 2.05 และ 1.67 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ ตามลาํดบั ส่วนวสัดุทีไม่ไดป้รับสภาพพบปริมาณนาํตาลรีดิวซ ์0.69 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ (ภาพที 4) ทงันี ประสิทธิภาพการปรับสภาพรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที์ความเขม้ขน้ 3% 4% และ 5%   มีประสิทธิภาพสูงกวา่การปรับสภาพรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเขม้ข้น 0.5% และ 1% อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับความเชือมนั 95% (p <0.05) แต่ไม่แตกต่างจากการปรับสภาพรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเขม้ขน้ 2%  ส่วนการปรับสภาพรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 0.5% และ 1% ไม่เหมาะกบัการย่อยสลายดว้ยเอนไซม์เซลลูเลสทางการคา้เนืองจากไม่แตกต่างจากวสัดุทีไม่ไดป้รับสภาพ  ผลการวิจยัการปรับสภาพรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดทีความเขม้ขน้ 3% มีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์สูงกว่ารําขา้วทีไม่ไดป้รับสภาพถึง 6  เท่า  เนืองมาจากการปรับสภาพรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ทีเหมาะสมทาํใหป้ริมาณลิกนินลดลง (Kodali และ Pogaku, 2006) ส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างทางเคมีของรําขา้ว ทําให้เอนไซม์เซลลูเลสสามารถย่อยสลายเซลลูโลสไดส้ะดวกมากยิงขึนจึงส่งผลให้ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์หลงัจากทาํการย่อยสลายดว้ยเอนไซม์มีปริมาณเพิมสูงขึน    ส่วนประสิทธิภาพการปรับสภาพรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเขม้ขน้ 0.5% และ 1% นนัไม่แตกต่างจากรําขา้วทีไม่ไดป้รับสภาพ  อาจเนืองมาจากการปรับสภาพ รําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที์ความเขม้ขน้ 0.5% และ 1% ในสภาวะตงัไวที้อุณหภูมิ 25±1 °C เป็นเวลา 24 ชวัโมง นนัยงัไม่สามารถเปลียนแปลงโครงสร้างของรําขา้วให้เหมาะสมกบัการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลส  
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 ภาพท ี4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที์ความเขม้ขน้               ต่างกนั  สรุปผลการวจิัย  การปรับสภาพฟางขา้วและรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์จือจางทีความเขม้ขน้ 0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5% w/v โดยมีวตัถุประสงคเ์พือเปรียบเทียบสภาวะการปรับสภาพฟางขา้วและรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเขม้ขน้ต่างกนัเพอืเพมิประสิทธิภาพการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซม ์สรุปไดว้า่  การปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที์ความเขม้ขน้ 2% 4% และ 5% มีประสิทธิภาพสูงกวา่การปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที์ความเขม้ขน้ 0.5% และ 1% อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95% (p <0.05) แต่การปรับสภาพฟางขา้วด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเขม้ขน้ 5% นันไม่แตกต่างจากการปรับสภาพฟางขา้วด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 2% และ 4%  ส่วนการปรับสภาพรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้  3%  4%  และ 5%  มีประสิทธิภาพสูงกวา่การปรับสภาพรําขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที์ความเขม้ขน้ 0.5% และ 1% อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั ความเชือมนั 95% (p <0.05) เมือทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพจึงสรุปได้ว่า สภาวะทีเหมาะสมในการปรับสภาพฟางขา้ว คือ ความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์จือจาง 2% ซึงไดป้ริมาณนาํตาลรีดิวซ์ 14.81 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ   ส่วนสภาวะทีเหมาะสมในการปรับสภาพรําขา้ว  คือ  ความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์จือจาง 3% มีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ 4.35 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ วตัถุดิบทีเหมาะสมกบัการปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์คือ ฟางขา้ว เนืองจากประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซดที์ความเขม้ขน้ 2% มีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์สูงกว่า 3 เท่าเมือเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพการปรับสภาพรําขา้วดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเขม้ขน้ 3%   จากผลการวิจยัการปรับสภาพวสัดุในครังนีสามารถใชวิ้ธีการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และตงัทิงไวที้อุณหภูมิห้องโดยไม่ตอ้งเขยา่ ไม่สินเปลืองพลงังานขณะทาํการปรับสภาพและบรรลุวตัถุประสงค์การปรับสภาพโดยสามารถเพมิประสิทธิภาพการยอ่ยสลายวสัดุดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลสได ้จึงสามารถนาํสภาวะทีเหมาะสมในการ
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ปรับสภาพไปเป็นแนวทางเลือกหนึงเพือประยุกต์ใชใ้นขนัตอนการปรับสภาพวสัดุสําหรับการผลิตพลงังานชีวภาพ เช่น            เอทานอลและแก๊สชีวภาพก่อนเขา้สู่กระบวนการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมต์่อไป  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณสาขาชีววทิยาประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานทีได้กรุณาอนุเคราะห์สถานที อุปกรณ์และสารเคมีเพอืใหก้ารดาํเนินการวจิยัในครังนีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  เอกสารอ้างองิ สาโรจน์  ศิ ริศันสนียกุล, วรสิทธิ โทจําปา และประวิทย์ วงศ์คงคาเทพ. 2544. วิศ วกรรมเคมีชีวภาพ พืนฐาน 2.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  สํ า นักง าน เ ศ รษ ฐ กิ จ ก า ร เ ก ษ ตร . 2560. พื ช อา หา ร . ส ถิ ติ ก า ร เ ก ษ ตร ข อ งป ระ เ ท ศไ ทย ปี  2559. แ ห ล่ ง ที มา  :   http://www.oae.go.th/download/download_journal/2560/yearbook59.pdf, 25 เมษายน 2561. Han, L., Feng, J., Zhang, S., Ma, Z., Wang, Y. and Zhang, X.  2012.  Alkali pretreated of wheat straw and its enzymatic  hydrolysis.  Brazilian Journal of Microbiology : 53-61. Harun, S and Geok, K.S.  2016.  Effect of sodium hydroxide pretreatment on rice straw composition. Indian J ournal of  Science and Technology 9(21): 1-9. Kodali, B., and Pogaku, R.  2006.  Pretreatment studies of ricebran for the effective production of cellulose. Electronic  J ournal of Environmental, Agr icultural and Food Chemistry 5(2): 1253-1264. Lee, C., Zheng, Y. and VanderGheynst, J.  2015.  Effects of pretreatment conditions and post-pretreatment washing on  ethanol production from dilute acid pretreated rice straw. Biosystems Engineer ing 137: 36-42.   Trinh, L., Lee, J. and Lee, H.  2016.  Acidified glycerol pretreatment for enhanced ethanol production fromrice straw.  Biomass and Bioenergy 94: 39-45. Yeh, R., Lin, Y., Wang, T., Kuan, W. and Lee, W.  2016.  Bioethanol production from pretreated Miscanthus floridulus  biomass by simultaneous saccharification and fermentation. Biomass and Bioenergy 94: 110-116 Yu, M., Li, J., Chang, S., Zhang, L., Mao, Y., Cui, T., Yan, Z., Luo, C. and Li, S.  2016.  Bioethanol production using the  sodium hydroxide pretreated sweet sorghum bagasse without washing. Fuel 175: 20–25.           
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การศึกษาฤทธิต้านอนุมูลอสิระจากโยเกิร์ตทเีสริมด้วยหมากเม่า  Antioxidant Activity From Yoghur t With Thai Blueberry   นิดา อาบสุวรรณ์ * จิรายสุ วรรัตน์โภคา  ณฐัวฒิุ มีศิลป์1 ทิพยว์รินทร์ ริมลาํดวน1 สหมณฑล เดสนัเทียะ1 และ อภิสิทธิ ยงินอก1 Nida Arbsuwan1* Jirayus Woraratphoka1 Nutthawut  Meesilp2 Thipwarin Rimlumduan1 Sahamonthol Desanthia1 and Aphisit  Yingnok1  บทคัดย่อ  งานวิจัยนี มีว ัตถุประสงค์ เพือศึกษาฤทธิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิ ธี  DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)                 จากโยเกิรต์ทีเสริมดว้ยนาํหมากเม่า % ซึงแบ่งออกเป็น  สูตร คือ Control  สูตร  Control  และสูตร  โดยทงั  สูตร มีการเปลียนแปลง ทางเคมี และจุลินทรียข์องโยเกิร์ต ในระหวา่งการหมกั พบวา่ เปอร์เซ็นตก์ารยบัยงัอนุมูลอิสระ มากทีสุดคือ สูตร  (นาํหมากเม่า  ml) ซึงมีค่าเท่ากบั . ± .   สูตร  (นาํหมากเม่า  ml) เท่ากบั . ±1.39 control  และ  มีค่าเท่ากบั . ± .  และ . ± .  ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระของสูตร 1 (นาํหมากเม่า 25 ml) และสูตร 2 (นาํหมากเม่า 10 ml) ยงัคงมีฤทธิจนสินสุดกระบวนการหมกั หลงัจากนันเก็บตวัอย่างมาวิเคราะห์ พบว่ามีค่าพีเอชอยู่ที . ± .  และ 4.95± .  ปริมาณของแข็ง 20± .  และ ± .  เปอร์เซ็นกรดแลคติกเท่ากบั . ± .  และ . ± .  จาํนวนแลคติกแอซิดแบคทีเรียมีจาํนวนเท่ากบั .  ×  และ . ×107 cfu/ml ซึงสูตร  (นาํหมากเม่า  ml) เป็นสูตรทีเหมาะสมทีสุดเนืองจากทาํใหเ้นือของโยเกิร์ตมีการเกาะตวักนัไดดี้ งานวจิยันีแสดงใหเ้ห็นวา่การเติมนาํหมากเม่าในการหมกัโยเกิรตจ์ากนมพาสเจอร์ไรส์ สามารถเพมิฤทธิตา้นอนุมูลอิสระไดใ้นผลิตภณัฑใ์นโยเกิร์ต  คาํสําคญั : ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ,นาํหมากเม่า, โยเกิร์ต              
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ABSTRACT  This research was to study the antioxidant activity (DPPH, 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) of yogurt supplemented with 100% Thai Blueberry. Which divided for four formulas following as Control 1, Formula 1, Control 2 and Formula 2. The variation of chemical and microbiological activity of yogurts was analyzed. The results showed that Formula 1 (56.27±4.28) displayed the highest antioxidant activity following as Formula 2 (49.78±1.39), Control 2 (47.74±2.59) and Control 1 (32.71±3.01), respectively. The antioxidant activity of Formula 1 (25 ml of Thai Blueberry) and Formula 2 (10 ml of Thai Blueberry) were detected at the end of fermentation process. The pH, degree of ˚Brix, lactic acid concentration and lactic acid bacteria count of drinking yogurt (Formula 1 and 2) were 4.29±0.01 and 4.95±0.01, ˚Brix 20±0.00 and 23±0.00, 0.31±0.01 and 0.24±0.01, 3.0 × 106 and 1.8×107 cfu/ml, respectively. Formula 2 is the best yogurt production because it has the good texture of the yogurt. The result indicated that the set yogurt from pasteurized milk with Thai Blueberry was found antioxidant activity during to end of fermentation.  Keyword: Antioxidant activity, Thai blueberry, Yogurt                   สาขาชีววิทยาประยุกต ์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 1 Department of Applied Biology Faculty of Sciences and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan Nakhon Ratchsima, Nai Muang Sub-district, Muang District, Nakhon Ratchsima Province 30000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Nida Arbsuwan, Arbsuwan@gmail.com 
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บทนํา ปัจจุบนัมนุษยไ์ดเ้น้นถึงความสําคญัทางดา้นสุขภาพมากขึน เนืองจากผลกระทบต่อสภาวะตึงเครียดในหลาย ๆ ดา้นไม่วา่จะเป็นสภาวะการทาํงานหรือสิงแวดลอ้ม ซึงสภาวะนีจะมีการสะสมอนุมูลอิสระในร่างกายในปริมาณมาก มีผลทาํให้นาํมาสู่โรคต่าง ๆ เช่นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ จากการศึกษาพบวา่สารตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidant) จะสามารถช่วยลดความเสียงจากการเกิดโรคต่าง ๆ ไดโ้ดยการจบักบัอนุมูลอิสระ (จารุวรรณ และคณะ, 2561) ซึงพบไดใ้นผลไมห้ลายชนิด ไดแ้ก่ องุ่น  บลูเบอร์รี และหมากเม่า เป็นตน้  ห มา ก เ ม่ า  มะ เ ม่ า ห รื อ เ ม่ า ห ล ว ง  ( Antidesma sp.) เ ป็น ผ ล ไ ม้ท้อ ง ถิ น ชนิ ด ห นึ ง  พ บไ ด้ทัว ไป ใ น ภ า คตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย พบมากในจงัหวดัสกลนคร มีรสฝาดเปรียว เมือสุกจะเปลียนเป็นสีแดงและสีดาํมีรสหวาน (กานดาและ สุดาทิพย,์ 2558) จากการศึกษาสารทีพบในนาํหมากเม่า ซึงอุดมดว้ยคุณค่าทางอาหาร แร่ธาตุและวิตามิน เช่น แคลเซียม เหล็ก วิตามิน บี  บี  วิตามินซี วิตามินอี ผลสุกของหมากเม่านนัมีสีม่วงแดง ซึงมีสารประกอบของแอนโทไซยานิน (anthocyanin) สารประกอบฟีนอลิค (phenolic) สูง มีฤทธิในการตา้นอนุมูลอิสระ โดยแอนโทไซยานิน             มีคุณสมบติัเป็นสารออกฤทธิทางชีวภาพ (biological activity) สามารถลดอาการอกัเสบ (anti-inflammatory) (ศศิธร และ ศกัดิสิทธิ, 2558) ผลเม่าสุกจึงถูกนาํมาใชใ้นการแปรรูปในอุตสาหกรรมเครืองดืมจากเม่า เช่น นาํเม่าพร้อมดืม นาํเม่าเขม้ขน้ และไวน์เม่า เป็นตน้ มีรายงานจากการศึกษาฤทธิตา้นอนุมูลอิสระจากหมากเม่าสายพนัธุ์เพชรโนนสูง สร้างคอ้ 2 ดว้ยวิธี DPPH พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 53.81, 53.76 53.81 และ 53.17 ตามลาํดับ (จารุวรรณและคณะ, 2561) รวมถึงกากเม่าผงสายพนัธุ์ภูโซงและยายคาํตาทีผ่านการอบทีอุณหภูมิตาํยงัคงมีสมบติัการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH มากทีสุดคือ 83.43±5.63 และ 76.15±1.27      (พรประภาและคณะ, 2556) เนืองดว้ยจากการรายงานของหมากเม่าพบการออกฤทธิตา้นอนุมูลอิสระค่อนขา้งสูงงานวิจยันีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือทีจะศึกษาสารออกฤทธิตา้นอนุมูลอิสระจากนาํหมากเม่าทีเติมในกระบวนการผลิตโยเกิร์ต โดยติดตามระยะเวลาในการหมกัโยเกิร์ต พีเอช เปอร์เซ็นตก์รดแลคติก ปริมาณของแข็ง รวมทงัจาํนวนจุลินทรียแ์ลคติกแอซิดแบคทีเรีย เพือเพิมคุณประโยชน์ของสารทีออกฤทธิจากหมากเม่าในผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อมทงัการพฒันาสูตรในการผลิต รวมถึงต่อยอดและเพมิมูลค่าของหมากเม่าใหเ้ป็นผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ในเชิงพาณิชยต์่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย 1. การเตรียมโยเกิร์ต นาํนาํนมมาให้ความร้อนจนอุณหภูมิถึง  ºC จากนนัเติมส่วนผสมทีเป็นของแห้ง ไดแ้ก่ นาํตาลทราย ละลายให้เขา้กันทาํการพาสเจอรไรส์ทีอุณหภูมิ  ºC เป็นเวลา  นาที จากนนันาํมาลดอุณหภูมิลงที  ºC เติมหัวเชือโยเกิร์ตในปริมาณ  กรัม นาํตาล 15 กรัม และนาํหมากเม่า 100 เปอร์เซนต ์แบ่งตามส่วนผสมของนาํหมากเม่ากบันมตามอตัราส่วนต่าง ๆ ทงั   สูตร โดยทีสูตร control 1(นาํ 25 ml) , สูตร 1 (นาํหมากเม่า 25 ml), Control 2 (นาํ 10 ml) และสูตร 2 (นาํหมากเม่า 10 ml) มีจากนันนําบ่มต่อทีอุณหภูมิ  ºC โดยระหว่างการหมักนําโยเกิร์ตหมากเม่ามาทดการศึกษาทีเวลา , 2, 4,                 และ  ชวัโมง  2. การวิเคราะห์ทางเคมแีละจุลชีววิทยาจากโยเกิร์ตทเีสริมด้วยหมากเม่า 2.1 การวิเคราะห์ปริมาณกรดแลคตกิ  พเีอช และการศึกษาจุลนิทรีย์แบคทเีรียกรดแลคตกิ นาํตวัอยา่งโยเกิร์ตทีเวลาต่าง ๆ มาวเิคราะห์หาปริมาณกรดแลคติกดว้ยตามวธีิใน AOAC ( )  การวดัค่า pH โดยใชเ้ครือง pH-meter (ยหีอ้ Dynamica รุ่น pH Master LAB) และปริมาณของแข็ง (˚Brix) ดว้ย Hand refractometer ในขณะทีการศึกษาจาํนวนจุลินทรีย์
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แบคทีเรียกรดแลคติก (cfu/ml) นาํมาเลียงบนอาหาร MRS agar ทีผสม . % CaCO  และนาํไปบ่มทีอุณหภมิู 30 ºC            เป็นเวลา 48 ชวัโมง  3. คุณสมบัตกิารต้านอนุมูลอสิระจากโยเกร์ิตหมากเม่า   ศึกษาฤทธิตา้นอนุมูลอิสระจากนาํหมากเม่า  เปอร์เซนต ์และตวัอยา่งโยเกิร์ตแต่ละสูตรมาหาเปอร์เซ็นต์การยบัยงั (%Inhibition) ดว้ยวธีิ DPPH ดดัแปลงจาก สุชาดา และ ปวณีา ( ) นาํตวัอยา่งปริมาตร  ไมโครลิตร ทาํปฏิกิริยากบัสารละลายอนุมูลอิสระ DPPH ปริมาตร  ไมโครลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั ทิงไวใ้นทีมืด  นาที จากนนัวดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน  นาโนเมตร ซึงค่าทีไดน้าํไปเทียบกบัสารละลายมาตรฐาน Trolox (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) จากนนัคาํนวณหาค่า %inhibition จากสูตร    % Inhibition = [A517 control – A517 test control] × 100      A517 control  ผลและวจิารณ์ผล จากการศึกษาผลของการหมกัโยเกิร์ตจากนาํหมากเม่า 100% ซึงเติมในสูตร 1 (25 ml) เทียบกบั Control 1 (นาํ 10 ml)  เมือทาํการเก็บตวัอยา่งโยเกิรตม์าวิเคราะห์คุณสมบติัทางดา้นเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณของแข็ง พีเอช เปอร์เซ็นตก์รดแลคติก และจาํนวนแบคทีเรียกรดแลคติก พบวา่ Control 1 กระบวนการหมกัโยเกิร์ตเกิดขึนไดเ้ร็วกวา่สูตร 1 สังเกตไดจ้ากค่าพีเอชทีลดลง และปริมาณของแขง็ทีลดลง (16±0.00 องศาบริกซ)์ เมือทาํการเก็บชวัโมงที 0, 2, 4, และ 6 ซึงพบค่าพีเอชของ Control 1 เท่ากบั 6.45±0.005.29±0.02, 4.09±0.01 และ . ± .  ตามลาํดบั เทียบกบัสูตร 1 ทีมีการเติมนาํหมากเม่า 25 ml มีค่าพีเอชเท่ากบั 5.51±0.01, 5.42±0.02, 4.29±0.01 และ . ± .  ตามลาํดบั โดยค่าพีเอชทีชวัโมงที 6 ของ Control 1 มีค่านอ้ยกว่า สูตร 1 เนืองมาจากปริมาณนาํหมากเม่าทีเติมลงไปอาจจะมีความเขม้ขน้สูงทาํให้เกิดกระบวนการหมกัชา้กว่าสูตรควบคุม หรือ Control 1 ซึงผลการทดลองของค่าพีเอชทีลดลงไดส้อดคลอ้งกบัปริมาณเปอร์เซ็นต์กรดแลคติกและจาํนวนแบคทีเรียกรดแลคติกทีเพิมขึนดว้ยเช่นเดียวกนั (ตารางที 1) ตารางท ี1 ผลการหมกัโยเกิร์ตทีเสริมนาํหมากเม่าของ Control  และ สูตร      สูตร โยเกิร์ต เวลา (ชวัโมง) องศาบริกซ ์ พีเอช เปอร์เซนต์กรดแลคติก แลคติกแอซิดแบคทีเรีย (cfu/ml)  Control 1 (นาํ 25 ml) 
0 21±0.00 6.45±0.00 0.14±0.02 3.1× 106 2 18±0.00 5.29±0.02 0.35±0.01 1.7× 107 4 16±0.00 4.09±0.01 0.65±0.01 2.7× 107 6 16±0.00 3.94±0.01 0.72±0.01 2.3× 107 สูตร 1 (หมากเม่า 25 ml) 
0 22±0.00 5.51±0.01 0.12±0.01 4.4 × 106 2 21±0.00 5.42±0.02 0.16±0.01 6.0 × 106 4 20±0.00 4.29±0.01 0.31±0.01 3.0 × 106 6 20±0.00 4.12±0.01 0.44±0.02 2.1 × 107  
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ตารางที 2 การหมกัโยเกิร์ตรอบสองโดยทาํการลดปริมาณนาํหมากเม่าลงเป็น 10 ml โดยให้เป็นสูตรที 2 เทียบกบั Control 2 และทาํการเก็บตวัอยา่งทีเวลาเช่นเดียวกนักบัการหมกัโยเกิร์ตในรอบแรกพบวา่ ทงั 2 สูตรปริมาณของแข็งองศาบริกซ์ ค่าพเีอช ลดลงตามระยะเวลาของการหมกัจนถึง 6 ชวัโมง ในขณะทีเปอร์เซ็นตก์รด     แลคติกและจาํนวนแบคทีเรียกรดแลคติกเพิมขึนเช่นเดียวกนั เมือลดปริมาณนาํหมากเม่าในการหมกัโยเกิร์ตจะมีผลทาํใหล้กัษณะของเนือโยเกิร์ตเกิด          เคิร์ดของนมไดเ้ร็วกวา่สูตร 1 ทีทาํการหมกัรอบแรก จากผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ความหวานมีผลต่อการหมกัโยเกิร์ต  ตารางท ี2 ผลการหมกัโยเกิร์ตทีเสริมนาํหมากเม่าของ Control 2 และ สูตร2 สูตร โยเกิร์ต เวลา (ชวัโมง) องศาบริกซ ์ พีเอช เปอร์เซนต์กรดแลคติก แลคติกแอซิดแบคทีเรีย (cfu/ml)  Control 2 (นาํ 10 ml) 
0 28±0.00 6.49±0.01 0.16±0.01 1.0×106 2 27±0.00 6.07±0.01 0.23±0.01 9.3×107 4 21±0.00 4.78±0.01 0.61±0.01 1.8×107 6 20±0.00 4.41±0.01 0.61±0.01 2.0×107 สูตร 2 (หมากเม่า 10 ml) 
0 28±0.00 5.94±0.01 0.15±0.01 1.2×106 2 28±0.00 5.78±0.01 0.18±0.01 8.3×107 4 23±0.00 4.95±0.01 0.24±0.01 1.8×107 6 23±0.00 4.65±0.01 0.29±0.01 1.9×107  จากผลการทดลองระยะเวลาการหมักของโยเกิร์ตในทงั 4 สูตร (Control 1 และสูตร 1 Control 2 และ สูตร 1) อาจจะเกิดจากความหวานทีไดจ้ากนาํหมากเม่าทีเติมลงในสูตรที 1(หมากเม่า 25 ml) และสูตร 2 (หมากเม่า 10 ml) ทาํให้ระยะเวลาของการหมกัต่างกนั ค่าพีเอช และปริมาณกรดแลคติกให้ค่าต่างกนัตามระยะเวลาการหมกั ซึงสอดคลอ้งกบั อุษามาส ( ) ไดร้ายงานว่า ในการหมกัโยเกิร์ตโดยใชน้าํตาลซูโครสและนาํตาลฟรุคโตส ซึงเป็นสารให้ความหวานจะใช้ระยะเวลาในการบ่มไม่แตกต่างกนั (P > . ) โดยทีเวลาทีใชใ้นการบ่มจะมีค่าอยู ่ในช่วง ประมาณ  ชวัโมง ส่วนโยเกิร์ตทีใช้นาํผึงเป็นสารให้ความหวานใช้เวลาในการบ่มอยู่ในช่วง ประมาณ  ชวัโมง ซึงใช้เวลาน้อยกว่านําตาลซูโครสและนาํตาลฟรุคโตส เมือเทียบกบัการหมกัโยเกิร์ตทีเติมนาํหมากเม่าจึงสรุปไดว้า่ ความหวานมีผลต่อการหมกัโยเกิร์ตเนืองจากสูตรควบคุม (Control  และ Control 2) ไม่ไดเ้ติมส่วนทีเป็นนาํหมากเม่าเพมิลงไปในสูตร   จากตารางที 3 การศึกษาฤทธิตา้นอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตจากนมพาสเจอรไรส์ทีเสริมดว้ยหมากเม่าดว้ยวิธี  DPPH radical scavenging assay เมือนํานําหมากเม่าทีได้จากทางการค้ามีความเขม้ขน้ 100% มาวิเคราะห์ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ พบวา่มีเปอร์เซ็นตก์ารยบัยงั (%inhibition) เท่ากบั .  เมือเทียบกบัปริมาณ Trolox มีความเขม้ขน้เท่ากบั  .  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรโดยมีค่าการเจือจางเท่ากบั 100 เท่า หลงัจากนนันาํตวัอยา่งโยเกิร์ตทีไดจ้ากการหมกัในแต่ละชวัโมง (0, 2,4 และ 6) มาทาํการเก็บตวัอย่างทงั 4 สูตร (Control 1, สูตร 1, Control 2 และ สูตร 2) พบว่า Control 1 และ Control 2 ยงัพบการออกฤทธิตา้นอนุมูลอิสระในนมพาสเจอไรส์ โดยที Control 1 มีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระนอ้ยกวา่ Control 2 เนืองจากในสูตรมีการเติมนาํแทนนาํหมากเม่าที 25 ml ในขณะที Control 2 มีการเติมนาํในสูตรเพียง 10 ml ทาํให้ระดบัความเขม้ขน้ของนมพาสเจอไรส์ต่างกนั ค่าเปอร์เซ็นตก์ารยบัยงัอนุมูลอิสระจึงมีค่าแตกต่างกนั จากการศึกษาฤทธิตา้นอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตเสริมนาํหมากเม่า สูตร 1 และ สูตร 2 พบวา่ สูตร 1 มีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ อยูที่ 60.61±3.98 ถึง  61.32±1.17 (ชวัโมงที 0 ถึง 6)โดยทาํการเจือจาง 10 เท่า เมือเทียบกบัปริมาณมิลลิกรัมของ Trolox พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.76 และ 0.77 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สูตร 2 
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และเมือเทียบกบัสูตร 2 ทีมีค่าเปอร์เซ็นตก์ารยบัยงัอนุมูลอิสระอยูที่ 72.73±1.85 ถึง 48.43±2.22 (ชวัโมงที  ถึง )              ซึงมีค่าเท่ากบั 0.72 และ 0.48 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ของ Trolox จะเห็นไดช้ัดว่าสูตร 1 มีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ ทีดีกว่าสูตร 2 อาจจะเป็นเพราะวา่ในสูตร 1 ไดเ้ติมปริมาณนาํหมากเม่าถึง 25 ml ส่วนสูตร 2 ไดล้ดปริมาณนาํหมากเม่าลงเหลือแค่ 10 ml เนืองจากในสูตร 1 ถึงจะมีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระสูงก็ตามแต่ทาํให้สูญเสียสภาพธรรมชาติ  (protein denaturation) ของเคซีนไม่สมบูรณ์ทาํใหเ้กิดการตกตะกอน  จากการศึกษาฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ ในสูตร 2 มีค่าเปอร์เซ็นตก์ารยบัยงัลดลงตามระยะการหมกัโยเกิร์ตหมากเม่า อาจจะเนืองมาจากการเปลียนแปลงของ pH และอุณหภูมิทีใชใ้นการหมกัคือ 42±3 ºC เป็นระยะเวลานานทาํให้สารแอนโธไซยานิน (anthocyanin) และ สารประกอบฟีนอลิค (phenolic) มีคุณสมบัติในการตา้นอนุมูลอิสระตาํลงเล็กน้อย แต่เมือปริมาณนาํหมากเม่าทีมีความเขม้ขน้สูงขึนในระดบัหนึงจะทาํให้ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระยงัคงมีปริมาณสูงเท่ากบัในชวัโมงเริมตน้ในการหมกัจากการศึกษาคน้ควา้ปัจจยัทีมีผลต่อความเสถียรของแอนโทไซยานิน พบวา่ ปัจจยัทางเคมีและฟิสิกส์ทีเกียวข้องกับการสลายตัวของแอนโทไซยานินมีผลต่อความเสถียรของแอนโทไซยานินคือ ความเป็นกรด-เบส (Palakajornsak, 2004)    ดงันนัการเติมนาํหมากเม่าที 25 ml (สูตร 1) และ 10 ml (สูตร 2) ในการผลิตโยเกิร์ตซึงพบฤทธิตา้นอนุมูลอิสระตงัแต่ก่อนกระบวนการหมกัจนสินสุดกระบวนการหมกั โดยทีสูตรที 2 จะทาํใหเ้กิดเคิร์ดของนมดีกวา่สูตรที 1 เนืองจากมีความหวานของนาํหมากเม่านอ้ยกวา่ แต่อยา่งไรก็ตามในการเติมนาํหมากเม่ายงัเพมิสารตา้นอนุมูลอิสระในผลิตภณัฑ์โยเกิร์ตอีกดว้ย ตารางท ี3 ผลการวดัฤทธิตา้นอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตเสริมนาํหมากเม่าทงั 4 สูตร (Control 1, สูตร , Control 2 และสูตร   ดว้ยวธีิ DPPH radical scavenging assay              *ไม่ทาํการเจือจาง, **เจือจาง 10 เท่า, ***เจือจาง 8 เท่า    

 สูตรโยเกิร์ต  
      เวลา(ชวัโมง) 

0 2 4 6 
Control 1 (นาํ 25 ml)* 21.32±3.97 29.08±0.83 32.71±3.01 35.39±3.33 

สูตร 1 (หมากเม่า 25 ml)** 60.61±3.98 50.89±1.88 56.27±4.28 61.32±1.17 
Control 2 (นาํ 10 ml)* 46.69±3.30 45.52±9.69 47.74±2.59 45.52±1.01 

สูตร 2 (หมากเม่า 10 ml)*** 72.73±1.85 70.27±0.15 49.78±1.39 48.43±2.22 
Trolox (0.06 mg/ml) 57.38±2.42 
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สรุปผลการวจิัย การพัฒนาการผลิตโยเกิร์ตทัง 4 สูตรได้แก่ Control 1 สูตร 1 Control 2 และสูตร 2 พบว่าโยเกิร์ตทัง 4 สูตร               ออกฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ เมือศึกษาดว้ยวธีิ DPPH สูตรทีมีเปอร์เซ็นตก์ารยบัยงัมากทีสุดคือสูตร 1 ซึงมีค่าเท่ากบั 61.32±1.17 (เจือจาง 10 เท่า) แต่ความหวานในนาํหมากเม่าในปริมาตรสูงทาํใหมี้ผลของการตกตะกอนของโปรตีนในนม ในขณะทีสูตรที 2 ซึงมีค่าเปอร์เซ็นตก์ารยบัยงัเท่ากบั 48.43±2.22 (เจือจาง 8 เท่า)  ซึงแสดงให้เห็นวา่เปอร์เซ็นตก์ารยบัยงัฤทธิตา้นอนุมูลอิสระนียงัคงอยูใ่นระหวา่งกระบวนการหมกัโยเกิร์ตจนถึงถึงชวัโมงที 6 เช่น เดียวกนั แต่ระดบันาํหมากเม่าของสูตร 2 (10 ml) ไม่มีผลต่อการตกตะกอนของโปรตีนทาํใหเ้ป็นสูตรทีเหมาะสมในการนาํไปเพือทดสอบทางประสาทสัมผสัต่อไปเพอืปรับลกัษณะของกลิน รสชาติทีไดใ้นแต่ละสูตรและนาํสูตรทีเหมาะสมไปพฒันาในการผลิตโยเกิร์ตต่อไป  กิตติกรรมประกาศ ขอบคุณสาขาชีววิทยาประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์เครืองมือและอุปกรณ์ในงานทาํงานวจิยัครังนี  เอกสารอ้างองิ กานดา ลอ้แกว้มณี และ สุดาทิพย ์แสนสุภา. 2558. คุณค่าทางโภชนาการของกากเม่า. วทิยาศาสตร์เกษตร ( )(พเิศษ):  569–572. จารุวรรณ ดรเถือน, อมัพร ภูศรีฐาน และ พิเชษฐ เทบาํรุง. 2561.การวิเคราะห์ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารกลุ่ม             ฟีนอลิกในผลเม่า (Antidesma sp.). แก่นเกษตร 46 (1): 363–368. พรประภา ชุนถนอม รวีพร ศรีสาราญ  และ อรนุช สีหามาลา. 2556. ผลของวิธีการอบแห้งต่อสมบัติของกากเม่า. วารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร (ฉบับพเิศษ).301–307. ศศิธร อุดชาชน และ ศักดิสิทธิ จันทร์ไทย. 2558. การหาปริมาณแอนโทไซยานินในนําเม่าโดยสเปกโทรฟลูออโรโฟ              โทเมทรี. วารสารวจิัย มข. (บศ.) 15 (2): 39–47. สุชาดา มานอก และ ปวีณา ลิมเจริญ. 2558. การวิเคราะห์ฤทธิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS  DPPH และ FRAP                       และปริมาณสารประกอบฟินอลิกทงัหมดของสารประกอบสมุนไพรในตาํรับยาหอมเทพจิต. ก้าวทนัโลก   วทิยาศาสตร์ 15(1): 106–117. อุษามาส จริยวรานุกุล. 2552. ผลของสารใหค้วามหวานทีมีผลต่อคุณภาพของโยเกิร์ต. วารสารวชิากามหาวิทยาลัยหอ             การค้าไทย  29(4): 102–111. AOAC. 1990. Official Method of Analysis.15th ed. Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists. Palakajornsak Y. 2004. Extraction and Stability of Anthocyanins fron Mangosteenpeel. [MSc thesis]. Bangkok:  Silpakorn University.      
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ผลของนํามะพร้าวอ่อนต่อการป้องกันการฝ่อของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี ในสมองน้อยของหนูขาวทถูีกตัดรังไข่ออก Effects of Young Coconut J uice on Prevention of Purkinje Neurons  Atrophy in The Cerebellum of Ovar iectomized Rats  ค่อลิฟ ปะหยงัหลี * ชญานิษฐ์ ยนืยง  พิชญสิ์นี ไหลพรรณงาม  มนสิการ จินดาวงค์  มนสันนัท ์สนัติภราดร  พนม สุขจนัทร์  ฮยัฟาห์ แตมามุ  กนกวลี สุขไชย  กมลทิพย ์มะโนสนัต์  วฒิุพงศ ์สุวรรณนิตย์  อรอนงค ์สมทรัพย์  กรกนก พิบูลยผ์ล  และ นิซาอดูะห์ ระเด่นอาหมดั  Kolip Payanglee1* Chayanit Yuenyong1 Pitsinee Laipanngam1 Manasikarn Jindawong1 Manutsanun Santiparadon1 Phnom Sukchan1 Haifa Taemamu1 Kanokwalee Sukchai1 Kamontip Manosan1 Wutthipong Suwannit1 On-Anong Somsap1 Kornkanok Piboonpol1 and Nisaudah Radenahmad2  บทคัดย่อ   การวจิยัในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาผลของนาํมะพร้าวอ่อนต่อการป้องกนัการฝ่อของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ย รวมทงัหาความเขม้ขน้ทีเหมาะสมของนาํมะพร้าวออ่นทีสามารถดืมไดใ้นแต่ละวนัเพอืนาํมาใชท้ดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ โดยใชห้นูขาวเพศเมียอาย ุ  เดือน ทงัหมด  ตวั แบ่งออกเป็น  กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มพืนฐานทีฆ่าก่อนเริมการทดลอง (n=10), กลุ่มผ่าตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออก (n=11), กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออก (n=11), กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บฮอร์โมนเอสโตรเจนสงัเคราะห์ (n= ) และกลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บนาํมะพร้าวอ่อน  (n=11), 20 (n= ) และ  (n=11) ml/kg BW/day ตามลาํดบั เมือครบ  สัปดาห์ ทาํการฆ่าหนูและนาํสมองส่วนหลงัของหนูแช่ในนาํยาดองชินเนือ ลงบล็อกพาราฟินและยอ้มดว้ยเทคนิค hematoxylin และ eosin แลว้วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจี พบว่าหนูทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับนํามะพร้าวอ่อน เขม้ขน้ ,  และ  ml/kg BW/day มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีมากกว่าหนูทีถูกตดัรังไข่ออก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยทีไม่แตกต่างจากกลุ่มพืนฐานทีฆ่าก่อนเริมการทดลอง, กลุ่มผ่าตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออก และกลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ ดงันนัจึงสรุปไดว้่าความเขม้ขน้  ml/kg BW/day เป็นความเขม้ขน้ทีนอ้ยทีสุดและเหมาะสมทีช่วยป้องกนัการฝ่อเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยได ้ คาํสําคญั : ไฟโตเอสโตรเจน, นาํมะพร้าวออ่น, สมองนอ้ย, เซลลป์ระสาทเพอร์คินจี, การตดัรังไข ่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 96000 1 Faculty of Medicine, Princess of Naradhiwas University, Khok Khian, Mueang, Narathiwat 96000, Thailand 2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตาํบลคอหงส์ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 2 Department of Anatomy, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Kho Hong, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kolip.p@pnu.ac.th 
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ABSTRACT   In this study, we investigated into the effects of young coconut juice on prevention of Purkinje neurons atrophy in the cerebellum. Moreover, we investigated the optimal neuroprotective dose of young coconut juice for long life consumption. Eight months female Wistar rats were randomly divided into 7 groups (n=76). These included baseline (n=10), sham-operated (n=1 1 ) , overiectomized (n=1 1 ) , overiectomized receiving estradiol benzoate (n=1 1)  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 , 2 0  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 1 0  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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บทนํา เซลล์ประสาทเพอร์คินจีเป็นเซลล์ประสาทหลกัและมีความสําคญัในสมองน้อย โดยเซลล์ประสาทเพอร์คินจี         ในสมองนอ้ยมีหนา้ทีเป็นตวัส่งกระแสประสาทขาออกของเปลือกสมองนอ้ย โดยจะปล่อยสาร gamma-aminobutyric acid (GABA) ออกมาทีปลายประสาทและยบัยงัเซลล์ประสาทเป้าหมายในสมองน้อยและ vestibular nuclei เพือปรับปรุงและเปลียนแปลงการเคลือนไหว ควบคุมการเคลือนไหว ส่งผลใหก้ารเคลือนไหวและการทรงตวัของร่างกายเป็นไปอยา่งปกติ สตรีวยัหมดประจาํเดือนมีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนภายในร่างกายลดลง ซึงเป็นปัจจัยเสียงทีมีผลต่อการเกิดความผิดปกติของระบบกลา้มเนือและกระดูก การรับรู้ลดลง และสมองเสือม (van Dijk et al., ) ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทรงตวัและการเคลือนไหวแยล่งกวา่คนปกติ (Arnold et al., 2005) ซึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตโดยทาํใหคุ้ณภาพชีวติถดถอยลง และยงัมีผลกระทบต่อผูที้ทาํหน้าทีดูแล ทาํให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทงัทางตรงและทางออ้ม (Qiu et al., 2009) เมือมีการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์กบัสตรีวยัหมดประจาํเดือนพบวา่สามารถทรงตวัและเคลือนไหวไดดี้ขึน (Hammar et al., 1996) โดยฮอร์โมนเอสโตรเจนจะช่วยปรับปรุงการทาํงานของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีผ่านทาง estrogen receptor ชนิด β (Andreescu et al., ) โดยมีบทบาทสําคญัในการเจริญของเดนไดรต์ของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี ซึงส่งเสริมให้การขนส่งกระแสประสาทในสมองน้อยมีประสิทธิภาพมากยิงขึน (Sakamoto et al., ) รวมทังเพิมการไหลเวยีนเลือดในสมองนอ้ยของสตรีวยัหมดประจาํเดือนดว้ย (Ohkura et al., ) อยา่งไรก็ตามการไดรั้บฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์เป็นระยะเวลานานจะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็งเตา้นม, โรคมะเร็งรังไข่ และโรคมะเร็งเยือบุมดลูก เป็นตน้ (Tavani and La Vecchia, ) ดงันนัการใชส้ารทีออกฤทธิคลา้ยฮอร์โมนเอสโตรเจนจากธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกหนึงในการป้องกันและรักษาปัญหาเกียวกับการทรงตวัและการเคลือนไหวในสตรีวยัหมดประจาํเดือน นาํมะพร้าวออ่นมีสารไฟโตเอสโตรเจนชนิด β-sitosterol ซึงเป็นสารทีออกฤทธิคลา้ยฮอร์โมนเอสโตรเจนในสตรี (Rattanaburee et al., ) จากการศึกษาทีผ่านมาพบว่านาํมะพร้าวอ่อนมีประโยชน์ทางการแพทยม์ากมาย ไดแ้ก่ ช่วยลดพยาธิสภาพของโรคอลัไซเมอร์ในสมอง (Radenahmad et al., ) ป้องกนัการตายของเซลลป์ระสาทในสมอง (Payanglee et al., 2017) ป้องกันการฝ่อของสมองส่วนหลงั (Payanglee and Radenahmad, ) ป้องกันการฝ่อของกลีบสมองน้อย (Payanglee et al., 2018) รวมทงัช่วยป้องกนัการลดลงของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยได ้(Yuenyong et al., 2018) การศึกษาในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลของนาํมะพร้าวอ่อนต่อการป้องกนัการฝ่อของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยของหนูขาวเพศเมียทีถูกตดัรังไข่ออก ซึงเป็นแบบจาํลองของสตรีวยัหมดประจาํเดือน และหาความเขม้ขน้ทีเหมาะสมของนาํมะพร้าวอ่อนทีสามารถดืมไดใ้นแต่ละวนัเพือนาํมาใชท้ดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ทีสตรีวยัหมดประจาํเดือนตอ้งบริโภคต่อเนืองเป็นเวลานาน รวมทงัในอนาคตอาจพฒันาเป็นยาหรืออาหารเสริมเพือสุขภาพสาํหรับสตรีหรือสตรีวยัหมดประจาํเดือน เพือเพมิมูลค่าของนาํมะพร้าวออ่นต่อไป  วธิีดําเนินการวจิัย . นาํมะพร้าวอ่อน นาํมะพร้าวอ่อนทีใชใ้นการวิจยั คือ นาํมะพร้าวอ่อนอาย ุ  เดือน พนัธุ์มะพร้าวนาํหอม จากอาํเภอคลองหอยโข่ง จังหวดัสงขลา เก็บนาํมะพร้าวอ่อนใส่ขวดพลาสติกเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ที -  °C นาํนาํมะพร้าวอ่อนจาก -  °C มาละลายทีอุณหภูมิห้อง นาํนาํมะพร้าวออ่นปริมาตร  mL ผ่านเครืองทาํสารให้แหง้ (freeze dryer) จนไดผ้งนาํมะพร้าวอ่อน เก็บไว้ในตูเ้ยน็ที -  °C ความเขม้ขน้ของนาํมะพร้าวออ่นทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ ,  และ  mL/kg BW/day โดยเตรียมจากนาํผงนาํมะพร้าวอ่อน  g ละลายในนาํ reverse osmosis จนไดส้ารละลายปริมาตรรวมเท่ากบั  mL จะเตรียมสดใหม่ทุกวนัก่อนนาํไปใช ้
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. สัตว์ทดลอง สัตวท์ดลองทีใชคื้อหนูขาว (Wistar rat) เพศเมีย อาย ุ  เดือน นาํหนกัประมาณ -  กรัม จาํนวน  ตวั จากสถานสตัวท์ดลองภาคใต ้คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ทีผา่นการรับรองการขออนุญาตใชส้ัตวท์ดลองจากคณะกรรมการควบคุมจรรยาบรรณการใชส้ัตวท์ดลอง คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ . การแบ่งกลุ่มสัตว์ทดลอง แบ่งกลุ่มหนูออกเป็น  กลุ่ม (ตารางที ) ไดแ้ก่ กลุ่มที  กลุ่มพืนฐานทีฆ่าก่อนเริมการทดลอง (Baseline, n=10), กลุ่มที  กลุ่มผ่าตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออกและไดรั้บนาํ reverse osmosis ทุกวนั (Sham, n=11), กลุ่มที  กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและได้รับนํา reverse osmosis ทุกวนั (Ovx, n=11), กลุ่มที  กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและได้รับเอสโตรเจนสังเคราะห์ฉีดใตผิ้วหนงั .  μg/kg BW/day  วนั/สัปดาห์ (Ovx+EB, n=11), กลุ่มที ,  และ  กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและได้รับนํามะพร้าวอ่อนความเขม้ขน้  (Ovx+YCJ10, n=11), 20 (Ovx+YCJ20, n=11), 40 (Ovx+YCJ40, n=11) mL/kg BW/day ทุกวนั ตามลาํดบั หนูทุกกลุ่มทีผา่นการผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้งเพอืเอารังไขอ่อกหรือไม่เอารังไข่ออกจะถูกเลียงต่อไปอกี  วนั โดยไม่ใหส้ารใดๆ ก่อนจะให้สารต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ เนืองจากตอ้งรอให้แน่ชดัวา่ฮอร์โมนเอสโตรเจนของหนูทีถูกตดัรังไข่หมดไปอยา่งถาวร เมือเลียงสัตวท์ดลองทุกกลุ่มครบ  สัปดาห์ จะทาํการฆ่าหนูและนาํสมองส่วนหลงัของหนูแช่ในนาํยาดองชินเนือ ลงบล็อกพาราฟิน แลว้ตดัชินเนือและยอ้มด้วยเทคนิค hematoxylin และ eosin แลว้วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยทีติดสียอ้ม . การวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลผลการทดลองแสดงเป็นค่า mean±SEM และมีการกระจายตวัแบบปกติ ดงันนัการศึกษาในครังนีจึงวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใช ้One-Way ANOVA โดยกาํหนด p-value นอ้ยกวา่ .  (p<0.05) ตารางท ี1 แสดงการแบ่งกลุ่มสตัวท์ดลองเพอืใหส้ารต่างๆ กลุ่ม สญัลกัษณ์ คาํอธิบาย กลุ่มควบคุม Baseline กลุ่มพนืฐานทีฆ่าก่อนเริมการทดลอง Sham กลุ่มผ่าตดัเปิดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออกและให้นาํ reverse osmosis ทุกวนัเป็นเวลา  สปัดาห์ Ovx กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและให้นํา reverse osmosis ทุกวนัเป็นเวลา 10 สัปดาห์ Ovx+EB กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บเอสโตรเจนสังเคราะห์ฉีดใตผิ้วหนัง 2.5 μg/kg BW/day  วนั/สัปดาห์ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ กลุ่มทดลอง Ovx+YCJ10 กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บนาํมะพร้าวออ่นความเขม้ขน้  mL/kg BW/day ทุกวนั เป็นเวลา 10 สปัดาห์ Ovx+YCJ20 กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บนาํมะพร้าวออ่นความเขม้ขน้  mL/kg BW/day ทุกวนั เป็นเวลา  สปัดาห์ Ovx+YCJ40 กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บนาํมะพร้าวออ่นความเขม้ขน้  mL/kg BW/day ทุกวนั เป็นเวลา  สปัดาห์    
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ผลและวจิารณ์ผล การเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองน้อยทีติดสียอ้ม hematoxylin              และ eosin (ตารางที , ภาพที 1 และ ภาพที 2) พบวา่ในหนูทีถูกตดัรังไข่ออก ซึงเป็นแบบจาํลองของสตรีวยัหมดประจาํเดือน และหนูทีถูกตดัรังไข่ออกและได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ ซึงเป็นแบบจาํลองของสตรีวยัหมดประจาํเดือนและไดรั้บไดรั้บฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี . ±0.35 µm และ 13.25±0.58 µm ตามลาํดบั ซึงลดนอ้ยลงกวา่หนูทีถูกผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไขอ่อก ซึงเป็นแบบจาํลองของสตรีทียงัมีประจาํเดือน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ p<0.01 และ p<0.05 ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาทีผ่านมา พบว่าหนูทีตดัรังไข่ออกมีความหนาแน่นของเซลล์ประสาททุกชนิดในเปลือกสมองน้อยลดลง ร่วมกับการเกิดช่องวา่งระหวา่งเนือเยอืเพมิมากขึน เซลลป์ระสาทเพอร์คินจีมีรูปร่างบิดเบียวและนิวเคลียสเหียวติดสีเขม้ทึบ ซึงเป็นลกัษณะแสดงให้เห็นว่ามีการตายของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี ในขณะทีหนูทีถูกตดัรังไข่ออกและได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์จะมีโครงสร้างของสมองนอ้ยทีเป็นปกติ แต่เซลล์ประสาทเพอร์คินจีจะมีการตายเป็นบางส่วน (Ahmed et al., 2017) และการศึกษาในครังนียงัพบว่าในหนูทีถูกตดัรังไข่ออกและได้รับนาํมะพร้าวอ่อนทีความเขม้ขน้ 10, 20 หรือ 40 mL/kg BW/day ซึงเป็นแบบจาํลองของสตรีวยัหมดประจาํเดือนและไดรั้บนาํมะพร้าวอ่อนทีความเขม้ขน้ดงักล่าว มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจี 14.48±0.56, 14.58±0.42 และ 14.31±0.51 µm ตามลาํดบั ซึงมากกวา่หนูทีถูกตดัรังไข่ออก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ p<0.05 แต่ไม่ส่งผลให้แตกต่างไปจากกลุ่มพืนฐานทีฆ่าก่อนเริมการทดลอง (14.18±0.39 µm), กลุ่มผ่าตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออก (14.76±0.51 µm) และกลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ แต่จากการศึกษาทีผ่านมาพบวา่หนูทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บนาํมะพร้าวอ่อนความเขม้ขน้  หรือ  mL/kg BW/day เป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้การทาํงานของตบัและไตเปลียนแปลงไปจากปกติ (Payanglee et al., ) ดังนันจากการศึกษานีแสดงให้เห็นว่าหนูทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บนาํมะพร้าวอ่อน  mL/kg BW/day เป็นความเขม้ขน้น้อยทีสุดและเหมาะสมในการป้องกนัการฝ่อของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยของหนูขาวทีถูกตดัรังไข่ออก ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาทีผา่นมา พบว่าหนูทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บนาํมะพร้าวอ่อน 10 mL/kgBW/day เป็นความเขม้ขน้น้อยทีสุดและเหมาะสมในการช่วยป้องกันการฝ่อของสมองส่วนหลงั (Payanglee and Radenahmad, 2017) และป้องกนัการฝ่อของกลีบสมองนอ้ย (Payanglee et al., 2018) รวมทงัช่วยป้องกนัการลดลงของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยได ้(Yuenyong et al., 2018) แสดงใหเ้ห็นวา่นาํมะพร้าวออ่นช่วยปกป้องเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ย โดยช่วยป้องกนัการลดลงของขนาดเซลลป์ระสาทเพอร์คินจี ซึงภายในบรรจุออร์แกเนลลต์่างๆ รวมทงับรรจุนิวเคลียส ทาํใหก้ารทาํงานของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีเป็นไปอยา่งปกติ สามารถส่งสญัญาณประสาทเพือควบคุมการทรงตวัและสหสมัพนัธ์การเคลือนไหวของร่างกายใหเ้ป็นไปอยา่งปกติ          
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ตารางท ี2 แสดงขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจี (µm) ในสมองนอ้ยทีติดสียอ้ม hematoxylin และ eosin (Baseline = กลุ่มพืนฐานทีฆ่าก่อนเริมการทดลอง, Sham = กลุ่มผ่าตดัเปิดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก, Ovx = กลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออก, Ovx+EB = กลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับเอสโตรเจนสังเคราะห์, Ovx+YCJ10, Ovx+YCJ20 และ Ovx+YCJ40 = กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บนาํมะพร้าวออ่น 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day ตามลาํดบั, a, aa p<0.05 และ p<0.01 เมือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Sham ตามลาํดบั, b p<0.05 เมือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Ovx) กลุ่ม ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจี (µm) Baseline (n=10) 14.18±0.39 Sham (n=11) 14.76±0.51 Ovx (n=11) 12.85±0.35aa Ovx+EB (n=11) 13.25±0.58a Ovx+YCJ10 (n=11) 14.48±0.56b Ovx+YCJ20 (n=11) 14.58±0.42b Ovx+YCJ40 (n=11) 14.31±0.51b  

 ภาพที 1 กราฟแสดงขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจี (µm) ในสมองนอ้ยทีติดสียอ้ม hematoxylin และ eosin (Baseline = กลุ่มพืนฐานทีฆ่าก่อนเริมการทดลอง, Sham = กลุ่มผ่าตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออก, Ovx = กลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออก, Ovx+EB = กลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับเอสโตรเจนสังเคราะห์, Ovx+YCJ10, Ovx+YCJ20 และ Ovx+YCJ40 = กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บนาํมะพร้าวอ่อน 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day ตามลาํดับ, a, aa p<0.05 และ p<0.01 เมือเปรียบเทียบกับกลุ่ม Ovx ตามลําดับ, b p<0.001 เมือเปรียบเทียบกับกลุ่ม Ovx+EB)  

aa, b a a a
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 ภาพที 2 แสดงเนือเยือวิทยาของสมองนอ้ยทียอ้มดว้ย hematoxylin และ eosin ทีกาํลงัขยาย 40X (Baseline = กลุ่มพืนฐานทีฆ่าก่อนเริมการทดลอง, Sham = กลุ่มผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออก, Ovx = กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออก, Ovx+EB = กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บเอสโตรเจนสงัเคราะห์, Ovx+YCJ10, Ovx+YCJ20 และ Ovx+YCJ40 = กลุ่มทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บนาํมะพร้าวออ่น 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day ตามลาํดบั)    

Baseline Sham 

Ovx Ovx+EB 

Ovx+YCJ10 Ovx+YCJ20 
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เซลล์ประสาทเพอร์คนิจ ี
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สรุปผลการวจิัย การศึกษาในครังนีสรุปไดว้า่หนูทีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บนาํมะพร้าวอ่อน 10 mL/kg BW/day เป็นความเขม้ขน้น้อยทีสุดและเหมาะสมในการป้องกนัการฝ่อเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยของหนูขาวทีถูกตดัรังไข่ออกซึงเป็นแบบจาํลองของสตรีวยัหมดประจาํเดือน ผลการศึกษาในครังนีจะเป็นขอ้มูลพืนฐานเพือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นทางคลินิกเพอืป้องกนัและรักษาภาวะสมองนอ้ยเสือมจนส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการทรงตวัและการควบคุมการเคลือนไหวในสตรีวยัหมดประจาํเดือนหรือสตรีสูงอาย ุอยา่งไรก็ตามการนาํไปใชใ้นมนุษยย์งัคงตอ้งศึกษาเพิมเติมต่อไป  กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยนีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจําปีง บ ป ร ะ ม า ณ   แ ล ะ เ อื อ เ ฟื อ ส ถ า น ที ใ น ก า ร ทํา วิ จัย โ ดย ภ า ค วิช า ก า ย วิ ภ า ค ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ าสต ร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  เอกสารอ้างองิ Ahmed, S.M., Abdelrahman, S.A. and Shalaby, S.M. 2017. Therapeutic potential of mesenchymal stem cells vs. estradiol benzoate or avosoya on the cerebellar cortex of ovariectomized adult albino rats. Journal of Cytology and Histology 8(1): 444. Andreescu, C.E., Milojkovic, B.A., Haasdijk, E.D., Kramer, P., De Jong, F.H., Krust, .A, , De Zeeuw, C.I. and De Jeu, M.T. 2007. Estradiol improves cerebellar memory formation by activating estrogen receptor beta. Journal of Neuroscience 27(40): 10832-10839. Arnold, C.M., Busch, A.J., Schachter, C.L., Harrison, L.and Olszynski, W. 2005. The relationship of intrinsic fall risk factors to a recent history of falling in older women with osteoporosis. The J ournal of Or thopaedic and Spor ts Physical Therapy 35(7): 452-460. Hammar, M.L., Lindgren, R., Berg, G.E., Möller, C.G. and Niklasson, M.K. 1996. Effects of hormonal replacement therapy on the postural balance among postmenopausal women. Obstetr ics and Gynecology 88(6): 955-960. Ohkura, T., Teshima, Y., Isse, K., Matsuda, H., Inoue, T., Sakai, Y., Iwasaki, N. and Yaoi, Y. 1995. Estrogen increases cerebral and cerebellar blood flows in postmenopausal women. Menopause 2: 13–18. Payanglee, K. and Radenahmad, N. 2017. Beneficial effects of tender coconut water (Cocos nucifera L., Arecaceae) on prevention of hindbrain atrophy in ovariectomized rats: preliminary novel finding. The 9th Walailak Research Nationnal Conference; 2017 Mar 30-31; Nakhon Si Thammarat, Thailand. Payanglee, K., Chonpathompikunlert, P., Panityakul, T. and Radenahmad, N. 2017. Beneficial effects of youngcoconut juice on preserving neuronal cell density, lipid, renal and liver profiles in ovariectomized rats. A preliminary study. Songklanakar in Journal of Science and Technology 39(2): 237-243. Payanglee, K., Yuenyong, C., Laipanngam, P., Jindawong, M., Santiparadon, M., Sukchan P., Taemamu, H., Sukchai, K., Manosan, K., Suwannit, W. and Radenahmad, N. 2018. Effects of young coconut juice on prevention of cerebellar lobule atrophy. The 41st Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand; 2018 May 23-25; Prachuap Khiri Khan, Thailand. 
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Qiu, C., Kivipelto, M. and von Strauss, E. 2009. Epidemiology of Alzheimer's disease: occurrence, determinants, and strategies toward intervention. Dialogues in Clinical Neuroscience 11(2): 111-128. Radenahmad, N., Saleh, F., Sawangjaroen, K., Vongvatcharanon, U., Subhadhirasakul, P., Rundorn,  W., Withyachumnarnkul, B. and Connor, J.R. 2011. Young coconut juice, a potential therapeutic agent that could significantly reduce some pathologies associated with Alzheimer's disease: novel findings. British Journal of Nutr ition 105(5): 738-746. Rattanaburee, P., Amnuaikit, T. and Puripattanavong, J. 2017. Physicochemical properties of spray-dried young coconut juice. International Journal of Pharma Medicine and Biological Sciences 6(2): 43-47. Sakamoto, H., Mezaki, Y., Shikimi, H., Ukena, K. and Tsutsui, K. 2003. Dendritic growth and spine formation in response to estrogen in the developing Purkinje cell. Endocr inology 144(10) :4466-4477. Tavani, A. and La Vecchia, C. 1999. The adverse effects of hormone replacement therapy. Drugs and Aging 14(5): 347-357. van Dijk, G.M., Kavousi, M., Troup, J. and Franco, O.H. 2015. Health issues for menopausal women: The top 11 conditions have common solutions. Matur itas 80(1): 24-30. Yuenyong, C., Laipanngam, P., Jindawong, M., Payanglee, K., Santiparadon, M., Sukchan, P., Taemamu, H., Sa-Aa, F., Sukchai, K., Manosan, K., Suwannit, W. and Radenahmad, N. 2018. Effects of young coconut juice on preserving Purkinje neurons in the cerebellum of ovariectomized rats. The 7th National Research and Innovation Conference; 2018 June 14; Narathiwat, Thailand.                   
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การใช้ประโยชน์ทโีล่งในเขตเมืองทุ่งสง  A utilization of Urban Space in Thung-song                             วฒันา ณ นคร1* และ สุรศกัดิ ชูทอง2* Wattana Na Nakorn1*and  Surasak Choothong2*  บทคัดย่อ   การใชป้ระโยชน์ทีโล่งในเขตเมืองทุ่งสงเป็นการวิจยัเพือศึกษาการใชป้ระโยชน์และสภาพทางกายภาพของพืนทีโล่งในเมืองทุ่งสง และศึกษาความตอ้งการของการใชป้ระโยชน์ทีโล่ง เพอืเป็นแนวทางในการพฒันาพนืทีโล่งในเมืองทุ่งสง โดยดาํเนินการศึกษาระหวา่งเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนกนัยายน 2552 การวิจยัครังนีใชก้ารวิเคราะห์ทางกายภาพ และการใชแ้บบสอบถาม จาํนวน  ชุด ผลการศึกษาทางกายภาพ พบวา่ พืนทีโล่งในเขตเมืองทุ่งสงประกอบไปดว้ยพืนทีโล่งของบริเวณสถาบนัราชการ ได้แก่ ทีว่าการอาํเภอทุ่งสง ทีทาํการเทศบาลเมืองทุ่งสง ไปรษณียทุ่์งสงและเขตบา้นพกั สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอทุ่งสง โรงพยาบาลเก่าอาํเภอทุ่งสง สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง กองทุนสงเคราะห์สวนยาง ห้องสมุดประชาชนและดบัเพลิง พนืทีโล่งของบริเวณโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ โรงเรียนสตรีทุ่งสง พนืทีโล่งของศาสนสถาน ไดแ้ก่ วดัเขาปรีดี วดัชยัชุมพล วดัโคกสะทอ้น พนืทีโล่งสวนสาธารณะ ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ ร.   สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร และสวนสาธารณะถาํตลอด  ผลการศึกษาความตอ้งการของประชากรในการใชป้ระโยชน์ทีโล่งในเขตเมืองทุ่งสงจากแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนในเขตเมืองทุ่งสงตอ้งการให้พฒันาใน  อนัดบัแรก คือ  อนัดบัทีหนึงพฒันาทีโล่งเพือการรักษาสภาพแวดลอ้มปลูกตน้ไม ้ร้อยละ  อนัดบัทีสองพฒันาทีโล่งเป็นสถานทีออกกาํลงักายการพกัผอ่นและการทาํกิจกรรม จาํนวนร้อยละ  และอนัดบัทีสามการพฒันาทีโล่งเป็นสวนสาธารณะร้อยละ  ตามลาํดบั  คาํสําคญั: ทีโล่ง เมืองทุ่งสง     1สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ ทุ่งสง จ นครศรีธรรมราช 80110 1 Department of Landscape technology Faculty of Arigriculture, University Rajamangala University of TechnologySrivijaya, Tum-yai, Thung song , Nakhon Si  Thammarat  Province 80000, Thailand 2สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ ทุ่งสง จ นครศรีธรรมราช 80110 2Department of Landscape technology Faculty of Arigriculture, University Rajamangala University of TechnologySrivijaya, Tum-yai, Thung song , Nakhon Si  Thammarat  Province 80000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Wattana.nn@hotmail.com  
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ABSTRACT  The open space used in Thong Song city is the study of the open space used and physicality of the open space, the needed of  population to open space and how to develop the open space of the Thong Song city. The study was started from  October 2007 to September 2009.The process of this study was used the physical analysis and questionnaires 379  sets. The resulted from the physical study showed that the open space in Thong Song city composed of the open space of government officialsarethe office of Thong Song District, Thong Song Post Office, Thong Song Police Station,Thong Song Hospital, Thong Song Railways Station, Rubber Authority of Thailand, Fire station and  Thong Song Library. The open space of the schools arethe Watchaichumpon Municipality School, the Watkokstoon Municipality School and the Nanua Municipality School. The open space of the temples are the Kowpreedee temple, Chaichumpon temple and Kokstoon Temple. The open space of publicpark are SaunLaung Rama V public park, Sirinthon Botanical public park and Tam talod public park.  The resulted of population to needed the open space, the main of the population needs the open space for exercise, for relaxing and for activity and the main of the population needs to design the open space for the public used. The result of open space need to used  was shownthe suggestion from populations need to develop open space used for maintaining the environment by tree plantation  35 percent, for exercise and activity 23 percent and for public park 19 percent, respectively.   Keyword: Open space ,Thung song District                   
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บทนํา ลกัษณะกายภาพของเมืองมีองคป์ระกอบทีสาํคญั 2 ประการใหญ่ๆ คืออาคารและสิงก่อสร้าง (Build up area) และส่วนทีเป็นพนืทีโล่ง (Open space) ในขณะทีพนืทีอาคารสิงปลูกสร้างถูกใชเ้พอืรองรับกิจกรรมส่วนใหญ่ พนืทีโล่งเป็นหวัใจทีสาํคญัทีจะนาํไปสู่คุณภาพชีวิตทีดีของเมือง โดยเป็นตวัเชือมส่วนต่างๆ ของอาคารเขา้ดว้ยกนั พืนทีโล่งส่วนใหญ่ทีเป็นพืนทีสาธารณะจึงมกัเป็นจุดรวมของคนเมือง ให้ได้มีโอกาสปฎิสัมพนัธ์ พบปะพูดคุย ตลอดจนการประกอบกิจกรรมประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ  รวมทงัการรวมตวัทางการเมือง พนืทีโล่งจึงมีความสาํคญักบัเมืองในแง่ของสังคม วฒันธรรม  เมืองทุ่งสงมีลกัษณะเป็นเมืองทางผ่าน เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม การคา้ปลีก การคา้ส่งของชุมชน ทีอยู่รอบๆ             ที ค่อย ๆ เจริญเติบโตมาตามลาํดบั อาคารสิงปลูกสร้างและเมืองมีการขยายตวัมากขึน พืนทีปลูกสร้างอาคารเขา้แทนทีโล่งของเมือง ทงัแบบถูกกฎหมายและการบุกรุกพืนที ทาํให้สัดส่วนของพืนทีโล่งของเมืองลดลง ในขณะทีเมืองยงัไม่มีแนวทางการพฒันาทีโล่งทีชดัเจน การวจิยัครังนี จึงศึกษาถึงการใชป้ระโยชน์ทีโล่งของเมืองทุ่งสง ทางกายภาพของพนืทีอนัเป็นฐานทรัพยากรของเมือง ร่วมกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือคนในเมืองเพอืหาแนวทางการพฒันาพนืทีโล่งของเมืองทุ่งสง วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 1. เพือศึกษาสภาพการใชป้ระโยชน์และสภาพทางกายภาพพนืทีโล่งในเมืองทุ่งสง 2. เพือศึกษาความตอ้งการการใชป้ระโยชน์ทีโล่งในเมืองทุ่งสงนาํมาเสนอแนวทางในการพฒันาทีโล่งในเมืองทุ่งสง การตรวจเอกสาร ทฤษฎกีารจัดระบบของพืนทสีีเขยีว  การจดัระบบพนืทีสีเขียวของเมืองมีดงันี  . แบบจุดหรือหย่อม โดยมีพืนทีสีเขียวขนาดใหญ่ตงัอยู่โดดเดียว กระจายตวัเป็นจุดท่ามกลางพืนทีปลูกสร้างอาคาร บริการให้แก่ประชาชนทีอยูบ่ริเวณนนัและรัศมีการให้บริการโดยรอบได ้ แต่จะถูกจาํกดัสาํหรับบริเวณทีไม่มีการเชือมโยงระหวา่งพนืทีสีเขียวเหล่านนั    . แบบวงแหวน โดยมีพืนทีสีเขียวเป็นบริเวณกวา้งโอบลอ้มพืนทีปลูกสร้างเป็นวงแหวน ช่วยให้บรรยากาศของเมืองดีขึน ลดมลภาวะต่าง ๆ และช่วยในการป้องกนัการขยายตวัของเมือง แต่ยงัขาดความต่อเนืองถึงกนัในพนืทีสีเขียว . แบบรัศมีหรือนิวมือ โดยมีพนืทีสีเขียวยนืออกจากศูนยก์ลางเมืองเป็นรัศมีออกไปทุกทิศทางโดยรอบ                ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มของเมืองดีขึนและยงัเป็นเสน้ทางฉากกาํบงัสาํหรับสตัว ์นบัเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติในเมืองใหสู้งขึน   . ผสมผสานระหว่างวงแหวนกบัรัศมี โดยพืนทีสีเขียวยนืออกจากศูนยก์ลางเมืองเป็นรัศมีออกไปทุกทิศทางและโอบลอ้มพืนทีปลูกสร้างอาคารเป็นวงแหวนซ้อนกนัหลายๆ วงเกิดเป็นโครงข่ายเชือมต่อพืนทีสีเขียวภายในเมืองและนอกเมืองอยา่งต่อเนืองจึงใหบ้ริการไดอ้ยา่งทวัถึงครอบคลุมทงัพนืทีเมือง  . ระบบแนวโคง้สีเขียว โดยมีพืนทีสีเขียวเป็นแนวยาวตามถนนทีพาดผ่านศูนยก์ลางเมือง แบ่งเมืองออกเป็น  ส่วน พืนทีสีเขียวใหบ้ริการเฉพาะสิงมีชีวิตทีอยูต่ามแนวถนนสาํหรับส่วนบนของตวัเมืองไม่ไดรั้บประโยชน์จึงเป็นระบบทีเหมาะกบัเมืองขนาดเล็ก    . แบบริบบินสีเขียว โดยมีพนืทีสีเขียวขนาบไปตามเสน้ทางคมนาคมทีพาดผา่นตวัเมืองเป็นเสน้ตรง ทงัถนน  ทางรถไฟและแม่นาํ จึงเป็นระบบทีเหมาะสาํหรับเมืองทีขยายตวัตามเสน้ทางคมนาคม   แนวคดิเกยีวกับการพกัผ่อนและใช้ทดีนิเพือการพกัผ่อนในเมือง  ดร.อภิชาติ วงศแ์กว้ ( ) กล่าวถึงลกัษณะและขนาดของทีดินเพอืใชส้าํหรับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ภายในเมืองทีรวมทงัการใชที้ดินเพือพกัผ่อนหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ มีรายละเอียดดงันี การใชที้ดินเพือทีอยูอ่าศยัประมาณ -  % ของทีดินทงัเมือง ทีอยู่อาศยัแต่ละหลงัไม่ควรห่างถนนทีมีรถประจาํทางเกิน  เมตร ทีดินสําหรับคา้ขาย -  % ของ
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ทีดินทังเมือง ร้านค้าของใช้ประจําวนัไม่ควรห่างอาคารอยู่อาศัยเกิน  เมตร หรือใช้เวลาเดินเท้าไม่เกิน  นาที สวนสาธารณะควรมีประมาณ % ของทีดินทงัเมือง (หรือประมาณ  ตารางเมตรต่อประชากร  คน) โดยทีดินทีเหมาะสมในการทาํเป็นสวนสาธารณะควรเลือกทีดินทีมีความยาวแต่ไม่กวา้งมากนกั การใชพื้นทีดินในเมืองจึงถูกแบ่งเป็น  พืนทีใหญ่ ๆ คือ  1. ทีทาํงาน (Work areas) ประกอบดว้ยพืนทีบางส่วนของเมืองทีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทีทาํการคา้ การบริการ ฯลฯ  . ทีอยูอ่าศยั (Living areas) ประกอบดว้ยบา้นเรือนทีอยูอ่าศยั รวมทงัสาธารณูปโภคปการ ของชุมชน  . ทีพกัผอ่น (Leisure areas ) ประกอบดว้ยพพิิธภณัฑ ์สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สนามกีฬา สนามกอลฟ์ บริเวณทีอนุรักษธ์รรมชาติ สวนสนุก การตงัแคมป์ แนวความคดิการพกัผ่อนในเมือง การเลือกพกัผอ่นตามความพอใจมีอยู ่  ลกัษณะ ไดจ้าํแนกไว ้ดงันี    1. Passive recreation เป็นการพกัผ่อนหยอ่นใจทีไม่ใช่การออกแรงออกกาํลงักาย แต่เป็นไปในลกัษณะความสงบ การผ่อนคลายความเหน็ดเหนือยไดแ้ก่ การชืนชมกบัธรรมชาติ ภูมิทศัน์ของเมือง การนงัเล่นในสวนสาธารณะ การชมสัตว์ในสวนสตัว ์ 2. Active recreation เป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจทีตอ้งออกแรงออกกาํลงักาย ไดแ้ก่ การเดิน การเล่นกีฬา เช่น วา่ยนาํ เล่นฟุตบอล การวิงออกกาํลงักาย การพกัผ่อนหย่อนใจดงักล่าวเป็นกิจกรรมทีกระทาํในช่วงเวลาว่าง มีทงัในและนอกสถานทีต่าง ๆ  (เอือมพร วสีมหมาย : 2524)  การพกัผอ่นหยอ่นใจภายนอกอาคาร (Outdoor recreation) แบ่งออกเป็น  ประเภท คือ  1. การพกัผอ่นนอกอาคารทีเป็นสาธารณะ (Public) ไดแ้ก่ กีฬาต่าง ๆ สนามเด็กเล่น  ฯลฯ  2. การพกัผอ่นหยอ่นใจภายนอกอาคารทีเป็นส่วนตวั (Private) ไดแ้ก่ การทาํสวน เล่นกีฬา   การพกัผอ่นหยอ่นใจภายในอาคาร (Indoor recreation) 1. การพกัผอ่นภายในอาคารทีเป็นส่วนสาธารณะ ไดแ้ก่  การเล่นกีฬาในร่ม การชมพพิธิภณัฑ ์ การอ่านหนงัสือในหอ้งสมุด ฯลฯ . การพกัผอ่นภายในอาคารทีเป็นส่วนตวั ไดแ้ก่ การฟังเพลง ดูโทรทศัน์ ฯลฯ  วธิีดําเนินการวิจัย ระเบียบวธิีวจิยั และแผนการดาํเนินงานตลอดโครงการวจิัย  งานวิจยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณในลกัษณะการวจิยัเชิงพรรณนาเนน้การสาํรวจนาํมาวเิคราะห์เนือหาเป็นหลกัโดยมีวธีิการดาํเนินการวจิยัครังนีมีขนัตอนและวธีิการดงันี 1. เก็บรวบรวมขอ้มูล  ขอ้มูลทุยภมิู (Secondary data) เป็นขอ้มูลจากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอ้มูลทวัไปของพนืทีศึกษา การใชป้ระโยชนที์ดินของพนืทีศึกษา แผนและนโยบาย โครงการต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งแผนผงั        กรมทีดิน เป็นขอ้มูลเกียวกบักบัราคาการประเมินทีดิน  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลทีเก็บจากการสํารวจจากพืนทีจริงและประชากรเป้าหมาย โดยเลือกสุ่มตวัอยา่งประชากรในชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งจากเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมาเป็นตวัแทน  . สาํรวจทางกายภาพของเมือง เพือรวบรวบขอ้มูลเกียวกบัสภาพของทีโล่ง 
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. ใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เพือหาความตอ้งการและแนวทางการพฒันาทีโล่ง โดยใชแ้บบสอบถามทงัหมด  ชุด จากจาํนวนประชากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงเมือปี พ.ศ.  จาํนวน ,  คน  4. การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้เิคราะห์ทางกายภาพของพนืที และวิเคราะห์จากแบบสอบถามโดยวธีิการหาเปอร์เซ็นต ์  4. สังเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอแนวทางการพฒันาทีโล่งเมืองทุ่งสง .สถานทีทาํการทดลอง/เก็บขอ้มูล เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พนืทีทงัหมด .             ตารางกิโลเมตร เริมทาํการวจิยั  ตุลาคม  ถึง  กนัยายน 2552 

ภาพท ี1 ขอบเขตของพนืทีศึกษาเขตเมืองทุ่งสง  ผลการศึกษา 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูทางกายภาพ โครงข่ายทีโล่งในเมืองทุ่งสงจากการศึกษาในเขตเมืองทุ่งสงนนัพบ ดงันี 1.1 ทีโล่งบริเวณสถาบนัราชการ หมายถึง สถานทีราชการทีเปิดกวา้งให้บริการกบัประชาชน สถานทีราชการทีมีหนา้ทีเกียวขอ้งกบัเรืองสวสัดิการทางสังคม เด็ก เยาวชน และไม่เกียวขอ้งกบัความมนัคงปลอดภยั มีความลบัทางราชการ ไดแ้ก่ 1.1.1 ทีทาํการเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นสถานทีราชการทีมีระยะเวลาในการเปิด-ปิด ระหว่าง 7.00 - 17.00 น. ในช่วงเวลากลางวนัเปิดใหผู้ต้ิดต่อราชการและประชาชนโดยทวัไปเขา้ไปใชส้ถานที แต่ยงัไม่อนุญาตให้ประชาชนเขา้ไปใชพื้นทีในช่วงหลงัเลิกงาน ทงันีอาจเนืองมาจากความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของทางราชการ    
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      ภาพท ี2 ทีโล่งภายในทีทาํการเทศบาลเมืองทุ่งสง  1.1.2 หอสมุดประชาชนและดบัเพลิงทุ่งสง มีทีโล่งไม่มากนกั จะมีเพียงส่วนดา้นหนา้ของพนืที การใช้ประโยชน์ทีโล่ง เป็นช่วงเวลาวนัเสาร์-อาทิตย ์และช่วงเวลาระหวา่ง 8.00-16.00 น.มีประชาชนเขา้มาใชม้ากโดยเฉพาะกลุ่มนกัเรียน ทีโล่งดา้นหนา้จะใชเ้ป็นพืนทีจอดรถ บริเวณหนา้อาคารมีพนืทีใชเ้ป็นทีโล่งวา่งไม่มากนกั      ภาพท ี3 ทีโล่งบริเวณห้องสมุดประชาชนและดบัเพลิง 1.1.3 สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง เป็นสถานทีของทางราชการทีเปิดบริการให้ประชาชนเขา้ไปใช้พืนทีตลอดเวลา เนืองจากลกัษณะการให้บริการกบัประชาชนเป็นสาธารณะและตอ้งทาํอยู่ตลอดเวลา สภาพพืนทีภายในมีพืนทีรองรับกิจกรรมของสถานีรถไฟ และมีพืนทีโล่งภายในสถานี รวมทงัพืนทีทีเป็นกรรมสิทธิของการรถไฟทียงัเป็นทีโล่งวา่งอยูท่างดา้นทิศใตต้ิดกบัสถานีตาํรวจการรถไฟเป็นพนืทีทีมีศกัยภาพการพฒันา      ภาพท ี4 พนืทีโล่งสถานีรถไฟ และบริเวณรอบ ๆ 1.1.4 บา้นพกัรถไฟ  เป็นบริเวณทียงัมีทีโล่งว่างในบริเวณรอบ ๆ บา้นพกัอยู่มาก สถาปัตยกรรมตงัแต่สมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลที  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณดงักล่าวสามารถพฒันาเป็นทีโล่งเพอืการรักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองได ้1.1.5 สถานีตาํรวจภธูรอาํเภอทุ่งสง พนืทีส่วนใหญ่ใชเ้ป็นพนืทีจอดรถดา้นหนา้สาํหรับใหผู้ม้าติดตอ่ราชการและเจา้หนา้ทีมีทีโล่งวา่งดา้นหนา้ไม่มากนกัประมาณ 400 - 600 ตารางเมตร ส่วนมากเป็นพนืแขง็เกือบทงัหมด      



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  934 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

     ภาพท ี5 ทีโล่งสถานีตาํรวจภธูรอาํเภอทุ่งสง 1.1.6 โรงพยาบาลเก่าอาํเภอทุ่งสง พนืทีโล่งภายในโรงพยาบาลส่วนใหญเ่ป็นพนืทีดา้นหนา้และอยู่ระหวา่งตวัอาคาร พนืทีส่วนมากมีการจดัตกแต่งบริเวณอยูแ่ลว้ แต่สภาพภมิูทศัน์ขาดการดูแลรักษา       ภาพท ี6 ทีโล่งโรงพยาบาลเก่าอาํเภอทุ่งสง 1.1.7 ไปรษณียทุ่์งสงและเขตบา้นพกั พนืทีโล่ง เป็นพนืแขง็ดา้นหนา้ ใชเ้ป็นทีจอดรถ และขนส่งพสัดุ บริเวณบา้นพกัยงัมีทีโล่งวา่งอยูร่อบ ๆ บา้น       ภาพท ี7  ทีโล่งไปรษณียทุ่์งสงและเขตบา้นพกั 1.1.8 กองทุนสงเคราะห์สวนยาง สภาพพนืทีเป็นทีจอดรถและเป็นทีโล่งวา่งระหวา่งอาคารทีมีการตกแต่งสถานทีและจดัสวนเอาไวเ้ป็นอยา่งดี โดยสภาพของหน่วยงานส่งเสริมกายภาพแวดลอ้มทีดีของเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี      ภาพท ี8 ทีโล่งกองทุนสงเคราะห์สวนยาง 1.1.9 ทีว่าการอาํเภอทุ่งสง เป็นสถานทีราชการทีประชาชนเขา้มาติดต่องานต่าง ๆ ของทางราชการ           ทีโล่งบริเวณดา้นหนา้อาํเภอ มีกิจกรรม ช่วงตอนเชา้ การวงิ เล่นกีฬา บริเวณรอบลานดา้นหนา้ ในช่วงตอนกลางวนัใชเ้ป็นทีจอดรถ ส่วนตอนเยน็จะมีการเขา้มาใชพื้นทีทาํกิจกรรม การเตน้แอร์โรบิค การเล่นกีฬา การพกัผ่อนต่าง ๆ โดยทวัไปแลว้ประชาชนส่วนมากจะใชพื้นทีในตอนเยน็ และกิจกรรมในวนัสาํคญัต่าง ๆ เช่น วนัปีใหม่  วนัสาํคญัทางศาสนา วนัพอ่ วนัแม่ 
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วนัครบรอบต่าง ๆ งานเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ โดยกิจกรรมทีเกิดขึน จะมีการเขา้มาขายสินคา้ต่าง ๆ ในบริเวณรอบของลานหนา้ทีวา่การอาํเภอ        ภาพท ี9 ทีโล่งทีวา่การอาํเภอทุ่งสง  1.2 ทีโล่งในบริเวณโรงเรียน สาํหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีดงันี    1.2.1โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล  เป็นโรงเรียนทีมีพนืทีโล่งวา่งนอ้ยจะอยูบ่ริเวณตรงกลางของอาคารพนืทีวา่งใชเ้พือกิจกรรมของนกัเรียน เช่น การเขา้แถว การทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน    ภาพท ี10 ทีโล่งโรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล 1.2.2 โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น พนืทีโล่งวา่งภายในโรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้นมีพนืทีมากพอทีจะทาํกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นพนืทีมีศกัยภาพในการพฒันา      ภาพท ี  ทีโล่งโรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น 1.2.3 โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ โดยสภาพทางด้านกายภาพของโรงเรียนมีพืนทีโล่งสําหรับทาํกิจกรรมต่าง ๆ มาก และสามารถใชพ้ฒันาให้เป็นพืนทีใช้สอยของชุมชน และนํามาพฒันาเป็นพืนทีโล่งของเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ภาพท ี12  ทีโล่งโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 1.2.4 โรงเรียนเทศบาลวดัท่าแพ สภาพทางกายภาพของพนืทีภายในโรงเรียนมีทีโล่งภายในไม่มากนกั พนืทีส่วนใหญ่ถูกใชส้อยเพอืการเรียนการสอน และยงัมีแนวโนม้การพฒันาใหเ้ป็นโรงเรียนในระดบัมธัยมของเทศบาล พนืทีมีเฉพาะส่วนทีอยูบ่ริเวณตรงกลางของโรงเรียน 
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1.2.5 โรงเรียนสตรีทุง่สง สภาพทางกายภาพของพนืทีภายในโรงเรียนมีทีโล่งภายใน  พนืทีส่วนใหญ่ถูกใชส้อยเพอืการเรียนการสอน พนืทีโล่งสามารถพฒันาเพอืสภาพแวดลอ้มได ้ 1.3.ทีโล่งภายในศาสนสถาน เป็นพนืทีโล่งภายในวดั ต่าง ๆ ในเขตเมืองทุ่งสง มีดงัต่อไปนี 1.3.1 วดัเขาปรีดี เป็นวดัทีมีความสาํคญัของอาํเภอทุ่งสง และเป็นทีอยูข่องเจา้คณะอาํเภอทุ่งสงพนืทีโล่งวา่งภายในวดัมีประมาณ 15 ไร่ ส่วนทีประชาชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นส่วนของพืนทีสาธารณะบริเวณศาลาการเปรียญ หอฉันท์ โบสถ์ ทีมีการประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ในงานศพ งานบวช งานบุญประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ เขา้พรรษา ออกพรรษา งานบุญเดือนสิบ สภาพโดยทวัไปของวดัเป็นพืนทีร่มรืนส่วนมากจะมีการปลูกไมใ้ห้ร่มเงาขนาดใหญ่ในวดั พืนทีโล่งบริเวณใกลศ้าลาการเปรียญจะเป็นลานโล่งทีเปิดใหค้นเขา้ไปใชไ้ด ้คนทีเขา้มาส่วนใหญ่นนัจะใชพื้นทีโล่งของวดัในทางดา้นการประกอบศาสนพิธี มากกวา่การเขา้มาใชพื้นทีเพือการพกัผอ่น       ภาพท ี13 ทีโล่งวดัเขาปรีดี 1.3.2 วดัชัยชุมพล เป็นวดัทีใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น งานบวช งานศพ หรืองานประเพณีต่าง ๆ พืนทีส่วนใหญ่ของวดัมีการปลูกไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ ตามแนวถนนและจุดทีใชป้ระกอบศาสนพิธี แต่ไม่มากนัก ตน้ไมที้ปลูก ไดแ้ก่ ไมย้ืนตน้ โพธิ หูกวาง พืนทีโล่งเป็นทรายหรือหินเกล็ด อาจเนืองมาจากการดูแลรักษาง่ายและสะดวกในการทาํความสะอาด แต่บางแห่งพนืทียงัขาดการดูแลรักษา       ภาพท ี  ทีโล่งวดัชยัชุมพล 1.3.4 วดัโคกสะทอ้น พนืทีของวดัอยูใ่นบริเวณเดียวกบัโรงเรียน เป็นวดัทีใชป้ระกอบกิจกรรมทางศาสนพิธีต่าง ๆ  

 ภาพท ี 5 ทีโล่งวดัโคกสะทอ้น 
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1.3.5 วดัท่าแพ เป็นวดัทีมีความร่มรืนมาก เนืองจากภายในวดัมีตน้ไมข้นาดใหญ่ แต่ส่วนมากวดันีจะใช้ประกอบศาสนพิธีงานศพ พืนทีโล่งว่างภายในวดัไม่ค่อยมีคนนิยมเขา้ไปใช ้เนืองจากเป็นวดัทีตงัอยูใ่กลท้างรถไฟ และอยู่ไกลจากชุมชน   อยา่งไรก็ตาม การพฒันาพืนทีโล่งสถาบนัทางศาสนานนัเป็นการพฒันาเพือการรักษาสภาพแวดลอ้มเนืองมาจากพืนทีโล่งของสถาบนัทางศาสนาเป็นพืนทีมีความสัมพนัธ์ทางดา้นจิตใจกบัผูใ้ช ้ คนทีเขา้ไปใชพื้นทีจะเขา้ไปเพือประกอบพิธีทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ และมีความคิดวา่ไม่น่าจะนาํมาเป็นพืนทีสาธารณะเพือการพกัผอ่นเพราะพืนทีพกัผอ่นจะอยูที่บา้น ประกอบกบัวดัเป็นสถานทีศกัดิสิทธิมีผลทางดา้นจิตใจของผูค้น คนทีเขา้ไปใชมี้ความรู้สึกสัมผสัไดถึ้งความศกัดิสิทธิ ความขลงั และเป็นค่านิยม เป็นสถานทีคนจะไม่ไปในเวลาทีปกติ ยกเวน้ในการประกอบพิธีทางดา้นศาสนา เช่น งานบวช งานศพ และงานวนัสาํคญัทางพทุธศาสนาเท่านนั เวน้จากนนัจะไม่ค่อยมีผูม้าใชเ้พือกิจกรรมอืน ดงันนัการจดัตกแต่งจึงเป็นเพียงการจดัตกแต่งสถานทีใหเ้ป็นระเบียบและสวยงามใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเขา้ไปใชใ้นพธีิทางศาสนา โดยใหมี้พนืทีทีเหมาะสมกบังานพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา  การเสนอแนะเบืองตน้ในการนาํพืนทีโล่งว่างมาใช ้จึงเสนอแบ่งพืนทีกิจกรรมภายในวดั ออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ เขตฆราวาส เขตสงฆ์ และเขตสาธารณะทีใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนสถาบนัศาสนาอืน ๆ ไดแ้ก่ โบสถ ์มสัยดิ  ศาลเจา้แม่กวนอิม ทีโล่งภายในสามารถนาํมาใชเ้ป็นทีโล่งเพอืการนนัทนาการ 1.4. พืนทสีวนสาธารณะ สวนสาธารณะในเขตเมืองทุ่งสงทีมี ผูเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนเ์ป็นประจาํ ไดแ้ก่  1.4.1 สวนสาธารณะ ร.  เ ป็นสวนสาธารณะทีอยู่กลางเมืองทุ่งสง ขนาดพืนทีประมาณ 4 ไร่                          เป็นสวนสาธารณะทีมีประชาชนไปออกกาํลงักาย เดินวิงรอบสวนและเขา้ไปพกัผ่อนหนาแน่นในช่วง เชา้ ระหว่างเวลา 05.00 – 7.00 น.โดยกิจกรรมในตอนเชา้เป็นการ เดิน – วงิ การออกกาํลงักาย และในช่วงเวลาตอนเยน็ช่วงระหวา่ง  17.00 - 19.00 จะมีประชาชนเขา้ไปใชห้นาแน่น โดยกิจกรรมทีเขา้มาใชใ้นช่วงเยน็จะเป็นกิจกรรมทีหลากหลายกว่าในช่วงเชา้ มีกลุ่มคนวงิ เดินออกกาํลงักายและกลุ่มคนทีเขา้ไปพกัผ่อนแบบไม่ใชก้าํลงั เช่น นงัพกัผอ่นหยอ่นใจ ทาํกิจกรรมอนื เช่น วาดภาพระบายสีตุ๊กตา  มีร้านขายนาํชาอยูบ่ริเวณริมรัว และอยูฝั่งตรงกนัขา้มกบัสวนสาธารณะ ร.  ซึงเป็นสถานทีทีก่อใหเ้กิดความหลากหลายของกิจกรรม      ภาพท ี 16  ทีโล่งสวนสาธารณะ ร.5   1.4.2 สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร เป็นสวนทีตงัอยู่ใกลก้ับชุมชนในหวงั เป็นสวนในระดับเมือง ให้บริการแก่ผูเ้ขา้มาใชพื้นทีเพือออกกาํลงักาย และพกัผ่อนแต่ปัจจุบนัมีผูเ้ขา้ไปใชส้วนเพือวตัถุประสงคน์นัค่อนขา้งนอ้ย  ทงันีเนืองมาจากสวนสาธารณะพฤกษาสิรินทรอยูไ่กลจากชุมชนเมืองมากกว่าสวน ร.  ประมาณ  กิโลเมตร ประกอบกบัการเดินทาง ไปใชย้งัไม่มีความสะดวก  กล่าวคือมีถนนสายประธานกนัระหวา่งสวนกบัชุมชนทาํให้เกิดความไม่สะดวกในการเขา้ไปใช ้คนส่วนมากจึงมกันิยมทีจะมาใชพื้นทีสวนหลวง ร.  ทีอยูใ่กลชุ้มชนมากกวา่ ดงันนัความหนาแน่นในการใช้สวนสาธารณะสวนพฤกษาสิรินธร จึงมีนอ้ยทงัทีเป็นสวนทีมีพนืทีขนาดใหญ่ ตามหลกัการแลว้สามารถรองรับกิจกรรมของคนเมืองทุ่งสงมากกวา่พืนทีโล่งว่างแห่งอืน อยา่งไรก็ตามสวนแห่งนีเป็นพืนทีโล่งอีกแห่งหนึงทีมีความสาํคญัในอนาคตทีสามารถรองรับกิจกรรมของคนในเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี  
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  1.4.3 สวนสาธารณะถาํตลอด เป็นสวนสาธารณะทีจดัเป็นสวนในละแวกบา้นโดยมีผูค้นเขา้ไปใชอ้ยู่เกือบตลอดเวลา ทงัในกลางวนั และในช่วงตอนเยน็ แต่ปริมาณการใชไ้ม่มากนกั อยา่งไรก็ตามสวนแห่งนีเป็นสวนทีขาดการดูแลรักษาทาํใหพื้นทีไม่มีความสวยงาม       ภาพท ี 17  ทีโล่งสวนสาธารณะถาํตลอด 1.5.พนืทีโล่งสาธารณะ ไดแ้ก่ ทีดินวา่งเปล่าทีใชป้ระโยชนข์องเมืองดงันี   1.5.1 ทีโล่งวา่งบริเวณศาลาประชาคม เป็นพนืทีวา่งทีมีผูเ้ขา้มาใชแ้ละทาํกิจกรรมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เป็นพนืทีทีมีความสาํคญัของเมืองเป็นอยา่งมาก เนืองจากอยูใ่จกลางเมืองและมีการทาํกิจกรรมทงัในส่วนของประเพณี  เทศกาลและงานออกร้านแสดงสินคา้อยูเ่สมอ ไดแ้ก่ งานปีใหม่ สงกรานต์ งานชกัพระ และงานแสดงสินคา้อืน ๆ ของเมืองทุ่งสง เป็นพืนทีวา่งทีมีความผูกพนักบักิจกรรมของเมืองเป็นอยา่งมาก เป็นพืนทีโล่งอเนกประสงคที์ควรไดรั้บการพฒันาดา้นการออกแบบใหส้มัพนัธ์กบักิจกรรมของเมือง   1.5.2 พืนทีว่างภายในชุมชนท่าแพ เป็นพืนทีโล่งว่างทีมีขนาดพืนทีประมาณ 5 ไร่ ใชท้าํกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลต่าง ๆ  เช่น เทศกาลสงกรานต ์ลอยกระทง  พนืทีมีความร่มรืนสวยงาม เนืองจากอยูติ่ดกบัคลองท่าแพ ดงันนัในช่วงระหว่างวนัหยดุจึงมีผูเ้ขา้มาใชพื้นทีค่อนขา้งหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละลอยกระทง           มีทงัคนภายในชุมชน และคนภายนอกชุมชน 1.6. พนืทีโล่งเพอืรักษาสภาพแวดลอ้มของเมือง พนืทีโล่งเหล่านีมีอยูท่วัไปภายในเมืองไดแ้ก่    1.6.1 ทีโล่งของถนนชัยชุมพล เป็นถนนหลกัของเมือง มีพืนทีโล่งว่างขา้งถนนเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ ขา้งละ 2 เมตร ตลอดแนวทางเทา้ยงัไม่มีการจดัระเบียบทางเทา้มีคนเขา้ไปใชพื้นทีขายของในช่วงเวลาเยน็ เช่น บริเวณหน้าร้นทุ่งสงบู๊คเฮา้ส์  หน้าร้านเจียบเซ้งเก่า ขายอาหารในช่วงเวลาระหว่าง 17.00 -19.00 ยงัไม่มีการปลูกต้นไม ้           และการจดัองคป์ระกอบงานภมิูทศัน์   1.6.2 ถนนสายอืน ๆ ทีอยูใ่นเมืองทุ่งสง ก็ยงัไม่มีการจดัองคป์ระกอบภูมิทศัน์เมืองมาใชใ้นการจดัตกแตง่เมือง เช่น ไฟส่องสวา่งขา้งถนน การเลือกใชว้สัดุทางเทา้หรืออุปกรณ์ตกแต่งถนนอืน  ๆ มีบา้งจุดทีทาํการตกแต่งดว้ยตน้ไม ้เช่น บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีทุ่งสง ถนน ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตงัแต่ทางรถไฟ จนถึงหน้าโรงเรียนกาญจนศึกษา             หรือสามแยกทางไปตรัง อยา่งไรก็ตามถนนมีหนา้ทีหลกัในการใหค้วามสะดวกในการสัญจร หากไดท้าํหนา้ทีอยา่งสมบูรณ์              ในขณะเดียวกนัก็สามารถใหค้วามงามกบัเมืองได ้จะทาํใหเ้มืองเป็นเมืองทีน่าอยูม่ากขึน      ภาพท ี 18  ทีโล่งถนนในเมืองทุ่งสง 
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1.  ทีโล่งริมทางรถไฟ  มีลกัษณะเป็นทีโล่งตลอดเป็นแนวทางยาว  (Linear open space)  มี  เสน้ทางดว้ยกนัไดแ้ก่ ทีโล่งแนวรถไฟ ตงัแต่สวนสาธารณะ ร.5 มาจนถึงชุมชนหนา้วดัท่าแพ,ทีโล่งแนวรถไฟจากตวัสถานีชุมทางทุ่งสงไปยงัถนนสายทุ่งสง – สุราษฎร์ธานี และทีโล่งแนวรถไฟจากตวัสถานีชุมทางทุ่งสง – ไปหว้ยยอด ทงั  เสน้ทาง มีลกัษณะเป็นทางยาวตามแนวระไฟ เป็นพนืทีทีสามารถนาํมาพฒันาเป็นทีโล่งเพอืการรักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี        ภาพท ี 19  ทีโล่งริมทางรถไฟ 1.  ทีโล่งบริเวณสองข้างทีงอกริมแม่นําหรือคลองต่าง ๆได้แก่ ทีว่างเป็นแนวยาว (Strip) สองข้างคลอง                     ซึงนอกจากจะไดพื้นทีเพือการ พกัผ่อนหยอ่นใจแลว้ ยงัช่วยให้เกิดพืนทีสีเขียว ทาํให้เมืองสวยงาม และยงัเป็นการป้องกนัการรุกลาํอยา่งผิดกฎหมาย เอือต่อการดูแลรักษาคลอง ฟืนฟปูระเพณีทีเกียวขอ้งกบันาํและคืนสภาพแวดลอ้มทีดีให้กบัคลอง บริเวณทีมีลักษณะดังกล่าวของเมืองทุ่งสงหลายแห่ง เช่น คลองท่าเลา คลองหน้าสวนสาธารณะ ร5 โดยเฉพาะหน้าสวนสาธารณะ ร.5 เป็นพนืทีทีมีศกัยภาพสามารถนาํมาพฒันาใหเ้ป็นโซนพกัผอ่น ไดเ้ป็นอยา่งดี 2 ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้บริการ  ในการวจิยัครังนีไดอ้อกแบบสอบถามผูใ้ชพื้นทีวา่งในชุมชนโดยการสุ่มแบบสอบถาม จาํนวน 379 ชุด ผลปรากฏดงันี ความตอ้งการทีวา่งซึงผูใ้ชท้งัหมดตอ้งการใหพ้ฒันาทีวา่งในเมือง 100 % พืนทโีล่งทมีีศักยภาพในการพฒันา 1.ทีโล่งบริเวณสถานทีราชการ                  คิดเป็น    33  เปอร์เซ็นต ์2.ทีโล่งในบริเวณโรงเรียน    คิดเป็น    21   เปอร์เซ็นต ์3.สองขา้งทางรถไฟ    คิดเป็น     10  เปอร์เซ็นต ์4  ทีโล่งบริเวณฟุตบาท    คิดเป็น      9   เปอร์เซ็นต ์5  ทีโล่งบริเวณสองขา้งทีงอกริมแม่นาํหรือคลองต่าง ๆ  คิดเป็น    8  เปอร์เซ็นต ์6.ทีโล่งบริเวณพาณิชยกรรม    คิดเป็น     7  เปอร์เซ็นต ์    7.สองขา้งทางถนน     คิดเป็น     5  เปอร์เซ็นต ์8.ทีโล่งบริเวณโบราณสถาน    คิดเป็น     5  เปอร์เซ็นต ์9.ทีโล่งเชิงสะพานหรือใตส้ะพาน              คิดเป็น     2  เปอร์เซ็นต ์การไปสวนสาธารณะ 1.   นาน ๆ   ครัง     คิดเป็น     42  เปอร์เซ็นต ์  2.   2  วนั /ครัง     คิดเป็น     23  เปอร์เซ็นต ์3.   ทุกวนั     คิดเป็น     18  เปอร์เซ็นต ์4.   7  วนั /ครัง     คิดเป็น       9  เปอร์เซ็นต ์5.   5  วนั / ครัง     คิดเป็น       6  เปอร์เซ็นต ์6.   อืน ๆ                คิดเป็น      2  เปอร์เซ็นต ์ความต้องการในการพฒันา 
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1.ออกกาํลงักายพกัผอ่นและการทาํกิจกรรม   คิดเป็น    23 เปอร์เซ็นต ์2.ทีโล่งเพอืการรักษาสภาพแวดลอ้ม,ปลูกตน้ไม ้  คิดเป็น   35  เปอร์เซ็นต ์3.สวนสาธารณะ      คิดเป็น   19  เปอร์เซ็นต ์4.ปลูกตน้ไมอ้ยา่งเดียว     คิดเป็น    16  เปอร์เซ็นต ์5.อืน ๆ      คิดเป็น      4  เปอร์เซ็นต ์จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทุ่งสง พบวา่ พืนทีโล่งทีมีศักยภาพในการพฒันา ได้แก่ทีโล่งบริเวณสถานทีราชการ คิดเป็น  33  เปอร์เซ็นต,์ทีโล่งในบริเวณโรงเรียน คิดเป็น  21  เปอร์เซ็นต ์, ทีโล่งบริเวณฟตุบาท คิดเป็น  9 เปอร์เซ็นต,์ ทีโล่งบริเวณสองขา้งทีงอกริมแม่นาํหรือคลองตา่ง ๆ  คิดเป็น  8  เปอร์เซ็นต,์ทีโล่งบริเวณพาณิชยกรรม คิดเป็น  7  เปอร์เซ็นต ์,สองขา้งทางถนน คิดเป็น  5  เปอร์เซ็นต,์ ทีโล่งบริเวณโบราณสถานคิดเป็น  5  เปอร์เซ็นต ์และ ทีโล่งเชิงสะพานหรือใตส้ะพาน คิดเป็น  2  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั  ความตอ้งการในการพฒันาพืนทีโล่งนนัประชาชนในเมืองทุ่งสง ตอ้งการให้มีทีโล่งเพือการรักษาสภาพแวดลอ้ม,ปลูกต้นไม้คิดเป็น  35 เปอร์เซ็นต์, ออกกําลงักายพกัผ่อนและการทาํกิจกรรม คิดเป็น  23 เปอร์เซ็นต์,สวนสาธารณะ              คิดเป็น  19  เปอร์เซ็นต,์ปลูกตน้ไมอ้ยา่งเดียวคิดเป็น  16  เปอร์เซ็นต ์และอืน ๆ คิดเป็น   4  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 3.แนวทางการพฒันาทโีล่งว่างในเมืองทุ่งสง  3.1 สถานทีราชการเป็นพนืทีทีมีศกัยภาพสาํหรับการเป็นทีโล่งรักษาสภาพแวดลอ้มเมืองไดแ้ก่  ทีวา่การอาํเภอทุ่งสง, เทศบาลเมืองทุ่งสง, สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอทุ่งสง, กองทุนสงเคราะห์สวนยาง,ห้องสมุดประชาชน ,สาํนกังานบรรเทาสาธารณภยั , องคก์ารโทรศพัท์, ไปรษณียทุ่์งสง โดยเสนอแนวทางการพฒันาพนืทีเป็นการปลูกไมใ้หญเ่พอืการรักษานิเวศวทิยาเมืองเป็นหลกั โดยตน้ไมใ้หญ่และการปลูกขนาดเล็กควรเนน้ไมป้ระจาํถินเพอืสร้างเอกลกัษณ์ของเมือง      ภาพท ี20  แนวทางการพฒันาทีโล่งสถานทีราชการ 3.2 แนวการพฒันาทีโล่งริมถนน ทาํไดโ้ดยการพฒันาพืนทีให้เป็นไปตามกิจกรรมทีเกิดขึนของเมือง            ทาํใหเ้มืองมีชีวติชีวาออกแบบใหมี้ร้าน ขายอาหาร ภายในเมือง ไดแ้ก่ ถนนชนปรีดา ถนนทุ่งสง- นาบอน  พฒันาเป็นถนนทีมีชีวติดา้นสงัคม ดว้ยเฟอร์นิเจอร์ถนน ตน้ไมที้เลือกจดัเป็นมุมเป็นควรเป็นตน้ไมที้ปรับเปลียนได ้เนืองจากมีแนวสายไฟการนาํไมใ้หญ่มาปลูกจะเกิดอุปสรรคต่อแนวสายไฟ       ภาพท ี 1  แนวทางการพฒันาทีโล่งของถนน 
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3.3 แนวการพฒันาทีโล่งภายในสถาบนัการศึกษา ซึงเป็นพนืทีทีมีศกัยภาพรักษาสภาพแวดลอ้มเมือง โรงเรียนทีมีศกัยภาพไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ยกเวน้โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล เนืองจากมีพนืทีวา่งนอ้ย        ภาพท ี 2  แนวทางการพฒันาทีโล่งในโรงเรียน  บทสรุปและอภิปรายผล  พนืทีโล่งของเมืองเป็นลกัษณะกายภาพทีสาํคญัทีผูค้นในเมืองใชเ้พือรองรับกิจกรรมส่วนใหญ่ พนืทีโล่งเป็นหวัใจทีสาํคญัทีจะนาํไปสู่คุณภาพชีวิตทีดีของเมือง พืนทีโล่งทาํหนา้ทีเชือมโยงส่วนต่าง ๆ ของอาคาร พืนทีโล่งส่วนใหญ่ทีเป็นพืนทีเป็นสาธารณะจึงมกัเป็นจุดรวมของคนเมือง ไดมี้โอกาสปฎิสัมพนัธ์ การพบปะพูดคุย ตลอดจนการประกอบกิจกรรมการเมือง จึงมีความสําคัญกับเมืองในแง่ของสังคม ว ัฒนธรรม โดยสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองเป็นส่วนหนึงของสภาพแวดลอ้มสรรคส์ร้าง (วมิลสิทธิ หรยางกูล:201:13) ทีทาํใหเ้มืองน่าอยู ่และผูค้นมีความสุข การพฒันาทีโล่งของเมืองจึงมีความสาํคญักบัเมืองอยา่งยงิ โดยสามารถพฒันาไดห้ลาย ๆ รูปแบบ สาํหรับเมืองทุ่งสง สามารถพฒันาทงัในแนวการพฒันาทีโล่งทีเป็นสถานทีราชการ,พืนทีโล่งของบริเวณโรงเรียน,พืนทีโล่งสวนสาธารณะ,พืนทีโล่งเพือรักษาสภาพแวดลอ้มของเมือง,ทีโล่งว่างริมทางรถไฟ ,ทีโล่งว่างบริเวณสองข้างทีงอกริมแม่นาํหรือคลองต่าง ๆ โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อมรรัตน์ กฤตยานวชั ทีศึกษาผงัเมืองรวมของ Santa Clara Country  ของสหรัฐเมริกา ทีพบวา่พืนทีโล่งของเมืองส่วนหนึงประกอบด้วยพืนทีว่างในสถาบนัการศึกษา และพืนทีว่างบริเวณโรงพยาบาล สถานีรถไฟ  สวนสาธารณะ ทีว่างในศาสนสถาน (อมรรัตน์ กฤตยานวชั:2526) นอกจากนนัผลการศึกษาการพฒันาทีโล่งในเขตเมืองเพือแกปั้ญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อนบริเวณพบว่าทีโล่งบนถนนสีลม ทีเหมาะต่อการพฒันามี  บริเวณไดแ้ก่ พืนทีสุสานกวา่งเจา้ และพืนทีเกาะกลางบนถนนสีลมใตร้ถไฟฟ้า (พรรณฑิภา สายวฒัน์ และ กฤตพร ห้าวเจริญ : 2009 : p ) ในกรณีของถนนสายสีลมเป็นพืนทีเมืองทีมีพนืทีวา่งนอ้ยทีสามารถนาํพนืทีวา่งในศาสนสถาน และเกาะกลางถนนมาใชพ้ฒันาเป็นทีโล่งได ้โดยประชาชนในเขตเมืองทุ่งสงตอ้งการให้พฒันาพืนทีวา่งร้อยละ  ใน  อนัดบัแรก คือ พฒันาทีวา่งเพือการรักษาสภาพแวดลอ้มปลูกตน้ไมร้้อยละ  พฒันาทีวา่งเป็นสถานทีออกกาํลงักาย การพกัผ่อนและการทาํกิจกรรม จาํนวนร้อยละ  และพฒันาทีวา่งเป็นสวนสาธารณะร้อยละ  ตามลาํดบั  ผลการศึกษาครังนีชีใหเ้ห็นวา่ประชาชนมีความตอ้งการการใชพื้นทีโล่งมากขึน ทงันีเนืองมาจากการเติบโตของเมืองทีมีการเพมิขึนของอาคารทาํให้พนืทีโล่งลดลง เมืองทุ่งสงสามารถนาํแนวทางดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันา  กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวชิยัสนบัสนุนทุนการวจิยัในครังนี  
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เอกสารอ้างองิ สราวธุ  ฉัตรเดชา.  2543.  การใชป้ระโยชน์ทีโล่งในยา่นพาณิชยกรรมของกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา ถนนสาทร-สีลม-         สุรวงศ.์  วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิตสาขาการวางแผนภาคและเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  พรรณฑิภา สายวฒัน์ และกฤตวฒัน์ ห้าวเจริญ. . Journal of Architectural/Planning Research and Studies Volume 6(2) : p 40 พีรวรรณ พงษไ์พบูลย.์  2538. แนวทางการจดัเตรียมสวนสาธารณะชุมชน ระดบัเขตหรือยา่น และระดบัเมืองกรณีศึกษาผงัเมืองรวมชลบุรี จงัหวดัชลบุรี. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิตสาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้ม, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั.   วฒันา  ณ นคร.  2543.  แนวทางการพฒันาพืนทีสีเขียวสาํหรับชุมชนเมืองนครราชสีมา.  วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิตสาขาการวางแผนภาคและเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  วมิลสิทธิ หรยางกูล. . พฤติกรรมมนุษยก์บัการออกแบบ. สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ. วิมลสิทธิ หรยางกูร. . การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองทีน่าอยู่อาศัย: Journal of Architectural/Planning Research and Studies Volume 8(2) : p 13 อมรรัตน์ กฤตยานวฒัน์.  .  การศึกษาเพือวางแนวทางจดัหาส่วนสาธารณะ ในกรุงเทพมหานครในแง่ของการผงัเมือง. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิตสาขาการวางแผนภาคและเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.                       
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องค์ประกอบทางพฤกษเคมี สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิต้านอนุมูลอสิระของตะลิงปลิง  Phytochemistry, Phenolic Compound and Antioxidant Activity of  Averrhoa bilimbi L.    สุนนัทา ขอ้งสาย *   Sunanta Khongsai1*   บทคัดย่อ  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาองคป์ระกอบทางพฤกษเคมี สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิตา้นอนุมูลอิสระของนาํตะลิงปลิงสด ซึงเป็นพืชพืนบา้นในวงศ์ OXALIDACEAE โดยนําผลตะลิงปลิงสดมาคนัแลว้ศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีดว้ยปฏิกิริยาทางเคมี ผลการทดสอบพบเทอร์พีนอยด์ แอลคาลอยด์ ซาโปนิน และแทนนิน ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิ ธี  Folin -  Ciocalteau colorimetric พบว่านําตะลิงปลิงสด 0.2 มิลลิลิตร มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากบั 161.28 ± 2.33 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก ศึกษาฤทธิตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวธีิ DPPH radical scavenging และ ABTS radical scavenging พบวา่ นาํตะลิงปลิงสดมีฤทธิตา้นอนุมูอิสระ DPPH และ ABTS มีค่า IC  เท่ากบั 5.59 ± 0.18 และ 6.06 ± 0.20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั คุณสมบติัทางเคมีดงักล่าวใกลเ้คียงกบัสมุนไพรเลิกบุหรีหลายชนิด ดงันันตะลิงปลิงสดอาจเป็นพืชพินบา้นทางเลือกหนึงทีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์เลิกบุหรีแทนสมุนไพรเลิกบุหรีหรือผลไมร้สเปรียวแปรรูปเลิกบุหรีทีมีจาํหน่ายตามทอ้งตลาด   คาํสําคญั : ตะลิงปลิง, องคป์ระกอบทางพฤกษเคมี, สารประกอบฟีนอลิก, อนุมูลอิสระ  ABSTRACT  The purposes of this research were to study phytochemistry, phenolic compound and antioxidant activity of  Averrhoa bilimbi L. belong to OXALIDACEAE family. The juice of Averrhoa bilimbi L.  was screened phytochemistry by chemical method, these investigations revealed the presence of  terpenoids, alkaloids, saponin and tannins.  The total phenolic content was evaluated according to Folin -  Ciocalteau colorimetric method with value of  161. 28 ± 2. 33 mgGAE/0.2 ml juice. The antioxidant activities were determined using DPPH and ABTS radical scavenging with IC50 of 5.59 ± 0.18 และ 6.06 ± 0.20  µg/ml, respectively.  The result of this preliminary demonstrating the chemical properties of Averrhoa bilimbi L. has been made to give herbal stop smoking agent as same as available sour fruit.   Keywords : Averrhoa bilimbi L., phytochemistry, phenolic compound, antioxidant activity    สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  92150 1 Department of Physical Science, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Sikao, Trang 92150, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Ta047@hotmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  944 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

บทนํา ปัจจุบนัสมุนไพรเป็นทียอมรับในการรักษาโรคต่างๆ เนืองจากมีฤทธิทางเภสชัวทิยาทีหลากหลาย ไดแ้ก่ ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ ลดไข ้ตา้นการอกัเสบ เป็นตน้ ราคาถูก หาไดง่้าย และมีความปลอดภยัสูง การสูบบุหรีมีความสัมพนัธ์ต่อการสร้างสารอนุมูลอิสระ (free radical) ทาํใหส้ารตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) ในร่างกายลดลง ส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางพยาธิสภาพ และชีวเคมีในร่างกายซึงเป็นสาเหตุหนึงของโรคต่างๆ เช่น ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมองตีบตนั และโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตวั เป็นตน้ หลงัจากทีมีการรณรงคใ์ห้ประชาชนตระหนกัถึงพิษภยัของบุหรีดว้ยกลยทุธ์ต่างๆ ทีจะช่วยใหผู้ที้ตอ้งการเลิกสูบบุหรีได ้ประเทศไทยยงัมีนโยบายส่งเสริมการใชส้มุนไพร ยาแผนโบราณ และยาพฒันาจากสมุนไพร เนืองจากสมุนไพรมีสรรพคุณมากมาย มีความปลอดภยัสูงจึงไดมี้การวิจยัและพฒันายาจากสมุนไพรจากความรู้พืนบา้น พฒันาต่อมาจนกระทงัปัจจุบนัพบวา่สมุนไพรทีมีสรรพคุณช่วยลดอาการอยากบุหรีได ้เช่น หญา้ดอกขาว (ศรินทิพย,์ 2560) ดงันนัการนาํสมุนไพรมาใชบ้าํบดัการติดบุหรีซึงเป็นทางเลือกทีน่าสนใจ โดยเฉพาะประเทศไทยทีมีพืชสมุนไพรและตาํรับยาพืนบา้นทีหลากหลาย จากการศึกษารายงานการวิจัยพบว่านอกจากใบยาสูบแลว้ สามารถพบสารนิโคตินในพืชจาํพวกอืนอีก เช่น พืช ตระกูล Solanaceae (nightshade) ไดแ้ก่ มะเขือเทศ มนัฝรัง มะเขือม่วง เป็นตน้ และในสมุนไพรตวัเดียวกนัอาจมีฤทธิทางชีวภาพทีหลากหลาย เช่น ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระสามารถลดอาการถอนยาได ้จากขอ้มูลการประชุมบุหรีกบัสุขภาพแห่งชาติครังที  ไดเ้สนอผลวิจยัพบวา่ วิตามินซีมีสารทีช่วยลดความอยากนิโคตินได้ และช่วยฟืนฟูร่างกายทีทรุดโทรมให้สดชืนกระปรีกระเปร่า จึงมีการนํามาใช้เพือช่วยเลิกบุหรีโดยการรับประทานผลไมร้สเปรียวทีมีวิตามินซีสูง (กลุ่มงานบริการวิชาการ, 2557)  โดยเฉพาะมะนาว พบว่าเมือนาํไปใชแ้ลว้ มีประสิทธิภาพได้ผลดีมาก เนืองจากมะนาวมีผลต่อการทาํงานของต่อมรับรสขม ทาํให้รสชาติของบุหรีเปลียนไป การเลิกบุหรีดว้ยการกินมะนาวส่วนใหญ่จะสามารถเลิกบุหรีไดภ้ายใน 2 สัปดาห์ และไม่อยากบุหรีอีก ถือวา่ชนะสารนิโคติน ทาํให้ไม่อยากสูบบุหรีอีก ซึงเป็นอาการทางกายคือความอยากจะหมดไป แต่ อาการทางใจบางครังจะยงัมีอยู ่เช่น เศร้า หงุดหงิดเหมือนคนอกหกั คนรอบขา้ง ในครอบครัวหรือเพอืนๆ ตอ้งใหก้าํลงัใจ การใชม้ะนาวช่วยเลิกบุหรีสามารถทาํใหท้งัเด็กและผูใ้หญ่ลดและเลิกบุหรี ไดส้าํเร็จ (สุทศัน์ และคณะ, 2555)  หญา้ดอกขาว จะมีฤทธิในการตา้นอนุมูลอิสระโดยรวม (total antioxidant capacity) ทีสูงทีสุดโดยมีสารประกอบฟีนอลิก (total phenolics) และสารกลุ่มคาเทชิน (catechin) ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ไอโซฟลาโวน (isoflavone) หญา้ดอกขาวใชใ้นลกัษณะลูกอมแลว้ดืมก่อนการสูบบุหรีทุกครัง มีฤทธิทีเด่นชดัคือหลงัการอมแลว้จะทาํให้รสชาติของบุหรีเปลียนไปทันทีหลงัการใช้ครังแรก และครังต่อๆ ไป ทาํให้ไม่อยากสูบบุหรีในทีสุด และลดจาํนวนมวนบุหรีทีสูบต่อวนัได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 - 2 สัปดาห์ นอกเหนือจากจะทาํใหเ้ลิกบุหรีแลว้ยงัมีสมรรถภาพทางกายทีดีขึน เลือดจะมีคุณสมบติัในการตา้นอนุมูลอิสระเพมิขึน ทาํใหป้ริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดที์คงัคา้งในปอดลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั  มะขามป้อม เป็นสมุนไพรพนืบา้นอีกชนิดหนึงทีช่วยเลิกบุหรี เพราะมีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ มีวติามินซีสูง มีสารแทนนิน ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิตา้นทานสูงขึน และมีวิตามินเอ วิตามินบี  วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตเุหล็ก เนืองจากมะขามป้อมมีรสเปรียว รสฝาดจึงมีฤทธิทาํใหร้สชาติของบุหรีเปลียนไปและไม่อยากทีจะสูบบุหรี ตะลิงปลิง มีชือวิทยาศาสตร์ Averrhoa bilimbi L. อยู่ในวงศ์  OXALIDACEAE เป็นพืชทีเป็นทังอาหารและยา            โดยผลซึงมีรสเปรียวจดันนัเกิดจากมีวิตามินซีทีสูงมาก นอกจากนนัยงัมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ บี  บี  ไนอะซิน และโปตสัเซียมออกซาเลท ดงันนัผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นความสาํคญัในการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเพอืเป็นทางเลือกหนึงในการพฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์ลิกบุหรีจากพนืทอ้งถิน   
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วธิีดําเนินการวิจัย 1. การเตรียมตวัอย่าง  เก็บตะลิงปลิงในพืนทีจงัหวดัตรัง ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ลา้งทาํความสะอาดและปันดว้ยเครืองปันละเอียด คนันาํ และเก็บไวที้อุณหภมิู 4 องศาเซลเซียสเพอืรอทดสอบต่อไป 2. การทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคม ี นาํตวัอยา่งนาํตะลิงปลิงคนัมาตรวจสอบสารพฤกษเคมี 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ แอนทราควิโนน เทอร์พีนอยด ์ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน แทนนิน แอลคาลอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ โดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีเพือสังเกตการเกิดสีและตะกอน (ดดัแปลงตามวธีิการของศรินรัตน์ และคณะ, 2556) ดงันี 2.1 การตรวจสอบแอนทราควโินน : นาํตะลิงปลิงคนั 2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 10% H2SO4 10 มิลลิลิตร นาํไปอุ่นบนอ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 5 นาที กรอง แลว้ปล่อยให้สารละลายเยน็ลงทีอุณหภูมิห้อง สกดัด้วยคลอโรฟอร์ม           เติมสารละลายแอมโมเนีย (10% NH3) 2 - 3 หยด สงัเกตสีชมพแูดงทีเกิดขึนแสดงวา่พบแอนทราควโินน 2.2 การตรวจสอบเทอร์พีนอยด์ : นาํตะลิงปลิงคนั 2 มิลลิลิตร สกดัดว้ยปิโตรเลียมอีเทอร์ครังละ 3 - 5 มิลลิลิตร             2 - 3 ครัง เติมคลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร เขย่า ค่อยๆ เติมกรดซลัฟิวริกเขม้ขน้ (Conc. H2SO4) หากเกิดสีนาํตาลแดงระหว่างรอยต่อของสารละลายแสดงวา่พบเทอร์พีนอยด ์2.3 การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ : นําตะลิงปลิงคนั 2 มิลลิลิตร ละลายสารสกัดดว้ยสารละลาย 50% เอทานอล                   3มิลลิลิตร ใส่ลวดแมกนีเซียมชินเล็กๆ ลงไป 2 - 3 ชินนําไปต้ม และหยดกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (Conc. HCl)                         ใหส้ารละลายสีเหลือง สม้ หรือแดง แสดงวา่พบฟลาโวนอยด ์2.4 การตรวจสอบซาโปนิน : นําตะลิงปลิงคัน 2 มิลลิลิตร เติมนํากลัน 5 มิลลิลิตร นําไปต้มให้เดือดกรอง               นาํของเหลวผลกรอง (filtrate) มาเติมนาํกลนั 2 - 3 มิลลิลิตร เขยา่อยา่งแรง หากมีฟองเกิดขึนแสดงวา่พบซาโปนิน 2.5 การตรวจสอบแทนนิน : นาํตะลิงปลิงคนั 2 มิลลิลิตร เติมนาํกลนั 5 มิลลิลิตร นาํไปอุ่นบนอ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) กรองหยดสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด ์(FeCl3) 2 - 3 หยด ลงไปในของเหลวผลกรอง หากปรากฏสีเขียวดาํหรือนาํเงินดาํแสดงวา่พบแทนนิน 2.6 การตรวจสอบแอลคาลอยด์  : นําตะลิงปลิงคัน 2 มิลลิลิตร ละลายด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก 15 ml                (2% H2SO4) นาํไปอุ่น 2 - 3 นาที กรอง นาํของเหลวผลกรองไปหยดนาํยาดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff’s reagent) ปรากฏตะกอนสีสม้แดงแสดงวา่พบแอลคาลอยด ์2.7 การตรวจสอบคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ : แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วนตามโครงสร้างพืนฐานของคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ไดแ้ก่ ส่วนสเตียรอยด์ ส่วนวงแหวนแล็กโทนไม่อิมตวั และส่วนนาํตาลดีออกซี การทดสอบทาํโดย นาํนาํตะลิงปลิงคนั 2 มิลลิลิตร สกดัสีออกดว้ยปิโตรเลียมอีเทอร์2 - 3 ครัง ละลายสารสกดัดว้ยสารละลาย 80% เอทานอล  - ทดสอบส่วนสเตียรอยด์ดว้ยการทดสอบลีเบอร์แมน (Liebermann test) โดยเติมกรดแกลเชียลแอซีติก 3 หยด และกรดซลัฟิวริกเขม้ขน้ 3 หยด ถา้ปรากฏสีนาํเงินหรือนาํเงินเขียว แสดงวา่พบสเตียรอยด ์ - ทดสอบส่วนวงแหวนแล็กโทนไม่อิมตวัดว้ยนาํยาเคดเด (Kedde reagent) จะใหสี้ม่วง  - ทดสอบส่วนนาํตาลดีออกซี โดยการทดสอบเคลเลอร์ – คิเลียนิ (Keller - Kiliani test) จะปรากฏวงแหวนสีนาํตาลตรงรอยต่อระหวา่งสารสกดักบักรดซลัฟิวริก 3. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total phenolic compound)  นาํนาํตะลิงปลิงคนัมาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (ดดัแปลงตามวิธีการของจนัทิมา และคณะ, 2556) ให้สารประกอบฟีนอลิกทาํปฏิกิริยากบั Folin - Ciocalteu Reagent (FCR) โดยใชก้รดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน มีขนัตอนดงันี 
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 3.1   การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเข้มข้น 1000 ppm และ 100 ppm   สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเขม้ขน้ 1000 ppm ทาํโดยชงักรดแกลลิก 0.025 กรัม ละลายในเอทานอล และปรับปริมาตรให้เป็น 25 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร จากนนัเจือจางสิบเท่าให้ไดส้ารมาตรฐานกรดแกล ลิกเขม้ขน้ 100 ppm ดว้ยการปิเปตมา 2.5 มิลลิลิตร เจือจางดว้ยเอทานอลใหไ้ดป้ริมาตร 25 มิลลิลิตร ในขวดวดั ปริมาตร  3.2   การสร้างกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก 1. นาํสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเขม้ขน้ 100 ppm มาเจือจางดว้ยเอทานอลใหมี้ความเขม้ขน้เป็น 0, 20, 40, 60 และ 80 ppm ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร โดยแยกแต่ละหลอดการทดลอง  2. นาํทุกหลอดมาเติมนาํ 2.5 มิลลิลิตร และเติม Folin - Ciocalteu Reagent ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนัดี เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (7% Na2CO ) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 3. นาํไปเขยา่ใหส้ารผสมกนัดว้ยเครืองผสม (Vortex) ตงัทิงไวใ้นทีมืด 90 นาที   4. วดัค่าดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 748 นาโนเมตร (A748) จากนนันาํค่า A   และความเขม้ขน้ของสารมาตรฐานกรดแกลลิกมาเขียนกราฟมาตรฐานและหาค่าความชนั (m) เพือใชว้ิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในสารตวัอยา่งต่อไป   3.3   การวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในนาํตะลิงปลิงคนั 1. นาํนาํตะลิงปลิงคนัมา 0.2 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง 2. เติมนาํ 2.5 มิลลิลิตร และเติม Folin - Ciocalteu Reagent ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เขา้กันดี เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (7% Na2CO ) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 3. นาํไปเขยา่ใหส้ารผสมกนัดว้ยเครืองผสม (Vortex) ตงัทิงไวใ้นทีมืด 90 นาที   4. วดัค่าดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 748 นาโนเมตร (A748) จากนนันาํค่า A748   5. หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกทีทาํในวนัเดียวกัน โดยทาํการทดลองตวัอยา่งละ  ซาํ 6. คาํนวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในนาํตะลิงปลิงคนั  4. การศึกษาฤทธิในการต้านอนุมูลอสิระ (antioxidant activity)   4.1   การศึกษาสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของนําตะลิงปลิงคัน โดยการวัดสมบัติในการยับยัง DPPH radical (ดดัแปลงตามวธิีการของจนัทมิา และคณะ, 2556)    เป็นการทดสอบฤทธิตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัโดยใหส้ารตวัอยา่งทาํปฏิกิริยากบั  DPPH (1, 1 - diphenyl - 2 - picrylhydrazyl) ซึงเป็นอนุมูลอิสระทีเสถียรมีสีม่วง เมือ DPPH ไดรั้บอิเล็กตรอนหรืออนุมูลอิสระไฮโดรเจนจะเปลียนเป็น DPPH:H เกิดเป็นสารไม่มีสี 1. เตรียมนาํตะลิงปลิงคนัใหมี้ความเขม้ขน้ 0 - 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  2. ปิเปตนาํตะลิงปลิงคนัทีมีความเขม้ขน้ต่างๆ ความเขม้ขน้ละ 500 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง เติม 0.1 mM DPPH ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ลงไปในหลอดทดลอง ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเครือง Vortex mixer    ตงัทิงไวที้อุณภมิูหอ้งเป็นเวลา 30 นาที แลว้วดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 517 นาโนเมตร และทาํการทดลอง 3 ซาํ 3. คาํนวณหา % DPPH radical scavenging    % DPPH radical scavenging  = ((A control  - A sample) / A control) x 100   A control = ค่าการดูดกลืนแสงของสารกลุ่มควบคุม   A sample = ค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอยา่ง    
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4. คํานวณหาค่า inhibition concentration ที 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) โดยการสร้างกราฟหาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นตต์า้นอนุมูลอิสระและความเขม้ขน้ของสารตวัอย่างทีความเขม้ขน้ต่างๆ สารตวัอย่างทีทาํให้ความเขม้ขน้ของ DPPH ลดลง 50 % ซึงสารตวัอยา่งทีให้ค่า IC50 ตาํหมายถึงมีการยบัยงัอนุมูลอิสระของ DPPH ไดดี้ แสดงว่ามีฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระดี 5. เปรียบเทียบค่า IC  โดยเทียบกบัสารมาตรฐาน Ascorbic acid โดยเตรียมสารละลายมาตรฐาน Ascorbic acid ให้มีความเขม้ขน้ 0 - 0.15ไมโครกรัม/มิลลิลิตร แลว้ทาํการทดลองเช่นเดียวกนั   4.2   การศึกษาสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของนําตะลิงปลิงคัน โดยการวัดสมบัติในการยับยัง ABTS radical (ดดัแปลงตามวธิีการของ Rahim, et al., 2008)  เป็นการทดสอบฤทธิตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัโดย ABTS (2, 2 - Azino - bis - (3 - ethylbenzothia zoline - 6 - sulfonic acid diammonium salt) จะถูกเปลียนเป็นอนุมูลอิสระทีมีประจุบวกดว้ยการเติมโปแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต เมือทาํปฏิกิริยากบัสารตา้นอนุมูลอิสระจะเปลียนจากสีเขียวเป็นไม่มีสี  1. เตรียมนาํตะลิงปลิงคนัใหมี้ความเขม้ขน้ 0 - 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร   2. ปิเปตนาํตะลิงปลิงคนัทีมีความเขม้ขน้ต่างๆ ความเขม้ขน้ละ 1 มิลลิลิตร แลว้นาํสารละลายผสมระหวา่ง 75 mM ABTS และ 1.225  mM K2SO4 ทีผสมทิงไว ้24 ชวัโมง แลว้นาํมาเจือจาง 10 เท่าดว้ยเมทานอล เติมลงไป 3 มิลลิลิตร ทิงไว ้1 ชวัโมง แลว้วดัค่าการดูดกลืนแสงที 734 นาโนเมตร และทาํการทดลอง 3 ซาํ 3. คาํนวณหา % ABTS radical scavenging    % ABTS radical scavenging  = ((A control  - A sample) / A control) x 100   A control = ค่าการดูดกลืนแสงของสารกลุ่มควบคุม   A sample = ค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอยา่ง  4. คํานวณหาค่า inhibition concentration ที 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) โดยการสร้างกราฟหาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นตต์า้นอนุมูลอิสระและความเขม้ขน้ของสารตวัอย่างทีความเขม้ขน้ต่างๆ สารตวัอย่างทีทาํให้ความเขม้ขน้ของ ABTS ลดลง 50 % ซึงสารตวัอยา่งทีให้ค่า IC50 ตาํหมายถึงมีการยบัยงัอนุมูลอิสระของ ABTS ไดดี้ แสดงว่ามีฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระดี 5. เปรียบเทียบค่า IC  โดยเทียบกบัสารมาตรฐาน Ascorbic acid โดยเตรียมสารละลายมาตรฐาน Ascorbic acid ให้มีความเขม้ขน้ 0 - 0.15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  แลว้ทาํการทดลองเช่นเดียวกนั   ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย  เมือนาํนาํตะลิงปลิงคนัมาตรวจสอบสารพฤกษเคมีโดยใชป้ฏิกิริยาทางเคมีเพือสังเกตการเกิดสีและตะกอน พบวา่นาํตะลิงปลิงสดมีสารพฤกษเคมีในกลุ่มเทอร์พีนอยด์ แอลคาลอยด์ และซาโปนิน นาํนาํตะลิงปลิงคนัมาทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่านําตะลิงปลิงคนั 0.2 มิลลิลิตร มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเท่ากับ 161.279 ± 2.33 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก ซึงมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากกว่าสมุนไพรหลายชนิดทีสามารถลดอาการถอนนิโคตินได ้เช่น พริกขีหนู (9.77 ± 0.97 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) พลูคาว (21.41 ± 1.14 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) กะสัง (35.09 ± 0.53 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) ย่านาง (82.75 ± 5.26 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) และชาเขียว (109.79 ± 2.89 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) (ชานนท,์ 2559)  จากการทดสอบฤทธิตา้นอนุมูลอิสระของนาํตะลิงปลิงคนั พบว่านาํตะลิงปลิงคนัมีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS มีค่า IC50 เท่ากบั 5.59 ± 0.18 และ 6.06 ± 0.20 % ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั เทียบกบัสารมาตรฐาน 
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Ascorbic acid ซึงมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS มีค่า IC50 เท่ากับ 0.09 ± 0.01 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร นําตะลิงปลิงคนัมีฤทธิตา้นอนุมูลทีดีกวา่สมุนไพรหลายชนิดทีสามารถลดอาการถอนนิโคตินได ้เช่น ชาเขียว (7.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ย่านาง (70.36 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) มะแวง้ครือ (88.67 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) มะแวงต้น (92.44 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) และหญา้ดอกขา้ว (293.18 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) (ชานนท,์ 2559) ตะลิงปลิงเป็นพืชทีมีสารตา้นอนุมูลอิสระทีค่อนขา้งสูงจะช่วยลดคาร์บอนมอนนอกไซดที์คงัคา้งในปอด เช่น เดียวกบัหญา้ดอกขาว   สรุปผลการวจิัย  ผลการประเมินองคป์ระกอบทางพฤกษเคมี ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และฤทธิตา้นอนุมูลอิสระของนาํตะลิงปลิงคนั เป็นขอ้มูลสนบัสนุนว่าตะลิงปลิงสามารถนาํไปใชใ้นการช่วยลดอาการถอนนิโคติน และมีประสิทธิภาพในการช่วยเลิกสูบบุหรีไดใ้กลเ้คียงกบัสมุนไพรเลิกบุหรีอืนๆ แต่ควรมีการศึกษาเพิมเติมเกียวกบัความเป็นพิษในสัตวท์ดลองและประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหรีต่อไป  เอกสารอ้างองิ กลุ่มงานบริการวชิาการ. 2557. คู่มือการเลกิบุหรีด้วยพืชผกัสมุนไพร. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี สถาบนัพระบรมราชชนก  สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. จนัทิมา  นามโชติ, ศศมล  ผาสุก และปัณณ์รภสั  ถกลภกัดี. 2556. ประสิทธิภาพของสารสกดัหยาบกิงมะขวิดทีมีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 5. 251 - 260. ชานนท์ นยัจิต และคณะ. 2559. การประเมินฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ สารประกอบรวมฟีนอล และนิโคตินของสมุนไพรไทย 15 ชนิด. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 24(2). 351 - 361.  ศรินรัตน์ ฉตัรธีระนนัท,์ วรางคณา สบายใจ,  และสิริมาส นิยมไทย. 2556. การทดสอบองคป์ระกอบทางพฤกษเคมี และฤทธิตา้นออกซิเดชนัของใบข่อยดาํ. วารสารวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น. 41(3). 723 - 730. ศรินทิพย ์หมืนแสน. 2560. สมุนไพรหญา้ดอกขาว ทางเลือกสําหรับลดความอยากบุหรี. วารสารเพือการวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 24(3). 16 - 20. สุทศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, ฉตัรชยั เอกปัญญาสกุล, ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์, ประภาดา วชัรนาถ และกญัญานิษฐ์ อคัรกลุวสัส์. 2555. ประสิทธิภาพของมะนาวสดในการช่วยเลิกสูบบุหรี. 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.         
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การกักเกบ็คาร์บอนของหญ้าทะเล บริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี Carbon Storage of Seagrasses  at Samui island and Pangan island, Surat Thani Province  ณัฐวด ีบันตวิวิฒัน์กุล1*  สมพงค์ บันติววิฒัน์กุล1 และพรพนา เพชรศรี1 Natthawadee Bantiwiwatkul1* Sompong Bantiwiwatkul1  and Pornpana Pechsri1  บทคัดย่อ  การศึกษาการกกัเก็บคาร์บอนของหญา้ทะเลบริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดาํเนินการในหญา้ทะเลชนิดเด่น 4 ชนิด  คือ หญา้คาทะเล (Enhalus acoroides) หญา้กุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) หญา้กุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) และหญา้ชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) พบวา่ มวลชีวภาพรวมของหญา้คาทะเลสูงสุด รองลงมาคือ หญา้กยุช่ายทะเล หญา้ชะเงาเต่า และหญา้กุยช่ายเขม็ เท่ากบั 563.63±94.47    ก./ตร.ม. 231.70±42.79 ก./ตร.ม. 194.84±30.56 ก./ตร.ม. และ 110.54±25.41 ก./ตร.ม. ตามลาํดบั ปริมาณคาร์บอนในส่วนใตพื้นดินของหญา้กุยช่ายเข็มมีปริมาณคาร์บอนสูงสุด รองลงมาคือหญา้กุยช่ายทะเล หญา้ชะเงาเต่า และหญา้คาทะเล เท่ากบั 41.63±0.85%  38.08±0.29%  35.15±0.07% และ 34.73±0.01% ตามลาํดบั ปริมาณคาร์บอนในส่วนเหนือพืนดินของหญา้กุยช่ายเข็มมีปริมาณสูงสุด 0.16±0.14% ส่วนหญ้าชะเงาเต่า (38.66±0.03%) หญ้าคาทะเล (38.39±0.03%) และหญ้ากุยช่ายทะเล (38.31±0.25%) มีค่าไม่แตกต่างกัน นอกจากนียงัพบวา่มีเพียงหญา้คาทะเลและหญา้ชะเงาเต่าเท่านนัทีมีปริมาณคาร์บอนในส่วนเหนือพนืดินมีคา่มากกวา่ส่วนใต้พนืดิน  คาํสําคญั: การกกัเก็บคาร์บอน, มวลชีวภาพ, หญา้ทะเล, เกาะสมุย, เกาะพะงนั            1ศูนยวิ์จยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝังอา่วไทยตอนกลาง ตู ้ป.ณ. 79  อ. เมือง  จ. ชุมพร  86000 ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kunnudee@hotmail.com 
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ABSTRACT  The study was conducted to determine biomass and carbon sequestration of seagrasses at Samui island and Pangan island, Surat Thani province.  Four species of seagrasses: Enhalus acoroides, Halodule uninervis, Halodule pinifolia and Thalassia hemprichii.  Highest total biomass of E. acoroides, H. uninervis and  T. hemprichii and H. pinifolia were 563.63±94.47 g/m², 231.70±42.79 g/m², 194.84±30.56 g/m² and 110.54±25.41 g/m² respectively.  Highest belowground carbon content in H. pinifolia, H. uninervis, T. hemprichii and E. acoroides were 41.63±0.85%, 38.08±0.29%,  35.15±0.07% and 34.73±0.01% respectively.  Aboveground carbon content in H. pinifolia was highest at 40.16±0.14%, T. hemprichii ( 38.66±0.03%) , E. acoroides (38.39±0.03%)  and H. uninervis (38.31±0.25%) were not significantly different.  Aboveground carbon content more than belowground carbon content in E. acoroides and                        T. hemprichii  Keyword: Carbon storage, Biomass, Seagrass, Samui island, Pangan island                        
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บทนํา ในปัจจุบนันีเป็นทีทราบกนัดีวา่กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์เช่นการเผาไหมเ้ชือเพลิงจากยานพาหนะ การเผาไหมใ้นโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการเผาป่าเพอืเพมิพนืทีทางการเกษตร เป็นสาเหตุสาํคญัประการหนึงของการเพมิขึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลก ซึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีเกิดจาการเผาไหมนี้เป็นหนึงในก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) ทีก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน (global warming) และนําไปสู่การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก               (climate change) อย่างไรก็ตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่ในบรรยากาศโลกจะละลายและถูกกกัเก็บหมุนเวียนอยู่ภายในมหาสมุทร (Gonzáles et al., 2008) เนืองจากในโลกมีพืนมหาสมุทรอยูส่ามในสีของพนืผิวโลก โดยสิงมีชีวิตกลุ่มพืชสามารถตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ปใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงและเก็บสะสมไวใ้นเนือเยอืต่างๆ ภายในตน้ได ้หญา้ทะเลก็เป็นอีกหนึงในผูผ้ลิตขนัปฐมภูมิทีมีความสามารถในการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซดที์ละลายอยูใ่นมวลนาํนีไปใชใ้นกระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสงและเก็บสะสมในเนือเยอืภายในตน้ดว้ยเช่นกนั นอกจากนีเมือเศษซากชินส่วนของหญา้ทะเลหลุดร่วงหรือตายลงก็มกัจะมีการทบัถมและสะสมอยู่ในระบบโดยเฉพาะชินส่วนทีถูกฝังอยู่ใตพื้นดิน จึงทาํให้แหล่งหญา้ทะเลเป็นแหล่งสะสมคาร์บอนตามธรรมชาติอีกดว้ย แหล่งหญา้ทะเลจึงนบัไดว้า่มีศกัยภาพในการช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซดที์ละลายอยูใ่นทะเลและเก็บสะสมคาร์บอนไวใ้นระบบ แมพื้นทีหญา้ทะเลจะมีนอ้ยกวา่ 0.2% ของพนืทีมหาสมุทรทงัหมด แต่ระบบนิเวศหญา้ทะเลมีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่า 10% ของคาร์บอนทังหมดในมหาสมุทร (McLeod et al., 2011) หญ้าทะเลสามารถช่วยลดความเร็วของกระแสนาํ และช่วยให้เกิดการตกตะกอนทีแขวนลอยในมวลนาํ รวมถึงการลดการฟุ้งกระจายของตะกอนจากพนืกลบัสู่มวลนาํ (Hendriks et al., 2008) ดงันนัจะเห็นไดว้า่หญา้ทะเลมีบทบาทสาํคญัทงัในแง่การเป็นแหล่งกกัเก็บคาร์บอนทีเกิดขึนจากในระบบนิเวศหญา้ทะเลเอง (autochthonous carbon) รวมจนถึงคาร์บอนทีถูกพดัพามาจากระบบนิเวศอืน (allochthonous carbon) ซึงโดยทัวไปพบว่าประมาณ 50% ของคาร์บอนในตะกอนเป็นคาร์บอนทีมาจากนอกระบบ (Kennedy et al., 2010) ในทางกลบักนัคาร์บอนจากในแหล่งหญา้ทะเลเองก็ถูกส่งผ่านและสะสมอยู่ในระบบนิเวศใกลเ้คียงอืนๆ ดว้ยเช่นกนั (Heck Jr et al., 2008) แหล่งคาร์บอนในแนวหญา้ทะเลนนัประกอบดว้ย 3 แหล่งหลกัคือ 1. คาร์บอนจากมวลชีวภาพส่วนเหนือพนืดิน (aboveground living biomass) เช่น ใบ กาบใบ 2. คาร์บอนจากมวลชีวภาพส่วนใตพื้นดิน (belowground living biomass) เช่น เหงา้ ราก 3. คาร์บอนจากตะกอน (sediment carbon) แหล่งหญา้ทะเลบริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบ 8 ชนิด คือ หญา้คาทะเล หญา้กุยช่ายทะเล หญา้กุยช่ายเข็ม หญา้ชะเงาใบมน หญา้ชะเงาเต่า หญา้ใบมะกรูด หญา้ใบมะกรูดแคระ และหญา้เงาใส พืนทีประมาณ 9,435 ไร่ (สถาบนัวจิยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝังทะเล และป่าชายเลน, 2558) ดงันนัการศึกษาการกกัเก็บคาร์บอนในแหล่งหญา้ทะเลจึงมีความสาํคญัอย่างยงิต่อการประเมินศกัยภาพของแหล่งหญา้ทะเลเพอืใชใ้นการวางแผนบริหารจดัการ และอนุรักษแ์หล่งหญา้ทะเลใหค้งอยูต่่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย 1. พืนททีาํการศึกษา   ทาํการสาํรวจและเก็บตวัอยา่งหญา้ทะเล โดยสาํรวจพนืทีแหล่งหญา้ทะเลบริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทงัสิน 3 จุดสาํรวจ (ภาพที ) ดงันี  1.1 หญา้คาทะเล บริเวณอา่วมดัหลงั เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1.2 หญา้กยุช่ายทะเล และหญา้กุยช่ายเข็ม บริเวณบา้นหนา้ทอน  เกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
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1.3 หญา้ชะเงาเต่า บริเวณอา่วทอ้งศาลา  เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี                    ภาพท ี1 แผนทีแสดงจุดสาํรวจบริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (วงกลม)  2. การสํารวจและเกบ็ตัวอย่างภาคสนาม ประเมินร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลในแต่ละชนิดทีสาํรวจพบดว้ยกรอบประเมิน (quadrat) ขนาด 50x50 ซม. จาํนวน 3 ซาํ  จากนันขุดเก็บตวัอย่างหญา้ทะเลให้ครอบคลุมทุกส่วนทงัส่วนใบ ราก และเหงา้ ในพืนทีขนาด 25x25 ซม. จาํนวน 3 ซาํ นาํตวัอยา่งใส่ถุงตาข่ายและลา้งเศษตะกอนดินออก ในกรณีทีหญา้ทะเลทีสาํรวจเป็นหญา้ทะเลขนาดเล็ก  ทาํการเก็บตวัอยา่งเพิมเติมในพนืทีใกลเ้คียงเพือใหมี้ตวัอยา่งเพียงพอในการวเิคราะห์คาร์บอน จากนนัทาํการเก็บรักษาตวัอย่างหญา้ทะเลในทีมืดและเยน็จนกวา่จะทาํการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการต่อไป 3. การศึกษาในห้องปฏิบัตกิาร นาํตวัอย่างหญา้ทะเลมาลา้งทาํความสะอาดและกาํจดัสิงมีชีวิตอืนทีเกาะติดบนใบหญา้ทะเล (epiphyte) ออกให้หมด หากพบสิงมีชีวิตกลุ่มทีมีโครงสร้างเป็นหินปูนเกาะติดแน่น ให้แช่ตวัอย่างหญา้ทะเลในสารละลายทีมีฤทธิเป็นกรด ความเขม้ขน้ตาํ เช่นนาํส้มสายชู จนกระทงัโครงสร้างหินปูนนันสลายไป จากนันจึงลา้งดว้ยนาํจืดให้สะอาดอีกครังนับจาํนวนตน้หญา้ทะเลเพือคาํนวณหาความหนาแน่นตน้ (shoot density) รายงานในหน่วย ตน้/ตารางเมตร จากนันแยกส่วนต่างๆ ของหญา้ทะเลออกเป็นส่วนเหนือพนืดิน (ใบ กา้นใบ และกาบใบ) และส่วนใตพื้นดิน (เหงา้ และราก) นาํตวัอยา่งอบทีอุณหภมิู 60 องศาเซลเซียส จนกระทงัตวัอยา่งมีนาํหนกัคงที และนาํตวัอยา่งมาชงันาํหนกัแหง้ นาํขอ้มูลมาคาํนวณหาค่ามวลชีวภาพ (biomass) ส่วนเหนือพืนดินและส่วนใตพื้นดิน โดยรายงานในหน่วย กรัม/ตารางเมตร จากนนันาํตวัอยา่งมาบดให้ละเอียดเพือนําไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนด้วยเครือง CHN analyzer ทีหน่วยเครืองมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอ้มูลปริมาณคาร์บอนในหญา้ทะเลรายงานในหน่วยเปอร์เซ็นตค์าร์บอนของนาํหนกัแหง้ (%) ของส่วนเหนือพนืดิน ส่วนใตพ้นืดิน และปริมาณคาร์บอนรวมในหญา้ทะเล ในหน่วย กรัม/ตารางเมตร 4. การวิเคราะห์ทางสถิต ิทดสอบความแตกต่างกนัทางสถิติของค่าการปกคลุม ความหนาแน่น มวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนในหญา้ทะเลชนิดต่างๆ ในแต่ละพืนที โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ทีระดบัความเชือมนั 95% เมือพบว่าขอ้มูลมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ทาํการทดสอบค่าความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มตวัอย่างดว้ยการทดสอบ Tukey’s test นอกจากนีทดสอบความแตกต่างทางสถิติของปริมาณเปอร์เซ็นตค์าร์บอนระหวา่งส่วนเหนือพนืดิน และส่วนใต้พนืดินในหญา้ทะเลชนิดเดียวกนัดว้ยตวัทดสอบ t-test การวเิคราะห์ทางสถิติใชโ้ปรแกรม SPSS เวอร์ชนั 13.0  ผลและวจิารณ์ผล 1.  การปกคลุม จากการสาํรวจครังนีพบวา่ค่าเฉลียการปกคลุมของหญา้ทะเลแต่ละชนิดแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P<0.05, ภาพที 2) โดยหญา้กุยช่ายทะเลบริเวณบา้นหนา้ทอนมีค่าการปกคลุมสูงทีสุด (98.3±1.7%) รองลงมาคือ หญา้คาทะเลบริเวณอ่าวมดัหลงั (63.3±7.3%) และหญา้กุยช่ายเข็มทีบริเวณบา้นหนา้ทอน (43.3±1.7%)               ภาพที 2   ค่าเฉลียการปกคลุมของหญา้ทะเลในแต่ละจุดสํารวจ (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กุยช่ายเข็ม, Hu=หญา้กุยช่าย ทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า; แถบค่าความคลาดเคลือน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard  error), n=3) 
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2. ความหนาแน่น การศึกษาครังนีพบว่าความหนาแน่นของหญา้ทะเลมีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P<0.05, ภาพที3) โดยความหนาแน่นเฉลียของหญา้กุยช่ายเขม็บริเวณบา้นหนา้ทอนมีค่ามากทีสุด (9,643±2,297 ตน้/ตร.ม.) ในขณะทีความหนาแน่นของหญา้กยุช่ายทะเลบริเวณบา้นหนา้ทอน (2,581±315 ตน้/ตร.ม.) และหญา้คาทะเลบริเวณอ่าวมดัหลงั (171±11 ตน้/ตร.ม.) ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามเนืองจากหญา้ทะเลทีทาํการสาํรวจในครังนีมีขนาดทีแตกต่างกนัอย่างมากตงัแต่หญา้ทะเลทีมีขนาดเล็ก (หญา้กุยช่ายเข็ม) หญา้ทะเลขนาดกลาง (หญา้กุยช่ายทะเล) และหญา้ทะเลทีมีขนาดใหญ่ (หญา้คาทะเล) ตลอดจนรูปแบบการเจริญทีแตกต่างกนั จึงทาํให้ผลการศึกษาทีเกียวกบัความหนาแน่นไม่ได้สอดคลอ้งกบัร้อยละการปกคลุม              ภาพที 3  ค่าเฉลียความหนาแน่นของหญา้ทะเลในแต่ละจุดสาํรวจ (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กุยช่ายเขม็, Hu=หญา้กุยช่าย ทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า; แถบค่าความคลาดเคลือน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard  error), n=3)   3. มวลชีวภาพ ค่าเฉลียมวลชีวภาพรวมของหญา้ทะเลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P<0.05, ภาพที 4) โดยหญา้คาทะเลบริเวณอา่วมดัหลงัมีค่ามวลชีวภาพสูงสุด (563.63±94.47 ก./ตร.ม.) ในขณะทีหญา้กยุช่ายเขม็ (110.54±25.41 ก./ตร.ม.) และหญา้กุยช่ายทะเล (231.70±42.79 ก./ตร.ม.) มีค่ามวลชีวภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
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          ภาพท ี4  ค่าเฉลียมวลชีวภาพรวมของหญา้ทะเลในแต่ละจุดสาํรวจ (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กยุช่ายเขม็, Hu=หญา้กยุช่าย ทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า;  แถบค่าความคลาดเคลือน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard  error), n=3)  ค่าเฉลียของมวลชีวภาพทังส่วนใต้พืนดินและส่วนเหนือพืนดินของหญา้ทะเลแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P<0.05, ภาพที 5) โดยค่าเฉลียส่วนใตพื้นดินของหญา้คาทะเลบริเวณอ่าวมดัหลงัมีค่าสูงสุด (464.38±107.10 ก./ตร.ม.) ในขณะทีหญา้กุยช่ายเข็ม (90.33±21.59 ก./ตร.ม.) หญา้กุยช่ายทะเล (171.14±29.99 ก./ตร.ม.) มีค่าเฉลียมวลชีภาพส่วนใตพื้นดินไม่แตกต่างกนั เมือพิจารณามวลชีวภาพส่วนเหนือพืนดินพบวา่ มวลชีวภาพส่วนเหนือพืนดินของหญ้ากุยช่ายเข็มมีค่าน้อยทีสุด (20.21±3.89 ก./ตร.ม.) และแตกต่างจากมวลชีวภาพของหญา้คาทะเล (99.26±16.29 ก./ตร.ม.) อยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05, ภาพที 5)  สัดส่วนมวลชีวภาพของส่วนใตพื้นดินและส่วนเหนือพืนดินของหญา้ทะเลทีทาํการศึกษาในครังนีเป็นไปในรูปแบบเดียวกนักล่าวคือมีมวลชีวภาพของส่วนใตพื้นดินมากกวา่ส่วนเหนือพืนดิน โดยมวลชีวภาพส่วนใตพื้นดินมีสัดส่วนในช่วง 72.1-81.2% และมวลชีวภาพส่วนเหนือพืนดินมีสัดส่วนประมาณ 18.8-27.9% (ภาพที 6) อยา่งไรก็ตามมีปัจจยัหลายประการทีเกียวขอ้งกบัมวลชีวภาพ เช่น ชนิดของหญา้ทะเล ขนาดของหญา้ทะเล ความหนาแน่นของหญา้ทะเล เป็นตน้ 
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          ภาพท ี5  ค่าเฉลียมวลชีวภาพของหญา้ทะเลในแต่ละจุดสาํรวจระหวา่งส่วนใตพื้นดิน(แท่งสีเทา) และส่วนเหนือพนืดิน (แท่ง สีขาว) (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กุยช่ายเขม็, Hu=หญา้กุยช่ายทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า; ตวัพิมพใ์หญ่ระบุความ แตกต่างระหวา่งส่วนใตพื้นดินของหญา้ทะเลแต่ละชนิด, ตวัพิมพเ์ล็กระบุความแตกต่างระหวา่งส่วนเหนือพนืดิน ของหญา้ทะเลแต่ละชนิด; แถบค่าความคลาดเคลือน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard  error), n=3) 

  ภาพท ี6  สัดส่วนมวลชีวภาพของหญา้ทะเลในแต่ละจุดสาํรวจระหวา่งส่วนใตพื้นดิน(แท่งสีเทา) และส่วนเหนือพนืดิน (แท่ง สีขาว) (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กยุช่ายเขม็, Hu=หญา้กยุช่ายทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า  4. ปริมาณคาร์บอนในหญ้าทะเล ค่าเฉลียปริมาณคาร์บอนในส่วนใตพื้นดินของหญา้ทะเลมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (p<0.05, ภาพที 7) โดยหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริมาณคาร์บอนสูงสุด 41.63±0.85% รองลงมาคือหญ้ากุยช่ายทะเล 38.08±0.29% ส่วนปริมาณคาร์บอนในหญา้คาทะเล (34.73±0.01%) และหญา้ชะเงาเต่า (35.15±0.07%) ไม่แตกต่างกนั 
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ค่าเฉลียปริมาณคาร์บอนในส่วนเหนือพืนดินของหญา้ทะเลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (p<0.05, ภาพที 7) โดยหญา้กยุช่ายเขม็มีปริมาณสูงสุด 0.16±0.14% ส่วนปริมาณคาร์บอนในหญา้กุยช่ายทะเล (38.31±0.25%) และหญา้คาทะเล (38.39±0.03%) มีค่าไม่แตกต่างกนั  นอกจากนียงัพบว่ามีเพียงหญา้คาทะเลและหญา้ชะเงาเต่าเท่านนัทีมีปริมาณคาร์บอนแตกต่างกนัระหวา่งส่วนใต้พืนดินและส่วนเหนือพืนดิน โดยปริมาณคาร์บอนในส่วนเหนือพืนดินมีค่ามากกวา่ส่วนใตพื้นดินอย่างมีนยัสาํคญั (p<0.05, ภาพที 7) ส่วนในหญา้กุยช่ายทะเลและกยุช่ายเขม็ไม่มีความแตกต่างกนั               ภาพที 7 ค่าเฉลียคาร์บอนในหญ้าทะเลในแต่ละจุดสํารวจระหว่างส่วนใต้พืนดิน(แท่งสีเทา) และส่วนเหนือพืนดิน                (แท่งสีขาว) (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กุยช่ายเข็ม, Hu=หญา้กุยช่ายทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า; ตวัพิมพใ์หญ่ระบุ ความแตกต่างระหวา่งส่วนใตพื้นดินของหญา้ทะเลแต่ละชนิด, ตวัพิมพเ์ล็กระบุความแตกต่างระหวา่งส่วนเหนือ พืนดินของหญา้ทะเลแต่ละชนิด; * ระบุความแตกต่างระหว่างปริมาณคาร์บอนส่วนใตพื้นดินและส่วนเหนือ พืนดินในหญา้ทะเลชนิดเดียวกัน; แถบค่าความคลาดเคลือน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน  (standard error), n=3)  5. ปริมาณคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล ค่าเฉลียปริมาณคาร์บอนส่วนใตพื้นดินในแหล่งหญา้ทะเลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (p<0.05, ภาพที 8) โดยหญา้คาทะเลมีปริมาณคาร์บอนสูงสุด (161.29±37.20 ก./ตร.ม.)    ส่วนหญา้กยุช่ายทะเล (65.17±11.42 ก./ตร.ม.) และหญา้กุยช่ายเขม็ (37.61±8.99 ก./ตร.ม.) มีค่าไม่แตกต่างกนั ค่าเฉลียปริมาณคาร์บอนส่วนเหนือพนืดินในแหล่งหญา้ทะเลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (p<0.05, ภาพที 8) โดยหญา้คาทะเลมีปริมาณคาร์บอนสูงสุด (38.10±6.25 ก./ตร.ม.) ในขณะทีหญา้กยุช่ายเขม็มีค่าเฉลียตาํสุด (8.12±1.56 ก./ตร.ม.)     
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            ภาพที 8 ค่าเฉลียคาร์บอนในแหล่งทะเลในแต่ละจุดสํารวจระหว่างส่วนใต้พืนดิน(แท่งสีเทา) และส่วนเหนือพืนดิน             (แท่งสีขาว) (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กุยช่ายเข็ม, Hu=หญา้กุยช่ายทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า; ตวัพิมพใ์หญ่ระบุ ความแตกต่างระหวา่งส่วนใตพื้นดินของหญา้ทะเลแต่ละชนิด, ตวัพิมพเ์ล็กระบุความแตกต่างระหวา่งส่วนเหนือ พืนดินของหญ้าทะเลแต่ละชนิด; แถบค่าความคลาดเคลือน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน  (standard error), n=3)  ค่าเฉลียปริมาณคาร์บอนรวมในแหล่งหญา้ทะเลมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัที 95% (p<0.05, ภาพที 9) โดยหญา้คาทะเลทีบริเวณอ่าวมดัหลงัมีปริมาณคาร์บอนรวมมากทีสุด (199.39±32.37 ก./ตร.ม.) ในขณะทีหญา้กุยช่ายเขม็ (45.72±10.52 ก./ตร.ม.) และหญา้กุยช่ายทะเล (88.37±16.32 ก./ตร.ม.) มีปริมาณคาร์บอนรวมไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
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ภาพที  9 ค่าเฉลียคาร์บอนรวมในแหล่งทะเลในแต่ละจุดสํารวจ (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กุยช่ายเข็ม, Hu=หญา้กุยช่าย ทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างชนิดหญ้าทะเล; แถบค่าความคลาดเคลือน              (error bar) ระบุค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard error), n=3)  ผลการศึกษาครังนีชีให้เห็นวา่ขนาดตน้ของหญา้ทะเลไม่เกียวขอ้งกบัปริมาณสัดส่วนคาร์บอนทีสะสมในเนือเยอื ดงัเห็นไดจ้ากปริมาณคาร์บอนในหญา้กุยช่ายเขม็ทีเป็นหญา้ทะเลทีมีขนาดตน้เล็กทีสุดในการศึกษาครังนีมีปริมาณสัดส่วนคาร์บอนในตน้มากทีสุดทงัส่วนเหนือพนืดินและส่วนใตพ้ืนดิน อยา่งไรก็ดีเมือเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนระหวา่งส่วนใต้พืนดินและส่วนเหนือพืนดิน ผลการศึกษาชีให้เห็นวา่ในหญา้ทะเลทีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ดงัเช่นหญา้ชะเงาเต่าและหญา้คาทะเล มีปริมาณคาร์บอนในเนือเยือส่วนใตพื้นดินมากกว่าส่วนเหนือพืนดิน ในขณะทีหญา้กุยช่ายทะเลและหญา้กุยช่ายเข็มมีสัดส่วนปริมาณคาร์บอนไม่แตกต่างกนัระหวา่งสองส่วนนี อยา่งไรก็ดีเมือเปรียบเทียบผลการศึกษาในครังนีกบัการศึกษาก่อนหนา้นีพบวา่ปริมาณคาร์บอนในเนือเยอืหญา้ทะเลมีค่าใกลเ้คียงกนั (ตารางที 1)  ตารางท ี1 ปริมาณคาร์บอนในหญา้ทะเลแต่ละชนิดทีทาํการศึกษาในครังนี (แถบสีเทา) และการศึกษาก่อนหนา้นี 
ชนิด พนืที ปริมาณคาร์บอน (%นาํหนกัแหง้) อา้งอิง ส่วนเหนือพนืดิน ส่วนใตพื้นดิน Thalassia hemprichii (หญา้ชะเงาเต่า) หาดเจา้ไหม, ตรัง 33.85±1.01 34.67±0.85 Prathep, 2012 แหลมหยงหลาํ, ตรัง 31.4** 36.0 Yamamuro and Chirapart, 2005 Kotania Bay, Indonesia 40.33 42.72 Wawo et al., 2014a 

อ่าวทอ้งศาลา, เกาะพะงนั 38.66±0.03 35.15±0.07 การศึกษาครังนี 
Enhalus acoroides (หญา้คาทะเล) หาดเจา้ไหม, ตรัง 33.31±1.52 36.09±0.52 Prathep, 2012 คลองควนตุง้ก,ู ตรัง 31.9±0.4* Wirachwong and Holmer, 2010 แหลมหยงหลาํ, ตรัง 31.4** 36.0 Yamamuro and Chirapart, 2005 Kotania Bay, Indonesia 41.86 47.03 Wawo et al., 2014 a 

อ่าวมดัหลงั, เกาะสมุย 38.39±0.03 34.73±0.01 การศึกษาครังนี Halodule uninervis (หญา้กยุช่ายทะเล) หาดเจา้ไหม, ตรัง 36.04±0.20 33.03±0.33 Prathep, 2012 ชีวมณฑล, ระนอง 36.90±1.12 35.25±1.39 Prathep, 2012 บา้นหนา้ทอน, เกาะสมุย 38.31±0.25 38.08±0.29 การศึกษาครังนี 
Halodule pinifolia (หญา้กยุช่ายเขม็) Kotania Bay, Indonesia 38.15 40.60 Wawo et al., 2014 a 
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บา้นเกาะเตียบ, ชุมพร 41.42±0.34 36.75±0.14 ขอ้มูลยงัไม่ตีพิมพ ์บา้นหนา้ทอน, เกาะสมุย 40.16±0.14 41.63±0.85 การศึกษาครังนี 
หมายเหตุ:  * วิเคราะห์รวมทงัส่วนเหนือพืนดินและใตพื้นดิน, **  วิเคราะห์จากแผ่นใบเพียงอย่างเดียว (ไม่รวมกาบใบ, a  วเิคราะห์คาร์บอนดว้ยวธีิของ Walkley and Black   เมือนําขอ้มูลปริมาณคาร์บอนทีศึกษาไดม้าคาํนวณหาปริมาณคาร์บอนทีสะสมในพืนทีหญา้ทะเลในบริเวณทีทาํการศึกษา (ตารางที 2) พบว่า แหล่งหญา้ทะเลทีบริเวณอ่าวท้องศาลา เกาะพะงันมีปริมาณคาร์บอนสะสมมากทีสุดประมาณ .  เมกะกรัม ทงันีเนืองจากบริเวณดงักล่าวนีเป็นแหล่งหญา้ทะเลทีมีพืนทีขนาดใหญ่ มีหญา้ทะเลปกคลุมมาก (ประมาณ 70% ของพนืที) อีกทงัเป็นบริเวณทีมีหญา้คาทะเล และหญา้ชะเงาเต่าซึงเป็นหญา้ทะเลทีมีมวลชีวภาพมากเจริญอยู่เป็นหญา้ชนิดเด่น รองลงมาคือแหล่งหญา้ทะเลบริเวณบา้นหนา้ทอน เกาะสมุย มีปริมาณคาร์บอนทีสะสมในพืนทีประมาณ .  เมกะกรัม และแหล่งหญา้ทะเลบริเวณอ่าวมดัหลงั เกาะสมุย มีปริมาณคาร์บอนทีสะสมในพืนทีนอ้ยทีสุด .  เมกะกรัม ในบริเวณดงักล่าวนีถึงแมว้า่จะมีหญา้คาทะเลเจริญอยา่งหนาแน่น และมีมวลชีวภาพสูง แต่เนืองจากเป็นแหล่งหญา้ทะเลทีมีพืนทีขนาดเล็กกวา่บริเวณอืน จึงทาํให้มีปริมาณคาร์บอนสะสมนอ้ย ต่างจากแหล่งหญา้ทะเลทีบา้นหนา้ทอนซึงแมจ้ะเป็นบริเวณทีมีหญา้ทะเลทีมีขนาดเล็กเช่นหญา้กุยช่ายเข็ม และกุยช่ายทะเลเจริญอยู่ แต่บริเวณนีมีพืนทีหญา้ทะเลมากกว่า ประกอบกบัผลการศึกษาครังนีพบว่าหญา้กุยช่ายเข็มมีการสะสมคาร์บอนในเนือเยือมากกว่าหญา้ทะเลชนิดอืนๆ ทงัส่วนเหนือดินและใตดิ้น จึงทาํใหบ้ริเวณบา้นหนา้ทอนมีคาร์บอนสะสมสูงกวา่นนัเอง ตารางท ี2 ปริมาณคาร์บอนทีสะสมในแหล่งหญา้ทะเลจากการประเมินในการศึกษาครังนี แหล่งหญา้ทะเล พนืที หญา้ทะเล* (ไร่) 

คาร์บอนทีสะสม ในแหล่งหญา้ทะเล (เมกะกรัม)** 
หมายเหต ุ

บริเวณอ่าวมดัหลงั เกาะสมุย 105 33.5 ปริมาณคาร์บอนประมาณจากหญา้คาทะเล 
บริเวณบา้นหนา้-ทอน    เกาะสมุย 413.4 44.3 ปริมาณคาร์บอนประมาณจากค่าเฉลียของหญา้กุยช่ายเข็มและหญา้กุยช่ายทะเล บริเวณอ่าวทอ้ง-ศาลา   เกาะพะงนั 1487.5 321.0 ปริมาณคาร์บอนประมาณจากค่าเฉลียของหญา้ ชะเงาเต่าทีเกาะพะงนัและหญา้คาทะเลทีอ่าวมดั-หลงั เกาะสมุย ซึงมีลกัษณะพนืที และการปกคลุมทีใกลเ้คียงกนั หมายเหต:ุ  * ขอ้มูลพืนทีหญา้ทะเลทีแสดงในตารางนี เป็นพืนทีของหญา้ทะเลทีไดจ้ากการคาํนวณโดยใชข้อ้มูลพืนทีหญา้ทะเล เทียบกบัร้อยละการปกคลุมจากการสํารวจโดยศูนยวิ์จยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝังอ่าวไทยตอนกลาง ** 1 เมกะกรัม มีค่าเท่ากบั 1,000 กิโลกรัม    
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สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของหญา้ทะเลบริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงนั จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า              มวลชีวภาพรวมของหญา้คาทะเลสูงสุด รองลงมาคือ หญา้กุยช่ายทะเล หญา้ชะเงาเต่า และหญา้กุยช่ายเขม็ ปริมาณคาร์บอนในส่วนใตพื้นดินของหญา้กยุช่ายเขม็มีปริมาณคาร์บอนสูงสุด รองลงมาคือหญา้กยุช่ายทะเล หญา้ชะเงาเต่า และหญา้คาทะเล ตามลาํดบั ปริมาณคาร์บอนในส่วนเหนือพืนดินของหญา้กุยช่ายเข็มมีปริมาณสูงสุด ส่วนหญา้ชะเงาเต่า หญา้คาทะเล และหญา้กยุช่ายทะเลมีค่าไม่แตกต่างกนั นอกจากนียงัพบวา่มีเพียงหญา้คาทะเลและหญา้ชะเงาเต่าเท่านนัทีมีปริมาณคาร์บอนในส่วนเหนือพืนดินมีค่ามากกวา่ส่วนใตพื้นดิน และยงัชีให้เห็นวา่ปริมาณคาร์บอนทีสะสมในแหล่งหญา้ทะเลมีมากหรือนอ้ยนนัขึนอยูก่บัหลายปัจจยัร่วมกนั เช่น ความสามารถในการนาํคาร์บอนมาใชแ้ละสะสมในเนือเยือซึงเป็นปัจจยัภายในของหญา้ทะเลแต่ละชนิด ความหนาแน่นและมวลชีวภาพของหญา้ทะเลในพนืที ตลอดจนขนาดของพนืทีหญา้ทะเลทงัหมด  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทีไดส้นับสนุนงบประมาณในการศึกษาวจิยั  และเจา้หนา้ทีศูนยว์จิยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝังอ่าวไทยตอนกลางทุกท่านทีมีส่วนช่วยในการปฏิบติังานภาคสนาม   เอกสารอ้างองิ สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝังทะเล และป่าชายเลน.  .  รายงานการสํารวจและประเมินสถานภาพ และศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง: ปะการังและหญ้าทะเล ปี 2558.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม.  โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  156 หนา้. González, J.M., Fernandez-Gomez, B., Fendandez-Guerra, A., Gomez-Consarnau, L., Sanchez, O., Coll-Llado, M., Del Campo, J., Escudero, L., Rodriguez-Martinez, R., Alonso-Saez, L., Latasa, M., Paulsen, I., Nedashkovskyaya, O., Lekunberri, I., Pinhassi, J. and Pedros-Alio, C.  2008.  Genome analysis of the proteorhodopsin-containing marine bacterium Polaribacter sp. MED152 (Flavobacteria): A tale of two environments.  Proceedings of the National Academy of Science USA 105: 8724–8729. Heck Jr, K.L., Carruthers, T.J., Duarte, C.M., Hughes, A.R., Kendrick, G., Orth, R.J. and Williams S.W.  2008.  Trophic  transfers from seagrass meadows subsidize diverse marine and terrestrial consumers.  Ecosystem, 11: 1198- 1210.   Hendriks, I., Sintes, T., Bouma, T. and Duarte, C.  2008.  Experimental assessment and modeling evalution of the effects  of seagrass (Posidonia oceanica) on flow an particle trapping.  Mar ine Ecology Progress Ser ies, 356: 163-173. Kennedy, H., Beggins, J., Duarte, C.M., Fourqurean, J.W. Holmer, M., Marbà, Middelburg, J.J.  2010.  Seagrass  sediments as a global sink: Isotopic constrains.  Global Biogeochemical Cycles.  Mcleod, E., Chmura, G.L., Bouillon, S., Salm, R., Björk, M. and Duarte, C.M.  2011.  A blueprint for blue carbon: towardan improved understanding of the role of vegetated coastal habitats in sequestrating CO2. Frontiers in Ecology and Environment, 9: 552-560. 
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Prathep, A.  2012.  Seagrass bed as a Carbon Sink in Ranong Biosphere Reserve and Trang-Haad Chao Mai Marine  National Park; an important role of seagrass.  Research repor t submitted to Man Bioshere (MAB) Program,  UNESCO. Wawo, M., Wardiatno, Y., Adrianto, L. and Bengen, D.G.  2014.  Carbon Stored on Seagrass Community in Marine  Nature Tourism Park of Kotania Bay, Western Seram, Indonesia.  Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 51-57. Wirachwong, P. and Holmer, M.  2010.  Nutrient dynamics in 3 morphological different tropical seagrasses and their  sediments.  Aquatic Botany, 93: 170-178. Yamamuro, M. and Chirapart, A.  2005.  Quality of the seagrass : Halophila ovalis on the Thai intertidal flat as food for  the dugong.  Journal of Oceanography, 61: 183-186.                            
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               Session  7 : งานวชิาการรับใช้สังคม โปรแกรมการนําเสนอบทความวชิาการ ภาคบรรยาย การประชุมวชิาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังท ี10 “ราชมงคลขับเคลือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailans 4.0”                
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การขับเคลือนเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมด้วยโมเดลธุรกิจแคนวาส: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเหนียวดํา อาํเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต A Par ticipator y Economic dr iving by Canvas Business Models: Case Study of Bangneaw Dam community Enter pr ise Amphur  Thalang,  Phuket Pr ovince  กิตติศกัดิ จิตตเ์กือ1* อนนัต ์สนัติอมรทตั1 จารุวรรณ พรหมเงิน1 อนิตทยา กงัแฮ2  จนัทนา แสงแกว้2 จิตติพงศ ์สงัขท์อง3 พหล รงคก์ลุ4 และศุภโรจน์ ทรงยศ5 Kittisak Jitkue1* Anan Suntiamontut1, Jaruwan Promngurn1, Anittaya Kanghae2, Jantana Saengkaew2,  Jittipong Sungthong3, Pahol Rongkul4 and Suparoth Songyos5  บทคัดย่อ    งานวิจยันีมีจุดประสงคเ์พือศึกษาแผนธุรกิจชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเหนียวดาํ ตาํบลศรีสุนทร อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต โดยแผนธุรกิจนีจะนาํโมเดลธุรกิจแคนวาสมาประยกุตใ์ช ้เนืองจากเป็นวิธีการจดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่ายเหมาะสําหรับการดาํเนินงานเพาะปลูกและแปรรูปกระเจียบเขียว เพือเป็นสินคา้ในการจาํหน่ายและของฝากของทีระลึก งานวิจยันีใชก้ารเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System) จากนนันาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ความเชือมโยงร่วมกนัพบวา่แผนธุรกิจชุมชนทีไดค้รอบคลุมประเด็นหลกัทงั  องค์ประกอบของแผนธุรกิจแคนวาส เช่น คุณค่าของสินคา้และการบริการ (Value Propositions) กิจกรรมหลัก (Key Activities) ทรัพยากรหลกั (Key Resources) โครงสร้างตน้ทุน (Cost Structure) รายได้หลัก (Revenue Streams) ลูกค้า (Customer Segments) ช่องทาง (Channels) ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) และพนัธมิตรหลกั (Key Partners) แผนปฏิบัติการธุรกิจชุมชนนีสามารถนําไปใช้ในการเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทงัระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศต่อไป  คาํสําคญั : ธุรกิจชุมชน, โมเดลธุรกิจแคนวาส, ลีนสตาร์ทอพั           
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ABSTRACT   The purpose of this research was to study the community business plan of Bangneaw Dam Community Enterprise, Si Sunthon Sub-District, Amphur Thalang, Phuket Province. The business model canvas was applied in this research, because it was simple for planting operation and transformation of okra for souvenir products. Quality data collection of this research was compiled from focus group, in depth interview and participatory guarantee system. All collected datas were analysed together. It was found that this study business plan covered all nine key components of the business model canvas, such as value propositions, key activities, key resources, cost structure, revenue streams, customer segments, channel, customer relationships and key partners. Therefore, this business community was applied in the propose budget support from the agencies in national levels and provincial levels.  Keywords : community business, business model canvas, lean startup             สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต  1 Program in Industrial Technology, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Ratsada Sub-district, Mueang District,    Phuket Province 83000, Thailand 2 สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 83000 2 Program in Science, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Ratsada Sub-district, Mueang District, Phuket     Province 83000, Thailand 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 83000 3 Program in Public Health, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Ratsada Sub-district, Mueang District, Phuket    Province 83000, Thailand 4 คลินิกเทคโนโลย ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83000 4 Clinictechnology, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Ratsada Sub-district, Mueang District, Phuket    Province 83000, Thailand 5 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบา้นม่าหนิก หมู่ 7 ตาํบลศรีสุนทร อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 83110 5 Sufficiency Economy Learning Center of Ban Manik Community, Si Sunthon Sub-district, Thalang District, Phuket Province 83110,  Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kittisak@pkru.ac.th 
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1. สภาพการณ์ก่อนการเปลียนแปลงทเีกดิขึน  จากผลงานการดาํเนินงานเรือง "การแปรรูปกระเจียบเขียวฝักใหญ่ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพของดีชุมชน              บา้นม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต" โดย ดร.ธีรกานต ์โพธิแกว้ อาจารยส์าขาวิชาการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต และได้ร่วมนาํเสนอผลงานดงักล่าว ในงานวนันักประดิษฐ์ ประจาํปี 2561 (Thailand Inventor’s Day 2018) จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวนัที 2-6 กุมภาพนัธ์ 2561               ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ทีผ่านมาและจากการทีคณะทาํงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงคลินิกเทคโนโลยีลงพืนทีให้คําปรึกษาด้านการบริการวิชาการชุมชนดังกล่าวตามคําร้องขอ                       พบว่า กระเจียบเขียว เป็นพืชทีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) สารกลูตาไธโอน (Glutathione) มีวติามินซีสูงและเสน้ใย (Gemede et al., 2015 ) ปกติมกันาํมาใชเ้ป็นนาํมาลวกจิมเป็นเครืองเคียงสาํรับอาหาร มกัจะไม่ไดน้าํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอื์นๆ เพอืสร้างมูลค่าเพมิ  อีกทงัจงัหวดัภูเก็ตมีศูนยป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบา้นม่าหนิก อาํเภอถลาง ทีไดร่้วมกบั มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต นาํร่องการปลูกพืชกระเจียบเขียว มีความพเิศษคือ ขนาดฝักใหญ่ เจริญเติบโตไดดี้ในพนืทีและเหมาะนาํไปแปรรูปพฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์พือสุขภาพ ซึงเป็นการช่วยสนบัสนุนให้ชาวบา้นในพืนทีมีรายไดเ้สริมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนียงัมีการพฒันาศูนยฯ์ ให้เป็นสถานทีท่องเทียวเชิงสุขภาพและแหล่งการแปรูปผลิตภณัฑที์โดดเด่นของจังหวดั เช่น สบู่มรกตจากกระเจียบเขียว สบู่สีนิลจากชาโคลและกระเจียบแดง ซึงเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและนอกจากนียงัมีผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง ชุ่มนาํ ลดเรือนริวรอย ลดฝ้า สิว กระและมีกลินหอมสดชืนจากพฤกษชาติ ปราศจากการเติมสารทีใหฟ้อง ดงันนั หากนาํองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมถึงมีแผนธุรกิจชุมชนมาส่งเสริมกลุ่มฯ จะสามารถนํามาสู่การพฒันาธุรกิจของชุมชนและสู่ความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจฐานรากให้กบั        ชุมชนได ้2. การมส่ีวนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  การวิจัยครังนีใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยประยุกต์ใช้เครืองมือโมเดลธุรกิจแคนวาสรวมกบัการปฏิบติัการกลุ่มสมาชิกชุมชน 50 คน ไดแ้ก่ การสนทนากลุ่ม การระดมสมองและการสัมภาษณ์ โดยมองเห็นร่วมกันว่าควรดาํเนินงานให้เกิดผลลพัธ์เป็นแผนธุรกิจชุมชน ทีสามารถเรียนรู้และเขา้ใจได้โดยง่าย . กระบวนการททีาํให้เกิดการเปลียนแปลงทดีขีนึ  กระบวนการสร้างการเปลียนแปลงให้เกิดขึนในกลุ่มชุมชนฯ คณะทาํงานวิจัยฯ ดําเนินงานผ่านงานวิจัย มี  กระบวนการ คือ ) กระบวนการวิจยั โดยนาํการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research หรือ PAR) มาร่วมดาํเนินงานกับกลุ่มชุมชนฯ ซึงมีจาํนวนสมาชิกประมาณ  คน ใช้การสนทนากลุ่ม การระดมสมอง การสัมภาษณ์เชิงลึก การปฏิบติัการวิเคราะห์ศกัยภาพกลุ่มชุมชนดว้ย SWOT Analysis และ ) กระบวนการเสริมศกัยภาพของผูร่้วมงาน (กาญจนา, ) ทีจาํเป็นตอ้งอธิบายใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่สมาชิกชุมชนถึงแผนธุรกิจชุมชนวา่จะสามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินงานกลุ่มอย่างไร แผนธุรกิจดว้ยโมเดลธุรกิจแคนวาสนีจะครอบคลุมถึงประเด็นหลกัทงั  องคป์ระกอบ คือ ) ลูกคา้ (Customer Segments, CS) ใครคือผูซื้อสินคา้หรือบริการ ) คุณค่า (Value Propositions, VP) จุดขายของสินคา้หรือบริการคืออะไร ) ช่องทาง (Channel, CH) วธีิใดทีสามารถสือสารไปถึงลูกคา้เป้าหมาย ) ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationships, CR) วธีิทีสามารถรักษาลูกคา้เดิม ) กระแสรายได ้(Revenue Streams, RS) ประมาณการรายไดข้องธุรกิจชุมชนนี ) ทรัพยากรหลกั (Key Resources , KR) สิงทีตอ้งมีในการดาํเนินธุรกิจ ) กิจกรรมหลกั (Key Activities, KA) กิจกรรมทีตอ้งทาํเพือให้โมเดลธุรกิจอยู่ได ้ ) พนัธมิตรหลกั (Key Partners, KP) คือใครทีเกียวขอ้งทงัการ
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ช่วยจดัหาวตัถุดิบและช่วยจดัจาํหน่ายและ ) โครงสร้างตน้ทุน (Cost Structure, CS) ตน้ทุนทงัหมดของธุรกิจเป็นอย่างไร ซึงกระบวนการเสริมศกัยภาพของสมาชิกภายหลงัจากการนาํโมเดลธุรกิจแคนวาสจะช่วยใหก้ลุ่มชุมชนฯ สามารถเขา้ใจภาพธุรกิจชุมชนโดยรวมไดพ้ร้อมๆ กนั มองอยา่งรอบดา้นและเห็นเป้าหมายอยา่งชดัเจนขึน เกิดแนวคิดในทุกปัจจยัทางธุรกิจ ก่อใหเ้กิดกิจกรรมของโครงการทีควรดาํเนินงานก่อนและหลงัได ้. ความรู้ ความเชียวชาญทใีช้ในการทาํให้เกิดการเปลยีนแปลงนัน  งานวิจยันีดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  แบบ กล่าวคือ ) ขอ้มูลทุติยภมิู ไดจ้ากเอกสารทางวชิาการ เช่น บทความวิชาการ บทความวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํแผนธุรกิจ การประยุกต์ใชโ้มเดลธุรกิจแคนวาส และ ) ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนามจากการการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การปฏิบติัการ การสรุปบทเรียน และทีสาํคญั คือ การผนวก ประสานความรู้เชิงวชิาการดา้นการผลิตกระเจียบเขียว แนวทางการทาํแบบเกษตรอินทรียแ์บบมีการรับรองดว้ยชุมชนมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System หรือ PGS) การแปรรูป คุณค่าและประโยชน์ของกระเจียบเขียว โดยประสานความความรู้เชือมโยงกบัภูมิปัญญาประสบการณ์ของชุมชน เพือวิเคราะห์ สังเคราะห์สู่แผนธุรกิจชุมชน ให้มีขอ้มูลเชิงลึกและมองรอบดา้น เกิดความเป็นไปไดต่้อการดาํเนินงาน นอกจากนนัยงันาํศาสตร์ดา้นธุรกิจ การบริหารจดัการอุตสาหกรรมมาบูรณาการกบัการทาํงานร่วมกบักลุ่มชุมชนฯ   ดงันนั คณะผูว้จิยัฯ จึงไดด้าํเนินงานโดยเริมจากการวเิคราะห์ศกัยภาพชุมชน ดว้ยการศึกษาจุดแข็ง จุดออ่น โอกาสและอุปสรรค แสดงดงัตารางที  และดาํเนินการปฏิบติัการร่วมกนัจดัทาํแผนธุรกิจดว้ยโมเดลธุรกิจแคนวาส ดงัตารางที  ถึง ตารางที  ดงันี ตารางท ี  การศึกษาจุดแขง็ จุดออ่น โอกาสและอุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเหนียวดาํ จุดแข็งของชุมชน (Strengths, S) จุดอ่อนของชุมชน (Weaknesses ,W) - มีสภาพแวดลอ้มทีเอืออาํนวยต่อการดาํเนินงาน - คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ - ชุมชนอยูอ่ยา่งมีความสุขไม่มีโจรผูร้้าย - มีความสามคัคีกนัในชุมชน 
- ขาดความร่วมมือขอคนในชุมชน  - ขาดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการบริหารจดัการ 

โอกาส (Oppor tunities, O)  อุปสรรค (Threats, T)  - มีหน่วยงานภายนอกเขา้มาสนบัสนุน  โครงการ กิจกรรม งบประมาณ - หน่วยงานของรัฐทีใหก้ารสนบัสนุนขาดความต่อเนืองในการติดตามผล - ขาดการประชาสัมพนัธ์หมู่บา้นและผลิตภณัฑข์องชุมชนยงัไม่เป็นทีรู้จกั - การคมนาคม เช่น ป้ายบอกทาง ถนนหนทาง   จากตารางที  การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของชุมชน พบว่าจุดแข็งของชุมชนทีโดดเด่น คือ มีสภาพแวดลอ้มทีเอืออาํนวย เนืองจากทีตงัชุมชนมีสภาพแวดลอ้ม เช่น ลาํธาร ตน้ไมแ้ละยงัมีความเป็นธรรมชาติ ทีเหมาะแก่การดึงดูดผูค้นเขา้มายงัชุมชน กอรปกบัคนในชุมชนมีความสามคัคี รักใคร่กลมเกลียวกนั อยู่กนัอย่างมีความสุข รวมถึงคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้และความพร้อมทีจะรับการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหม่ๆ ดา้นจุดอ่อน ซึงเป็นปัญหาภายในชุมชน แบ่งออกเป็น  ประเด็น คือ ประเด็นที  ขาดความร่วมมือของคนในชุมชน ในการจดักิจกรรมใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่างๆ มีสมาชิกในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมค่อนขา้งนอ้ย เนืองจากอาชีพ ทศันคติ ช่องวา่งระหวา่งวยั ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั ประเด็นที  คือ ขาดองค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และดา้นการบริหารจดัการ ซึงจากการระดมสมองยงัร่วมกนัหาแนว



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  968 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ทางการลดจุดอ่อน พบวา่ ควรจดัให้มีเวทีพบปะ เพือทาํกิจกรรมร่วมกนัหรือจดัเวทีของชุมชนเพือแลกเปลียนความคิดเห็น ให้ทุกคนในชุมชนไดเ้สนอความคิดเห็นร่วมกนั โดยใชก้ารประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกไดรั้บทราบและปฏิบติัตาม เพือร่วมสร้างกิจกรรมส่งเสริมรายไดแ้ละเพมิเติมความรู้ให้มีความเขม้แขง็  นอกจากมุมมองภายในชุมชนแลว้หากมองในมุมภายนอกทีมีผลกบัชุมชนนนัคือ โอกาส ซึงมีหน่วยงานภายนอกเขา้มาสนับสนุน โครงการ งบประมาณ ทีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของสมาชิกในชุมชนทีพร้อมด้วยศักยภาพและสิงแวดลอ้มทีเอืออาํนวยต่อการดาํเนินงาน สาํหรับดา้นอุปสรรคพบวา่ เมือมีหน่วยงานของรัฐทีให้การสนบัสนุนแลว้ ยงัคงขาดความต่อเนืองเพือการติดตามผลและการประเมินผลสะทอ้นกลบัขอ้มูล ขาดการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของกลุ่มชุมชนฯ หมู่บา้นและผลิตภณัฑข์องชุมชนยงัไม่เป็นทีรู้จกั รวมถึงการคมนาคมขนส่งยงัไม่สะดวก เช่น ถนนทางเขา้และป้ายบอกทางยงัไม่ชดัเจน สรุปไดว้า่จากการวเิคราะห์สภาพของชุมชน ณ ปัจจุบนั หากชุมชนสามารถลดจุดอ่อนและอุปสรรคได ้จะเป็นการเสริมสร้างจุดแขง็และเพมิโอกาสให้ศกัยภาพชุมชนเป็นชุมชนทีเขม้แขง็มากยงิขึน  ผลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ พบว่า ณ ปัจจุบนัชุมชนบางเหนียวดาํ มีผลิตภณัฑจ์ากกระเจียบเขียวทีวางขายในทอ้งตลาด คือ สบู่กอ้นกระเจียบเขียว ภายใตชื้อตราผลิตภณัฑ ์“มณิคคราม” มีวางขายตามร้านขายของชาํ ขายผา่นทางสือออนไลน์ต่างๆ และยงัมีผลิตภณัฑที์ยงัอยูใ่นระหวา่งการทดลองผลิต คือ สบู่เหลวและโลชนักระเจียบเขียว ต่อจากนนัสมาชิกในกลุ่มทาํการระดมสมองและปฏิบติัการกลุ่มฯ ดว้ยการใชบ้ตัรคาํ เพือคน้หาผลิตภณัฑจ์ากกระเจียบเขียวทีมีความเป็นไปไดส้าํหรับการแปรรูป พบวา่ สมาชิกเสนอผลิตภณัฑจ์ากกระเจียบเขียว แบ่งออกเป็น  ลกัษณะคือ ผลิตภณัฑที์เป็นของใชแ้ละผลิตภณัฑ์สําหรับบริโภค ไดแ้ก่ กระเจียบอบแห้ง กระเจียบแช่อิม ชากระเจียบ ครีมทาหนา้ เซรัมและเจลพอกหน้า และเมือพิจารณาร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการแปรรูป พบว่า ผลิตภณัฑ์ทีสมาชิกเลือก ได้แก่ กระเจียบแช่อิม กระเจียบอบแหง้และเจลพอกหนา้ จากนนันาํผลิตภณัฑจ์ากกระเจียบเขา้สู่การวเิคราะห์โมเดลผืนผา้ใบ เพือสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ซึงช่วยในการแจกแจงองคป์ระกอบต่างๆ เพือให้ชุมชนเขา้ใจและร่วมกนัออกแบบโมเดลธุรกิจ ดงัตารางที   และ   ตารางท ี  แสดงโมเดลธุรกิจ ผลิตภณัฑส์บู่กอ้นกระเจียบเขียว Key Partners (พนัธมิตรหลกั) - หน่วยงานราชการ - สถาบนัการศึกษา - เวบ็ไซดข์ายของ - ผูจ้ดัจาํหน่วยวตัถุดิบ - คู่คา้ 

Key Activities (กิจกรรมหลกั) - การเพาะปลูกกระเจียบ - การแปรรูป - การจดัจาํหน่าย   

Value Proposition (คุณค่าของผลิตภณัฑ)์ - ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ ปลอดภยั % - ไดรั้บคุณค่าจากธรรมชาติ - มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ - ปลอดภยัจากสารเคมี - มีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต - เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน - ช่วยชะลอริวรอย 

Customer Relationships (กิจกรรม ผกูมดัใจลูกคา้) - ลดราคา - จดัโปรโมชนั ซือขนาดใหญ่แถมขนาดเลก็ - มีผลิตภณัฑอื์นๆ เป็นของแถม  - ลูกคา้สามารถทดลองใชสิ้นคา้ได้ฟรี 

Customer Segments (ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย) - กลุ่มลูกคา้ผู ้รักสุขภาพ - กลุ่มผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ - กลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติทีใชผ้ลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  Key Resources (ทรัพยากรหลกั) Channels (ช่องทาง) 
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- วสัดุในการเพาะปลูก - วตัถุดิบในการแปรรูป - แรงงาน    

- ช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ - ออกบูธงานโอทอป - ฝากขายหนา้ร้าน - เวบ็ไซด ์ - ร้านขายผลิตภณฑ์เพือสุขภาพ - ทางไปรษณีย ์บริษทัขนส่ง  Cost Structure (โครงสร้างตน้ทุน) - ตน้ทุนวตัถุดิบในการแปรรูป - ตน้ทุนงาน - ตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์- ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและการขนส่ง 

Revenue Streams (กระแสรายได)้ - รายไดจ้ากการจาํหน่ายสบู่ - รายไดจ้ากตวัแทนจาํหน่าย 
  ตารางท ี  แสดงโมเดลธุรกิจ ผลิตภณัฑก์ระเจียบแช่อิม/กระเจียบอบ Key Partners (พนัธมิตรหลกั) - หน่วยงานราชการ - สถาบนัการศึกษา - เวบ็ไซดข์ายของ - ผูจ้ดัจาํหน่วยวตัถุดิบ - คู่คา้  

Key Activities (กิจกรรมหลกั) - การเพาะปลูกกระเจียบ - การแปรรูป - การจดัจาํหน่าย   

Value Proposition (คุณค่าของผลิตภณัฑ)์ - ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ  - ไดรั้บคุณค่าจากธรรมชาติ - เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน - มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ - มีสรรพคุณบาํรุงร่างกายและตา้นทานโรค  

Customer Relationships (กิจกรรมผกูมดัใจลูกคา้) - ลดราคา - จดัโปรโมชนั ซือขนาดใหญ่แถมขนาดเลก็ - มีผลิตภณัฑอื์นๆ เป็นของแถม  - ลูกคา้สามารถทดลองชิมสินคา้ฟรี 

Customer Segments (ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย) - กลุ่มลูกคา้ผู ้รักสุขภาพ - กลุ่มลูกคา้ผู ้ทานมงัสวรัิต 
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Key Resources (ทรัพยากรหลกั) - วสัดุในการเพาะปลูก - วตัถุดิบในการแปรรูป - แรงงาน    

Channels (ช่องทาง) - ช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ - ออกบูธงานโอทอป - ฝากขายหนา้ร้าน - เวบ็ไซด ์ - ร้านขายผลิตภณฑ์เพือสุขภาพ - ทางไปรษณีย ์บริษทัขนส่ง  Cost Structure (โครงสร้างตน้ทุน) - ตน้ทุนวตัถุดิบในการแปรรูป - ตน้ทุนงาน - ตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์- ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและการขนส่ง  

Revenue Streams (กระแสรายได)้ - รายไดจ้ากการจาํหน่ายสบู่ - รายไดจ้ากตวัแทนจาํหน่าย  
 ตารางท ี  แสดงโมเดลธุรกิจ ผลิตภณัฑเ์จลทาหนา้ Key Partners (พนัธมิตรหลกั) - หน่วยงานราชการ - สถาบนัการศึกษา - เวบ็ไซดข์ายของ - ผูจ้ดัจาํหน่วยวตัถุดิบ - คู่คา้  

Key Activities (กิจกรรมหลกั) - การเพาะปลูกกระเจียบ - การแปรรูป - การจดัจาํหน่าย   

Value Proposition (คุณค่าของผลิตภณัฑ)์ - ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ  - ไดรั้บคุณค่าจากธรรมชาติ - เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน - เพิมความชุมชืนและบาํรุงผิวหนา้  

Customer Relationships (กิจกรรมผกูมดัใจลูกคา้) - ลดราคา - จดัโปรโมชนั ซือขนาดใหญ่แถมขนาดเลก็ - มีผลิตภณัฑอื์นๆ เป็นของแถม  - ลูกคา้สามารถทดลองชิมสินคา้ฟรี 

Customer Segments (ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย) - กลุ่มลูกคา้ผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ - กลุ่มลูกคา้ผู ้รักความสวยความงาม 
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- ขายเป็นชุดคู่กบัผลิตภณัฑอื์นๆ 

Key Resources (ทรัพยากรหลกั) - วสัดุในการเพาะปลูก - วตัถุดิบในการแปรรูป - แรงงาน    

Channels (ช่องทาง) - ช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ - ออกบูธงานโอทอป - ฝากขายหนา้ร้าน - เวบ็ไซด ์ - ร้านขายผลิตภณฑ์เพือสุขภาพ - ทางไปรษณีย ์บริษทัขนส่ง Cost Structure (โครงสร้างตน้ทุน) - ตน้ทุนวตัถุดิบในการแปรรูป - ตน้ทุนงาน - ตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์- ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและการขนส่ง  

Revenue Streams (กระแสรายได)้ - รายไดจ้ากการจาํหน่ายสบู่ - รายไดจ้ากตวัแทนจาํหน่าย  
 5. การคาดการณ์สิงทจีะตามมาหลังจากการเปลยีนแปลงได้เกดิขึนแล้ว  ภายหลงัจากการดาํเนินงานวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มชุมชนฯ พบวา่สิงทีเกิดขึนภายหลงัจากการเปลียนแปลงดว้ยโมเดลธุรกิจแคนวาส แบบมีส่วนร่วมนนัสามารถสร้าง ) การเปลียนแปลงบุคคลภายในกลุ่มทีเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความรู้ความเขา้ใจ มนัใจและเห็นคุณค่าของตนเองทีจะดาํเนินงานตามแผนธุรกิจชุมชนทีร่วมจดัทาํ ) การเปลียนแปลงทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑชุ์มชนและกลุ่มคนทีไดร่้วมกนัแปรรูปผลิตภณัฑเ์ป็นสบู่กอ้นกระเจียบเขียว กระเจียบแช่อิม กระเจียบอบแหง้ สามารถสร้างความสามคัคี สร้างรายไดใ้ห้แก่กลุ่มได ้ ) การเปลียนแปลงกลไกการจดัการบริหารกลุ่ม โดยปรับบทบาท
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หนา้ทีของสมาชิกใหมี้ความเหมาะสมเพมิขึนจากเดิม รวมถึงการร่วมกนัเสนอความคิดเห็นและขอ้สรุปดา้นการบริหารพืนทีเพาะปลูก ทรัพยากรของกลุ่ม พร้อมการปรับปรุงกฎระเบียบใหช้ดัเจนยงิขึน 6. การประเมนิผลลัพธ์การเปลียนแปลงทเีกดิขึน  เกิดคุณค่าต่อชุมชน โดยสามารถสร้างรายได้เพิมขึนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเจียบเขียว เกิดคุณค่าต่อมหาวิทยาลยั ซึงคณาจารยเ์กิดงานวิจยัในลกัษณะเชิงประยกุต ์วิเคราะห์สาระสําคญัจากระเจียบเขียว การวิจยัพฒันาบรรจุภณัฑ ์การพฒันาห่วงโซ่แห่งคุณค่าของพืชสมุนไพรในทอ้งถิน เพอืวเิคราะห์การดาํเนินงานปัจจยัต่างๆ ทงัตน้ทาง กลางทางและปลายทาง และนาํมาปรับประยกุตก์บับริบทของกลุ่มชุมชนฯ (กิตติศกัดิ และคณะ, 2561) และเกิดคุณค่าต่อการพฒันาองคค์วามรู้ชุมชน ดา้นการดาํเนินงาน ขยายผลและเชือมโยงไปยงักลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ อืนๆ 7. แนวทางการตดิตามและธํารงรักษาพฒันาการทเีกดิขึนให้คงอยู่ต่อไป  สามารถดาํเนินงานไดด้งันี ) ดา้นบุคคลและกลุ่ม ซึงแต่ละบุคคลภายในกลุ่มชุมชนฯ ทราบบทบาทและภารกิจหนา้ทีชดัเจนเพอืร่วมกนัดาํเนินงาน พร้อมขบัเคลือนผ่านดว้ยโครงสร้างกลุ่ม ) มีแผนงานปฏิบตัิการกลุ่มและการนาํเสนอข้อมูลผ่านห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ภายใต้หัวข้อ การเพิมมูลค่าผลไม้และพืชอัตลักษณ์ด้วย วทน. (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม) ซึงไดว้างแผนจดักิจกรรมยอ่ย เช่น กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี แปรรูปกระเจียบเขียว และมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบพลงังานแสงอาทิตย ์กิจกรรมอบรมปฏิบตัิการ เกษตรอินทรียแ์บบชุมชนมีส่วนร่วม PGS กิจกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศเพอืส่งเสริมตลาดออนไลน์   กิตติกรรมประกาศ    คณะผูว้ิจยัฯ ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกท่านทีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยงานวิจยันีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากคลินิกเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ทาํให้คณะผูว้ิจยัดาํเนินงานวิจยันีเสร็จลุล่วงไดดี้ จนสามารถนาํประโยชน์ทีไดรั้บนีนาํเสนอสู่แผนปฏิบติัการ วทน. สู่ภูมิภาค ภาคใต ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เพือการขบัเคลือนชุมชนแห่งนีอยา่งมนัคงต่อไป  เอกสารอ้างองิ กาญจนา แก้วเทพ. 2559. บททดลองเสนอ : การเขียนบทความวิจัยเพือสังคม. วารสารวิจัย เพือการพัฒนาเชิงพืนที.                  8 (2) : 100-121. กิตติศักดิ  จิตต์เ กือ, อนันต์ สันติอมรทัต, จารุวรรณ พรหมเงิน, แสงระวี ณ พัทลุง , อนิตทยา กังแฮ, ชาญณรงค์                     ตนัติชาํนาญกุล, วารุณี ธารารัตนากุล, เกษม เชือสมนั, วราลกัษณ์ ไชยทัพ และ นุจิรัตน์ ปิวคาํ 25 . ร่วมด้วย ช่วยกันสร้างความเชือมโยง “ โซ่แห่งคุณค่า  จากตน้นําสู่ปลายนาํ ” กรณีศึกษา : กลุ่มเพือนแพะ (ผูเ้ลียงแพะ)  จงัหวดัภูเก็ต. วารสารวจิัยเพือการพฒันาเชิงพืนท.ี  (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.      



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  973 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

การผลิตซีอวิผสมกากงาในโรงเรียนบ้านโพซอ Production of Fermented Soy Sauce from Soybean and Sesame-oil cake of Posor  School   รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยา1* ชเนนทร์ มนัคง2 บวรศกัดิ เพชรานนท2์ ปัทมา ไทยอู1่ Rattanapol Phanomvan Na Ayudhaya 1* Chanen Munkong2 Bavonsak Pejaranonda2 Patthama Thaiou 1  บทคัดย่อ  โรงเรียนบา้นโพซอเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทีตงัอยูบ่า้นโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮอ่งสอน ประสบปัญหาเรืองการจดัการอาหารในโรงเรียน พบวา่ ค่าใชจ่้ายในดา้นอาหารในปี พ.ศ.  สาํหรับนกัเรียนจาํนวน  คน ครู  คน มีมูลค่าของวตัถุดิบเป็นเนือสัตว ์609,475 บาท ผกั 737,450 บาท โปรตีนและผลิตภณัฑแ์ปรรูป 326,650 บาท แป้ง 193,544 บาท และซีอิวขาว 36,000 บาท การดูแลโภชนาการอาหารทุกคนทุกมือ ภายใตง้บประมาณเกือบ 2 ลา้นบาทต่อปี ทาํใหอ้าหารบางมืออาจจะมีคุณค่าทางโภชนาการทีไม่เหมาะสมกบันกัเรียนในวยัทีกาํลงัเติบโต ทางคณะวจิยัจึงไดร้ะดมความคิดจากชาวบา้นในหมู่บา้น โรงเรียน และนกัวจิยั เพอืทาํโครงการอาหารสาํหรับนกัเรียนในโรงเรียน โดยการจดัการทรัพยากรในพนืทีอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงตกลงทาํซีอิวผสมกากงา เพอืลดค่าใชจ่้ายในค่าเครืองปรุงอาหาร และทาํใหอ้าหารมีคุณค่าทางโภชนาการเพมิสูงขึนเหมาะกบันกัเรียนวยักาํลงัเจริญเติบโต  การถ่ายทอดองคค์วามรู้สร้างเทคโนโลยีเชิงกระบวนการทีเหมาะสมดา้นการแปรรูปอาหารจากวตัถุดิบทีหาไดใ้นพืนที โดยทาํซีอิวผสมกากงาให้เป็นผลิตภณัฑ์ทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถิน และสามารถเก็บรักษาได้นาน โดยใช ้‘กากงา’                ทีมีมากในพืนทีมาพัฒนาสูตรซีอิวขาวผสมกากงากระบวนการทําซีอิวผสมกากงาเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงกระบวนการลงสู่ระดบัพืนฐานสําหรับโรงเรียนและชุมชนในถินทุรกนัดาร ให้สามารถพึงตนเองในเรืองอาหาร สามารถดูแลโภชนาการของเด็กและเยาวชนในพืนที หรือสามารถสร้างมูลค่าเพิมของวตัถุดิบทางการเกษตรในชุมชนเพือส่งออกสู่ตลาดนอกชุมชนได ้  คาํสําคญั : การแปรรูปถวัเหลือง กากงา ซีอิวสูตรทอ้งถิน  บา้นโพซอ  โภชนาการในโรงเรียน            
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ABSTRACT   The Posor School, Sao Hin District, Amphur Mae Sariang, Mae Hong Son Province had problems in food handling for many years. The cooking of the school's students for the year 2556, people have 270 student and 30 teachers, the value of raw meat (chicken, pork, fresh fish, salted fish), vegetables including 609,475 baht, 737,450 baht to protein and processed products were 326,650 baht, 193,544 baht for flour and soy sauce were 36,000 baht. The nutritional food every meal under the budget, almost two million baht per year, making meal may be nutritionally inappropriate for students at that age are growing. The research has raised the idea of local people in villages, schools and researchers to make the food project for school students, thus managing resources in the area. The researcher agree make soy sauce from soy bean and sesame waste, to reduce the cost of condiment and making meal may be nutritionally appropriate for students at that age are growing.  This research project transfer of knowledge and technologies to the suitable procedures. The food process is readily available in the area for produce the food ingredients have a high nutrition value. The soy sauce from soy bean and sesame waste is made into a unique product and can be stored for a long time. It used the sesame waste too easy from the area. This project is study the development and processing of soybean to make the soy sauce from mix the sesame waste. This technology can transfer process into basic schools and communities in remote areas. It can be self-reliant in food, nutritional care of children and youth in the area, can enhance the value of agricultural raw materials in the community and for export to markets outside the community.          Keyword: soybean processing, sesame-oil cake, local soy sauce, Po Sor Village, school nutrition.           1สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ลา้นนา 202 หมู่17 ต.พิชยั อ.เมือง ลาํปาง 52000  1Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, 202 Moo. 17 tumbon pichai amper muang province Lampang 52000, Thailand ศูนยส่์งเสริมและสนบัสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดาํริ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี โทร.  Email: chanisa.tan@mail.kmutt.ac.th 2Royal Project Foundation and King’s Recommended Project Supporting Center, Pilot Plant Development & Training Institute, King Mongkut’sl University of Technology Thonburi, Tel. 024709682 Email: chanisa.tan@mail.kmutt.ac.th  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : rattanapol_p@yahoo.com 
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บทนํา  ด้วยสภาพภูมิประเทศของอาํเภอแม่สะเรียง จังหวดัแม่ฮ่องสอน พืนทีส่วนใหญ่ประมาณ 90% ทีเป็นภูเขาสลบัซบัซอ้นและป่าทึบ ลกัษณะสภาพของชุมชนอยูห่่างไกลจากความเจริญและเป็นพืนทีทุรกนัดาร ขาดโอกาสทีจะไดรั้บการบริการพนืฐานจากภาครัฐ อาทิ ระบบไฟฟ้า ประปา และเสน้ทางคมนาคมทียากลาํบาก บางเสน้ทางไม่สามารถเขา้ถึงได้ในฤดูฝน เนืองจากเป็นดินโคลนและบางช่วงตอ้งใชล้าํห้วยเป็นถนน ตอ้งขา้มลาํห้วย การเดินทางในฤดูร้อนและฤดูหนาว สามารถเดินทางดว้ยรถยนต์ขบัเคลือนสีลอ้ และรถจกัรยานยนต ์ ส่วนในฤดูฝนระดบันาํในลาํห้วยจะขึนสูงไม่สามารถเขา้ออกพืนทีได ้ดว้ยขอ้จาํกดัดา้นภูมิศาสตร์และสาธารณูปโภคพืนฐาน ตามกรอบการทาํงานภายใตก้ารดาํเนินงานแผนพฒันาเด็กและเยาวชนในถินทุรกนัดารตามพระราชดาํริสมเดจ็พระเทรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี มีเป้าหมายเพอืพฒันาเด็กและเยาวชนในถินทุรกนัดารให้มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซือสัตย ์เสียสละ สามคัคี และเมตตาผูอื้น มีความรู้และทกัษะทงัทางวชิาการ และอาชีพ ทีเป็นพนืฐานการพงึตนเองและพฒันาทอ้งถินได ้โดยยดึเด็กและเยาวชนเป็นศูนยก์ลางผ่านกระบวนการเรียนรู้เพือสร้างความสามารถของเด็ก เยาวชนและ ราษฎรในพืนทีให้บูรณาการความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถินกับความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพสอดคลอ้งกับวิถีชีวิต สิงแวดล้อม และวฒันธรรมของทอ้งถิน โรงเรียนบา้นโพซอเป็นโรงเรียนทีอยูใ่นเขตถินทุรกนัดารส่งผลใหโ้รงเรียนบา้นโพซอประสบปัญหาขาดแคลนอาหารแลสารอาหารทีเหมาะสมสาํหรับนกัเรียนเพือโครงการอาหารสาํหรับนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสในถินทุรกนัดาร เนืองจากงบประมาณค่าอาหารรายหัวนนั ใหเ้ฉพาะนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ในขณะทีบริบทโรงเรียนขยายโอกาสทีมีหอพกันอน มีความจาํเป็นตอ้งบริหารจดัการให้สามารถดูแลนกัเรียนระดบัมธัยมตน้ให้ไดรั้บประทานอาหารให้ไดทุ้กมือดว้ย เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่มาจากหมู่บา้นทีไกลเกินกวา่จะเดินทางไปกลบั เนืองจากถนนหนทางลาํบากและมีความยากจนเกินกวา่จะซืออาหารรับประทานเอง   โดยทางโรงเรียนไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวนัสาํหรับนกัเรียนอนุบาล ถึงชนัประถมศึกษาปีที 6 มีนกัเรียน 265 คน ไดเ้งินหวัละ 20 บาท เด็กหอพกัไดมื้อเชา้และเยน็ มือละ 13 บาทต่อคน ไดเ้ฉพาะเด็กชนัประถมจนถึงมธัยมตน้ มีเด็กหอพกัจาํนวน 311 คน   แต่ทางโรงเรียนมีนกัเรียนจาํนวน 459 คน ครู 30 คน ในปีการศึกษา 2559 คิดเป็นค่าอาหารต่อหวัเด็กนกัเรียนเป็นประมาณ 46.71 บาท/คน/วนั ทาํใหไ้ม่มีปริมาณอาหารเพียงพอต่อการบริโภคของนกัเรียนในโรงเรียน ภายใตง้บประมาณทีจาํกดัทางดา้นอาหาร ซึงเป็นค่าใชจ่้ายจริงของโรงเรียนในปี 2556 เป็นเนือสัตว ์(ไก่สด เนือหมูสด ปลาสด ปลาทูเค็ม) มูลค่า 609,475 บาท ผกัเป็นมูลค่า 737,450 บาท โปรตีนและผลิตภณัฑแ์ปรรูป 326,650 บาท และแป้ง 193,544 บาท ซีอวิขาว 36,000 บาท ซึงเป็นขอ้มูลทีไดจ้ากบญัชีใชจ่้ายของโรงเรียน จึงใหเ้กิดแนวคิดในการสร้างอาหารในโรงเรียนขึน เพอืดูแลโภชนาการอาหารทุกคนทุกมือ ภายใตง้บประมาณ 2 ลา้นบาทต่อปี ทาํใหอ้าหารบางมืออาจจะมีคุณค่าทางโภชนาการทีไม่เหมาะสมกบันกัเรียนในวยัทีกาํลงัเติบโต ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกาํลงัเตรียมรับมือกบัการดูแลนกัเรียนชนัมธัยมปลายทีจะขยายเพมิขึนอีกดว้ย ทางออก คือ 1) ซือวตัถุดิบทีราคาถูกลง เพือเพมิปริมาณอาหาร 2) ผลิตอาหารหรือเครืองปรุงเองเพอืลดค่าใชจ่้าย 3) พฒันานิสยัการกินอยา่งรู้คุณค่า ดงันนัในงานพฒันานี มีจุดมุ่งหมายทีจะเพิมมูลค่าของวตัถุดิบเกษตรในพืนที ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดอยา่งยงัยนื เป็นการสร้างคุณค่าเพมิ (value creation) และนวตักรรมใหก้บัอาหารทีดีต่อสุขภาพมากมาย โดยพฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์พอืสุขภาพทีเพิมสารอาหารสาํคญัแก่เด็กนกัเรียน สามารถเก็บรักษาไดน้าน ทาํเองไดด้ว้ยตวัเอง ลดการนาํเขา้มาของเครืองปรุง (ซีอิวขาว) และเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม (ปัณณ์ณชั และ ฉนัทนา, 2558)    
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วธิีดําเนินการวิจัย การวิจัยในครังนี เป็นงานวิจัยเชิงบริการวิชาการทีตอ้งมีการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) (ครรชิต, 2554) โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งทีมวจิยั ชาวบา้น และโรงเรียน (ครูและนกัเรียน) หาขอ้มูลทีศึกษาในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน (ชอบ และโกวทิ, 2547) ดงัต่อไปนี . ขอ้มูลกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 1) ขอ้มูลทีมีอยูใ่นพนืที โดยพนืทีทีทาํการพฒันาครังนีเป็นโรงเรียนบา้นโพซอ 2) กลุ่มเป้าหมายทีตอ้งเรียนรู้การผลิตซีอิวผสมกากงา (ครู 1 คน นกัเรียนมธัยมปลาย 10 คน)  3) ซีอิวทีไดต้อ้งทาํจากวตัถุดิบในพนืที (ถวัเหลืองและกากงา) . เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 1) ประเด็นพดูคุยกบักลุ่มครูและตวัแทนชาวบา้นในดา้นวตัถุดิบทีมีในพนืที 2) คาํถามของผูท้าํงานพฒันาเกียวขอ้งกบัวตัถุดิบและอาหารภายในโรงเรียน (ภาพที 1) 3) การสอบถามถึงความพึงพอใจต่ออาหารทีทาํขึนมาจากวตัถุดิบภายในพนืที (ภาพที 2)  

  ภาพท ี1 วตัถุดิบทีใชใ้นการปรุงอาหารของโรงเรียน   

    ภาพท ี2 อาหารทีเด็กนกัเรียนใชรั้บประทานในโรงเรียน  . ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั การดาํเนินงานวจิยัในครังนี แบ่งการปฏิบติังานออกเป็น 3 ขนัตอน คือ ขนัตอนท ี1 สาํรวจและสอบถามถึงปัญหาความตอ้งการอาหารของโรงเรียน 1) ศึกษาขอ้มูลของพนืทีบา้นโพซอ ทางดา้นอาชีพ การเกษตร และวถีิชีวติของคนในหมู่บา้น (ภาพที 3) 2) ทาํการสาํรวจ พูดคุยกบักลุ่มชาวบา้น และครู เพือแลกเปลียน เรียนรู้ วิเคราะห์ถึงโจทยแ์ละความตอ้งการทีแทจ้ริงในแกไ้ขปัญหาดา้นอาหารและเครืองปรุง (ภาพที 4) 3) นกัวิจยัและโรงเรียนร่วมกนัคดัเลือกอาหารทีเหมาะสม 
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   ภาพท ี3 สาํรวจพนืทีของตาํบลบา้นเสาหิน  

  ภาพท ี4 คณะทาํงานพดูคุยกบัทางโรงเรียนและตวัแทนชาวบา้น  ขนัตอนท ี2 การเรียนรู้ถึงการทาํซีอิวใหก้บัโรงเรียน (ครูและนกัเรียน) (ภาพที 5) 1) นกัวิชาการทาํการให้ความรู้ถึงการทาํซีอิวทีไดค้ดัเลือกวตัถุดิบ (ถวัเหลืองและกากงา) จากในพืนที ให้กบัครูและนกัเรียน 2) ร่วมกนัทาํซีอิว โดยผูว้จิยัลงมือทาํร่วมกบัครูและนกัเรียน พร้อมทงัตอบประเด็นคาํถามทีเกิดระหวา่งการทาํซีอิว 3) สรุปประเด็นคาํถาม และปัญหาทีเกิดขึน เพอืหาขอ้สรุปในการผลิตซีอิวทีจะทาํใหเ้กิดขึนในโรงเรียน  

  ภาพท ี5 ฝึกสอนทาํซีอิวในโรงเรียนบา้นโพซอ  ขันตอนท ี3 สังเกตความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (นกัเรียนและครู) พร้อมกบัสอบถามดว้ยปากเปล่า รวบรวมขอ้มูลทีได ้เพือนาํมาวเิคราะห์หาวธีิการทีเหมาะสมกบัโรงเรียนในการผลิตซีอิวในโรงเรียน (ภาพที 6)       
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  ภาพท ี6 สอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนโรงเรียนบา้นโพซอและหาการยอมรับของผูบ้ริโภค  ผลและวจิารณ์ผล  . ผลของการสาํรวจขอ้มูลพนืฐานเพือหาวตัถุดิบทีจะนาํมาแปรรูปเป็นซีอิวผสมกากงาของหมู่บา้นโพซอเกิดจากการสาํรวจและสอบถาม พบวา่ ชาวบา้นมีอาชีพทาํการเกษตร เพาะปลูกพืชไดแ้ก่ ขา้ว ถวัเหลือง กระเทียม งา กลว้ยนาํหวา้ จากนนัไดน้าํขอ้มูลมานาํเสนอต่อทีประชุมระหวา่งนกัวชิาการกบัโรงเรียน เพอืหาขอ้สรุปถึงการทาํผลิตภณัฑที์เหมาะสมกบัโรงเรียนและสามารถใหส้ารอาหารทีเหมาะสมและปลอดภยัแก่เด็กนกัเรียนในโรงเรียนได ้จึงตกลงทาํซีอิวตอ้งใชถ้วัเหลืองในการผลิตหลกัสามารถหาไดจ้ากพนืทีในตาํบลเสาหินไดง่้าย (ปัณณ์ณชั และ ฉนัทนา, 2558) ส่วนซีอิวผสมกากงาจะทาํให้เป็นผลิตภณัฑเ์ฉพาะถินทีเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียน โดยกากงาสามารถหาไดจ้ากโรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ หมู่บา้นสล่าเจียงตอง ในตาํบลเสาหิน ซึงขายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท   . การทาํซีอิวและซีอิวผสมกากงาในเบืองตน้ ผูท้าํวิจยัจะเป็นผูป้ฎิบติัและทาํการสอนให้แก่นักเรียนและครูในโรงเรียนบ้านโพซอ ด้วยการนําเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สอนและทําความเข้าใจให้กับครูและนักเรียน (Nakahara et al., 2012., Kanu et al., 2007., วราทิพย,์ 2552) เพือสามารถนําไปผลิตต่ออย่างเขา้ใจมากกว่าการปฏิบติัตามกระบวนการผลิตอยา่งเดียว   . ผลทีไดจ้ากการทาํซีอิวและซีอิวผสมกากงา ให้กบักลุ่มนกัเรียนและครู พบว่าครูและนักเรียนยงัไม่สามารถทาํความเขา้ใจกบักระบวนการไดท้งัหมด แต่สามารถประยกุตข์องใชที้มีในโรงเรียนและหมู่บา้นมาทาํอุปกรณ์ได ้เช่น ตูบ้่มโคจิ หรือกระดง้ทีทาํจากไมไ้ผ ่แต่ในอุปกรณ์วทิยาศาสตร์อืน เช่น หมอ้นึงความดนั อุปกรณ์ชงั ตวง วดั ยงัไม่สามารถใชไ้ดอ้ย่างชาํนาญ ตอ้งคอยตรวจสอบตลอดเวลา ตลอดจนการคาํนวณหาค่าต่างๆ ในการปฏิบติั นกัเรียนไม่สามารถทาํเองไดต้อ้งสอนตลอดการปฏิบตัิ ทาํใหท้ราบถึงพนืฐานการศึกษาของเด็กในโรงเรียนได ้  . จากการทีได้ทาํซีอิวและซีอิวผสมกากงาทีได้จากวตัถุดิบในพืนที ทางครูและนักเรียนในโรงเรียนได้เสนอความคิดทีจะทาํใหเ้กิดเป็นสินคา้ของโรงเรียน เพอืสนบัสนุนหลกัสูตรอาชีพดา้นคหกรรมทีเกิดขึนภายในโรงเรียน ทาํใหไ้ด้มีกิจกรรมการเรียนรู้ทางดา้นคหกรรม (อาหาร) ใหดี้ยงิขึนและสามารถพฒันาใหเ้ป็นอาชีพต่อไปได ้  

    ภาพท ี7 กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมนุมคหกรรม 
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สรุปผลการวจิัย การวิจยัในครังนีเพือพฒันาความสามารถในการผลิตซีอิวและซีอิวผสมกากงาในโรงเรียนบา้นโพซอ โดยมีการสาํรวจ พดูคุยระหวา่งทีมนกัวจิยั ชาวบา้น และโรงเรียน ทีมีการปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เพอืหาทางออกทางดา้นอาหารในโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการลงมือปฏิบตัิการประกอบอาหารทีถูกสุขอนามยั เรียนรู้ถึงสิงทีทาํ สามารถนาํไปประยุกต์เขา้สู่กระบวนการเรียนการสอน เพือให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริงจากการปฏิบติัจริงดว้ยตวัเอง ส่งผลทาํให้นักเรียนมีสุขภาพทีดี แข็งแรง เนืองจากไดรั้บสารอาหารทีครบถว้น และเพียงพอ โรงเรียนเกิดแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและกิจกรรมใหก้บันกัเรียนต่อไป สามารถสร้างมูลค่าเพิมของวตัถุดิบทางการเกษตรในชุมชนเพอืส่งออกสู่ตลาดนอกชุมชนได ้ ข้อเสนอแนะ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ซีอิว ควรตอ้งมีแผนการผลิต เพือทีจะทาํให้ได้มีซีอิวใชใ้นโรงเรียนตลอดทงัปี และสามารถนาํออกไปจาํหน่ายในตลาดรอบๆ หมู่บา้น  2) ในส่วนของถวัเหลืองและกากงาควรมีการตกลงราคาและวางแผนการผลิตก่อน เพอืไม่ใหเ้กิดปัญหาในอนาคต 3) โรงเรียนควรสร้างนกัเรียนใหส้ามารถผลิตซีอิวไดใ้นรุ่นต่อๆไป และควรหาครูมาดูแลรับผิดชอบโครงการนี  4) คณะผูว้จิยัควรตอ้งปรึกษาหารือกบัโรงเรียน เพอืนาํเอากระบวนการทาํซีอิวมาใส่ไวใ้นวชิาเรียนต่างของนกัเรียนแต่ละชนั เพือเป็นการบูรณาการดา้นการศึกษาทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ดา้น STEM    เอกสารอ้างองิ ครรชิต พทุธโกษา. คู่มือการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้. 2554. สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 229 หนา้. ชอบ เข็มกลดั และโกวิทย์ พวงงาม. 2547. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์. กรุงเทพฯ; สํานักพิมพ์                เสมาธรรม. ปัณณ์ณชั ธนทัพรรษรัตน์ และ ฉนัทนา สุรสวดี. การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชนโดยใชว้ธีิการวจิยัปฏิบติัการแบบ มีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ผลิตภณัฑ์ของใชใ้นครอบครัว บา้นคลองเดือพฒันา ตาํบลท่ามะนาว อาํเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี. วารสารวจิยัเพอืการพฒันาเชิงพนืที ปีที 7 ฉบบัที 3 กรกฎาคม-กนัยายน 2558. หนา้ 76-89.    วราทิพย ์ วงษเ์อียม. 2552. การเสริมคุกกีแป้งขา้วเจา้ดว้ยโปรตีนทีสกดัจากกากงาดาํ. บณัฑิตวทิยาลยั. มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ เชียงใหม่. Kanu, P.J., Zhu, K., Kanu, J.B., Zhou, H., Qian, H. and Zhu, K. 2007. Biologically active components and nutraceuticals in sesame and related products. Trends in Food Science & Technology 18: 599 – 608. Nakahara, T.  Yamaguchi, H. and Uchida, R.  2012.  Effect of temperature on the stability of various peptidases during  peptide-enriched soy sauce fermentation. Journal of Bioscience and Bioengineering 113(3): 355–359
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หมู่บ้านพลังงานทางเลือก: การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวลเพือเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 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 ทิพยม์ณฑา * ณิชา ประสงคจ์นัทร์  สมบูรณ์ ประสงคจ์นัทร์  พลชยั ขาวนวล  และ ธนินธรณ์ ขุนจนัทร์   Nuchalee Thipmonta1* Nicha Prasongchan1 Somboon Prasongchan1  Palachai Kaonuan1 and  Tanintorn Khunjan2  บทคัดย่อ   หมู่บา้นพลงังานทางเลือกไดด้าํเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตวแ์ละเศษขยะอินทรีย์จากครัวเรือนและผลิตเตาชีวมวลโดยใชไ้มฟื้นเป็นเชือเพลิง ในปีที  และ  ตามลาํดบั เพอืเป็นแหล่งพลงังานทางเลือกอยา่งยงัยนืโดยนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัปฏิบติัในการบริหารจดัการ นกัวชิาการ ผูน้าํทอ้งถินและชุมชนไดร่้วมกนัสร้างศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลงังานทางเลือกและสร้างวิทยากรชุมชนเพือให้มีทกัษะในการติดตงัและแก้ปัญหาเกียวกับระบบแก๊สชีวภาพในชุมชนและเตาชีวมวล มีผลให้มีวิทยากรชุมชนทีมีทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพและผลิตเตาชีวมวลไดเ้ป็นอย่างดี ประเภทละ  คน มีศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลงังานทางเลือก จาํนวน  แห่ง ณ บา้นป่าพงศ ์หมู่ที  ตาํบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ทงัการผลิตระบบแก๊สชีวภาพจากมูลสัตวแ์ละเศษขยะอินทรียจ์ากครัวเรือนและเตาชีวมวลโดยใชไ้มฟื้นเป็นเชือเพลิงสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายให้แต่ละครัวเรือนในการใช้แก๊สชีวภาพหรือเตาชีวมวลแทนแก๊สหุงตม้ LPG ได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ  ถงั เป็นจาํนวนเงินประมาณ  บาทต่อเดือน หรือประมาณปีละ 4,  บาทต่อครัวเรือน และชุมชนมีการรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได ้  วิสาหกิจชุมชน ไดแ้ก่วิสาหกิจชุมชนหมู่บา้นพลงังานทางเลือก เพือเป็นกิจการชุมชนเพือหารายได ้พึงพาตนเองจากการผลิตพลงังานทางเลือก เป็นไปตามยทุธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน ปี พ.ศ. -  สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิต สร้างจิตสํานึก และเขา้ถึงองค์ความรู้ขอ้เท็จจริงการใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก  คาํสําคญั : พลงังานทางเลือก, แก๊สชีวภาพ, เตาชีวมวล, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
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ABSTRACT  Technology transfer for biogas production from animal droppings and organic wastes from households and for biomass stove production were respectively introduced in 1st and 2nd year of alternative energy village project to be sustainable alternative energy at household level followed the King’s philosophy of sufficiency economy in practice. The academicians, the local and community administrative had joined hands to set up a learning center of technology transfer for alternative energy production and train community disseminators for transferring the biogas and biomass stove technology production in the village. There are five community disseminators to distribute knowledge and be produced of each biogas plants and biomass stove.  These will affect the community to have a learning center of technology transfer for biogas and biomass stove production in Papong M.9, Tamot Sub-District, Tamot District, Phatthalung Province with model of biogas plant, biomass stove and learning aids. The households can reduce their cost of LPG to at least 1 tank a month. That is around 400 baht per month or around 4,800 baht/year/house.  In addition, alternative energy village members have created a community enterprise principally based on their local knowledge and resources for both commercial and social aims and objectives. This is followed strategic plan of Ministry of Energy called Alternative Energy Development Plan: AEDP2015.  Keywords : Alternative energy, Biogas, Biomass stove, The King’s philosophy of sufficiency economy                สาขาศึกษาทวัไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  1 Department of General Education, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Boyang, Muang, Songkhla 90000, Thailand  บา้นเลขที** หมู่ที  ตาํบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง   2 Head of learning center of technology transfer for alternative energy production, Papong, M.9, Tamot, Tamot, Phatthalung 00000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : นุชลี ทิพยม์ณฑา, nuchalee.t@rmutsv.ac.th 
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สภาพการณ์ก่อนการเปลียนแปลงทเีกดิขึน  ชุมชนตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง  มีเนือทีทงัใชเ้ป็นอยูอ่าศยัและการประกอบอาชีพมากกวา่ ,  ไร่ ตงัอยูใ่นเขตการปกครองเทศบาลตาํบลตะโหมด และเทศบาลตาํบลเขาหัวชา้ง มีจาํนวนครัวเรือนทงัสิน ,  ครัวเรือน และมีจาํนวนมีประชากรทงัสิน ,  คน (ข้อมูล) ประชากรในชุมชนตะโหมดประมาณร้อยละ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากขอ้มูลปศุสตัวอ์าํเภอตะโหมด เมือวนัที 18 พฤศจิกายน  พบวา่เกษตรกรมีการเลียงโค จาํนวน ,  ตวั สุกร จาํนวน ,  ตวั แพะ จาํนวน ,  ตวั และแกะ จาํนวน  ตวั และไก่ จาํนวน ,  ตวั ดงัภาพที  จากการสาํรวจความตอ้งการของชุมชนทีตอ้งการความรู้ และเทคโนโลยีในการจดัการมูลสัตวแ์ละเศษขยะอินทรียส์าํหรับครัวเรือนในชุมชน ทีผา่นมาชุมชนมีหลายหน่วยงานเขา้มาสนบัสนุนชุมชนทงัอบรม ฝึกปฏิบตัิการ ส่งเสริมใหชุ้มชนมีความรู้ในเรืองต่าง ๆ เพือลดรายจ่ายและหรือเพิมรายให้แก่ชุมชน ในส่วนของการอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพทีใช้ระบบถุง LDPE ไดรั้บการถ่ายทอดเชิงปฏิบติัการในปีงบประมาณ -  ตามทีไดรั้บการขอความช่วยเหลือทางวชิาการและเทคโนโลยีไปยงัคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั โดยผูน้าํทอ้งถินและเครือข่ายชมรมต่าง ๆ  ในชุมชน จากนนัอาจารยห์ลกัสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทวัไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ไดเ้ขียนขอ้เสนอโครงการของบสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และอบรมเชิงปฏิบติัการการผลิตระบบแก๊สชีวภาพจากมูลสตัวแ์ละเศษขยะอินทรียส์าํหรับครัวเรือนในชุมชน จากสาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึงไดรั้บงบสนบัสนุนอยา่งต่อเนือง และพืนทีใหบ้ริการก็กระจายไปยงัชุมชนอีกหลายอาํเภอในจงัหวดัพทัลุง   

  ภาพท ี  แผนทีและขอ้มูลปศุสตัวอ์าํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง  เมือวนัที 18 พฤศจิกายน    ชุมชนไดรั้บในการฝึกอบรม คาํแนะนาํ คาํปรึกษารวมทงัไดรั้บการสนบัสนุนอุปกรณ์สาํหรับการสาธิตและติดตงัระบบแก๊สชีวภาพสาํหรับครัวเรือน ตามเป้าหมายและผลการดาํเนินโครงการในช่วง  ปีงบประมาณ -  มีผลการดาํเนินการดงัตารางที 1  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  983 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางท ี  ผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการและค่าเป้าหมาย/ผลการดาํเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส    ชีวภาพเพอืเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือน ปีงบประมาณ -    
ผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ ค่าเป้าหมาย/ผลการดาํเนินงาน (หน่วยนบั) 

2557 2558  2559 . จาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 102  คน  คน  คน 2. จาํนวนระบบ/บ่อหมกัแก๊สชีวภาพทีทาํในพนืทีสาธิต(บ่อ): วท.สนบัสนุนใหจ้ดัทาํสร้าง และสามารถใชง้านได ้100% 
 บ่อ/  บ่อ  บ่อ/  บ่อ บ่อ/ บ่อ 

. จาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยนีาํไปใช้ประโยชน์ และนาํไปถ่ายทอดต่อใหก้ลุ่มผูใ้ชใ้นชุมชน (จาํนวนขยายผลจากการสร้างบ่อดว้ยงบของชุมชน/องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน) 50% 
 1  บ่อ/  บ่อ  บ่อ/  บ่อ 0/0 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดฯ 80/86.21 80/85.24 80/86.21 2.  จาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดฯมีการนาํไปใชป้ระโยชน ์  บ่อ/  บ่อ  บ่อ/  บ่อ บ่อ/ บ่อ 3. ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนของเกษตรกรผูท้าํบ่อแก๊สชีวภาพลดลง (บาท/ราย/เดือน) 
 ทดแทนการใชแ้ก๊สหุงตม้ได ้1 ถงัต่อเดือนและไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 ทดแทนการใช/้ซือปุ๋ยเคมี 1/3 ของค่าใชจ่้ายเดิม (1 ถุง 50 กก. ราคา 600 บาทใชไ้ด้ประมาณ 2 ไร่) 

  320-400บาท  
200บาท 

  320-400บาท  
200บาท 

  320-400บาท  
200บาท 

    ภาพตวัอย่างบ่อแก๊สชีวภาพจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็นพลังงานทดแทน                    ในครัวเรือน และภาพตวัอย่างไวนิลเพือเป็นการประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เทคโนโลยีระบบแก๊สชีวภาพแต่ละบ่อ                   ดงัภาพที  และภาพที  
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  ภาพท ี  ตวัอยา่งบ่อแก๊สชีวภาพจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตแก๊สชีวภาพเพอืเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือน   ซึงไดรั้บงบสนบัสนุนจากสาํนกัปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

  ภาพที   ตัวอย่างไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็นพลังงานทดแทน                        ในครัวเรือน ซึงไดรั้บงบสนับสนุนจากสํานักปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาํปีงบประมาณ   2557 
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ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือนโดยใช้มูลสัตว ์และขยะอินทรียใ์นครัวเรือน มีผลทาํใหส้ามารถจดัการสิงปฏิกูลจากสตัว ์กลินเหม็น พาหะนาํโรคได ้ชุมชนมีพลงังานทดแทนใชใ้นครัวเรือนและยงัมีปุ๋ ยทีไดจ้ากการหมกัแก๊สชีวภาพสามารถนาํไปทดแทนการใช/้ซือปุ๋ ยเคมี 1/3 ของค่าใชจ่้ายเดิมประมาณเดือนละ  บาท ทาํให้ความสนใจจากชุมชนเครือข่ายต่าง ๆ เพิมมากขึนจากตวัอย่างผูที้ไดติ้ดตงัระบบแก๊สชีวภาพนี รายชือหน่วยงานทีใหก้ารสนบัสนุนและขอความช่วยเหลือใหถ้่ายทอดเทคโนโลยรีะบบแก๊สชีวภาพในช่วง  ปี ดงันี  1. เทศบาลตาํบลตะโหมดตาํบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 2. เทศบาลตาํบลเขาหัวชา้งตาํบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 3. เทศบาลตาํบลควนเสาธง ตาํบลแม่ขรี อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 4. สวสัดิการชุมชนตาํบลตะโหมด ตาํบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 5. สวสัดิการชุมชนตาํบลเขาหัวชา้ง ตาํบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 6. ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียงควนเสาธง ตาํบลแม่ขรี อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 7. ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตาํบลแม่ขรี ตาํบลแม่ขรี อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 8. ชมรมโคขนุ ตาํบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 9. อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 10. ปศุสตัวอ์าํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 11. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาปู่  อาํเภอศรีบรรพต  จงัหวดัพทัลุง 12. ตาํบลโคกทราย  อาํเภอป่าบอน  จงัหวดัพทัลุง 13. ชุมชนคนเลียงววั ตาํบลโคกม่วง อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 14. สภาองคก์รชุมชนตาํบลนาปะขอ อาํเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลุง 15. สภาองคก์รชุมชนตาํบลควนขนุน อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 16. กลุ่มชุมชนท่องเทียววถีิคนเลลาํปํา อาํเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 17. กลุ่มชุมชนท่องเทียวบา้นโคกทราย อาํเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง  ชุมชนตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุงไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือนตามทีได้รับงบสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี                     -  ซึงเป็นทางเลือกทีไดรั้บความสนใจจากชุมชนมากเพราะสามารถนาํมาเป็นเชือเพลิงทีใชใ้นการหุงตม้แทนแก๊ส LPG ไดเ้ป็นอยา่งดี และผูเ้ลียงสตัวร์ายยอ่ยในชุมชนทีมีระบบผลิตแก๊สชีวภาพยงัไดน้าํหมกัหรือกากทีผา่นการยอ่ยสลายแลว้มาใชป้ระโยชน์เป็นปุ๋ ยอินทรียอี์กดว้ย แต่อย่างไรก็ตามอีกหลายหมู่บา้นทีมีวตัถุดิบจากมูลสัตวแ์ละเศษขยะอินทรียแ์ต่ยงัไม่ไดรั้บการสนับสนุนเพียงพอ และในการเรียนรู้ของชุมชนเกียวกับการผลิตแก๊สชีวภาพ ติดตงัระบบผลิตแก๊สชีวภาพ แก้ปัญหาทีเกิดขึนระหว่างการใช้งาน จาํเป็นตอ้งมีวิทยากรชุมชนหรือช่างชุมชนทีมีทักษะทีดีในการซ่อมระบบหรือแกปั้ญหาระบบแก๊สชีวภาพ และมีขอ้จาํกดัเรืองการขดุบ่อขนาดกวา้ง  เมตร ยาว  เมตร และลึก  เมตร ทาํให้ผูส้นใจบางครัวเรือนไม่สามารถติดตงัระบบแก๊สชีวภาพนีไดเ้นืองจากไม่มีพืนทีเพียงพอ ดงันันเทคโนโลยีพลงังานทางเลือกอืน ๆ                ทีสามารถนาํวสัดุเหลือใชจ้ากเกษตรกรรมทีสามารถนาํมาเป็นเชือเพลิงในการผลิตพลงังานทางเลือกจากเตาชีวมวล จึงเป็นทีมาใหชุ้มชนขอความเหลือทางวชิาการและเทคโนโลยใีนลกัษณะหมู่บา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและชุมชนไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินโครงการหมู่บา้นพลงังานทางเลือก ในปีงบประมาณ -  ทีไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคที์ตงัไวใ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตแก๊สชีวภาพ และเตาชีวมวลแก่ชุมชน และส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเป็นผูถ่้ายทอดเทคโนโลยีเพือชุมชนเอง และต่อยอดให้ชุมชนใกล้เคียง นอกเหนือจากนนัยงัเป็นการส่งเสริมอาชีพเพือสร้างรายไดใ้หก้บัผูไ้ดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชนได ้เพือสร้างฐาน
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การเรียนรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกจากวสัดุเหลือใช้ในชุมชนโดยใช้หลัก ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีสามารถเอือต่อชุมชนและหน่วยงานการศึกษาในชุมชนตะโหมดได ้นอกจากช่วยลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน ยงัจะเป็นการเพมิรายไดข้องชุมชนไดอี้กทางหนึง ใหส้ามารถพงึพาตนเองและมีการใชพ้ลงังานทางเลือกดว้ยความยงัยนืตลอดไป  การมส่ีวนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  ในการจดัโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือน มีส่วนร่วมกบัอาจารยท์งัในและต่างคณะ และพนกังานในพนืทีเพือสะดวกในการติดต่อประสานงานกบัผูน้าํทอ้งถินและชุมชน ดงัภาพที  และมีวิทยากรหลกั วิทยากรตวัคูณหรือวิทยากรผูช่้วยจากทงัภายในคณะ ต่างคณะ  ต่างมหาวิทยาลยั และช่างชุมชน เพือร่วมกนัถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือนและร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ แกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในทุกกระบวนการทงัก่อน ระหวา่ง และหลงัดาํเนินโครงการ ดงัภาพที  และยงัไดรั้บความร่วมมือจากทุกท่านในการมีส่วนร่วมในการจดัโครงการหมู่บา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หมู่บา้นพลงังานทางเลือก อยา่งต่อเนืองในปีงบประมาณ -                ภาพท ี  หวัหนา้โครงการและผูร่้วมโครงการ  
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  ภาพท ี  ทีมวทิยากรถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตแก๊สชีวภาพเพอืเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือน  หน่วยงานทีจะให้การสนับสนุนการดาํเนินงานทงัในส่วนของ วท. หน่วยงานทอ้งถิน สถาบนัการศึกษาทีเป็นเครือข่ายและรูปแบบของการสนบัสนุน ดงัตารางที  ตารางท ี  หน่วยงานทีสนบัสนุนการดาํเนินงานหมู่บา้นพลงังานทางเลือก  ชือหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษา รูปแบบการสนบัสนุน  1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั สงขลา ๑. วทิยากร เจา้หนา้ที พาหนะ และอืนๆ ตามทีเกียวขอ้งและเหมาะสม  . ศูนยป์ระสานงานกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ประจาํภูมิภาค ภาคใต ้(ศวภ.๓) การช่วยประสานงานวทิยากร ผูเ้ชียวชาญ ใหค้าํปรึกษา 
. อาํเภอตะโหมด ประธานเปิดงาน จดัอาํเภอยมิพบประชาชน . เทศบาลตาํบลตะโหมด สถานทีจดัอบรม เจา้หนา้ที พาหนะ งบประมาณบางส่วน และอืนๆ ตามทีเหมาะสม . เทศบาลตาํบลเขาหัวชา้ง สถานทีจดัอบรม เจา้หนา้ที พาหนะ งบประมาณบางส่วน และอืนๆ ตามทีเหมาะสม . กลุ่มสวสัดิการชุมชนเทศบาลเขาหวัชา้ง  วทิยากร ประสานงานชุมชน กระบวนการททีาํให้เกิดการเปลียนแปลงทดีขีนึ ในการบริหารจัดการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านพลงังานทางเลือก”  ให้มีศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพขึนในชุมชนและมีการฝึกปฏิบติัการเพือพฒันาวิทยากรชุมชนให้มีความชาํนาญ            ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพนัน ได้มีการนําเครืองมือการจัดการความรู้ (KM tools) มาใช้หลายองค์ประกอบดว้ยกนั เริมตน้จาก ชุมชนนักปฏิบติั (Communities of Practice หรือ CoP) จากการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตวแ์ละเศษขยะอินทรียจ์ากครัวเรือนเพือเป็นพลงังานทางเลือกแก่ชุมชนตะโหมด 
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ตําบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จังหวดัพทัลุง ซึงได้รับงบสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.  – 2559 ในการดาํเนินโครงการ ผูจ้ดัโครงการไดจ้ดัวิทยากรบรรยายความรู้และฝึกปฏิบตัิการเกียวกบัการผลิตระบบแก๊สชีวภาพใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดเ้รียนรู้ทุกขนัตอนในการเตรียมบ่อกวา้ง  เมตร ยาว  เมตร การเตรียมถุงหมกัแก๊สชีวภาพโดยใชถุ้ง LDPE เพือติดตงัระบบผลิตแก๊สชีวภาพ และมีการใชก้ารจดัการความรู้ การศึกษาดูงาน (Study Tour) นาํผูเ้ขา้ร่วมโครงการลงพนืทีดูงานบ่อแก๊สชีวภาพทีพร้อมใชง้านแลว้ และฝึกปฏิบตัิจริงในการผลิตระบบแก๊สชีวภาพหลงัจากเรียนรู้ทฤษฎีในการฝึกอบรมเพือฝึกให้วิทยากรชุมชนสามารถปฏิบตัิไดจ้ริงในทุกขนัตอนและเขา้ใจระบบการผลิตแก๊สชีวภาพไดเ้ป็นอย่างดี มีการนําการจัดการความรู้เรือง เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) และ การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรือง (Storytelling) มาใชใ้นการบริหารจดัการหมู่บา้นพลงังานทางเลือก โดยจัดให้มีเวทีเสวนาระหว่างนักวิชาการ ผูน้าํชุมชน ผูที้เคยร่วมโครงการผลิตแก๊สชีวภาพใชเ้อง และผูส้นใจทวัไป ไดก้ารแลกเปลียนเรียนรู้ เล่าเรืองจากประสบการณ์ตรง เพือเป็นในการขอ้มูลและขอ้เสนอแนะในการบริหารหมู่บ้านพลงังานทางเลือก รวมทงัขอ้จาํกดัในบางครัวเรือนไม่มีการเลียงสตัวห์รือไม่มีพนืทีเพียงพอในการผลิตบ่อแก๊สชีวภาพ ไดเ้สนอใหน้าํเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลสาํหรับครัวเรือนโดยใชว้สัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรกรรมมาเป็นเชือเพลิง จากนนัไดน้าํการจัดการความรู้เรือง ทีมขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) ไดมี้การจดัตงัทีมอาจารยจ์ากหลกัสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทวัไป คณะศิลปศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ขนัตอนในการผลิตระบบแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย ์โดยใชถุ้งหมกั LDPE และทีมอาจารยจ์ากสาขา คหกรรมศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาการจดัการและสาขาการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ในการวางแนวคิดการบริหารจดัการศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือก  จากการจัดเสวนาร่วมกันระหว่างนักวิชาการ ผูน้ ําชุมชน และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ได้ขอ้สรุปทีจะน้อมนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนาํมูลสัตวแ์ละเศษขยะอินทรียใ์นครัวเรือนทีเหลือใชน้ํามาผลิตเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในการลดตน้ทุนดา้นพลงังานในครัวเรือน นอกเหนือจากนนัไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการสร้างศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลงังานทางเลือกในชุมชนแบบยงัยนื โดยเริมตน้จากเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็นพลงังานทางเลือก ดงัภาพที  และ             ภาพท ี  เวทีเสวนาการร่วมกนัระหวา่งนกัวชิาการ ผูน้าํชุมชน และผูเ้ขา้ร่วมโครงการในการนอ้มนาํหลกัปรัชญาของ        เศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยลดตน้ทุนการใชพ้ลงังานในการบริหารเป็นหมู่บา้นพลงังานทางเลือก เมือวนัที        พฤษภาคม  ณ บา้นป่าพงศ์ ม.  ต.ตะโหมด  อ.ตะโหมด จ.พทัลุง 
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           ภาพท ี  ภาพข่าวพลงังานทางเลือก หนงัสือพมิพบ์า้นเมือง ปีที ( ) ฉบบัที  ( )           วนัศุกร์ที  มิถุนายน พ.ศ.   และชุมชนไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลในครัวเรือนโดยใชว้สัดุเหลือใชจ้ากเกษตรกรรมเป็นเชือเพลิง ดงัภาพที                  ภาพท ี  เวทีเสวนาการร่วมกนัระหวา่งนกัวชิาการ ผูน้าํชุมชน และผูเ้ขา้ร่วมโครงการในการนอ้มนาํหลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยลดตน้ทุนการใชพ้ลงังานในการบริหารเป็นหมู่บา้นพลงังานทางเลือก เมือวนัที          กรกฎาคม  ณ บา้นป่าพงศ์ หมู่ที  ตาํบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง   
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              ภาพท ี  ภาพข่าวหมู่บา้นพลงังานทางเลือก หนงัสือพมิพม์ติชนบท เทคโนโลยชีาวบา้น                ปีที  ฉบบัที  วนัที  สิงหาคมพ.ศ.    ชุมชนไดช่้วยกนัสร้างศูนยจ์ากการปรับปรุงศาลากลางบา้นเดิมซึงสร้างขึนสมยัผูใ้หญ่สถิตยข์นุจนัทร์ ผูใ้หญ่บา้นคนแรกของหมู่บา้นป่าพงศ์ หมู่  ตาํบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จังหวดัพทัลุง ซึงไดส้ร้างจากการฝึกอบรมให้ชาวบา้นเรียนรู้การก่อสร้าง ศาลากลางบา้นนีทีศาลาสาํหรับประชุมสมาชิกในหมู่บา้นหรือทาํกิจกรรมฝึกอบรมต่าง ๆ ดงัภาพที  และจากการมีทีมขา้มสายงานมาช่วยในการวางแผนบริหารจดัการหมู่บา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บา้นพลงังานทางเลือก” ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
 ภาพท ี  ชุมชนร่วมกนัสร้างศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือก  
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ศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลงังานทางเลือก มีสือในการเรียนรู้ระบบการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสตัวแ์ละเศษขยะอินทรียจ์ากครัวเรือนทังทีเป็นสไลด์ในการนําเสนอความรู้ทังในทางทฤษฎีและภาพตัวอย่างการผลิตบ่อแก๊ส ตลอดจนการประสบความสาํเร็จของเจา้ของบ่อทีไดด้าํเนินการมาแลว้ ภายในศูนยเ์รียนรู้มีสืออธิบายขนัตอนการผลิตระบบแก๊สชีวภาพจากถุงหมกั LDPE มีโมเดลตวัอยา่งการติดตงัระบบแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวล และยงัมีสือทีเป็นสไลด์สาํหรับวทิยากรชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ ขนัตอน ภาพกิจกรรม แก่ผูส้นใจมาศึกษา ดงัภาพที                  ภาพท ี  โมเดลและไวนิลขนัตอนการติดตงัระบบแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวลทีศูนยเ์รียนรู้  ความรู้ ความเชียวชาญทใีช้ในการทาํให้เกิดการเปลยีนแปลงนนั หลงัจากการจดัอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพแก่ผูส้นใจทวัไปแลว้ วิทยากรวางแผนในการสร้างวิทยากรชุมชนหรือช่างชุมชนให้สามารถทงัผลิตเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวล โดยการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพมิทกัษะใหแ้ก่ชาวบา้นทีสนใจเป็นวทิยากรชุมชนจากการลงมือปฏิบติัจริงจากการจดัการความรู้เรือง การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Action Learning) ดงัภาพที  และ  นอกเหนือจากนนัการจดัการความรู้เรือง การสอนงาน (Coaching) และทาํงานพีเลียง (Mentoring) ชุมชนไดรั้บการสอนงานและมีพเีลียงจากผูที้เคยไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพในปีทีผา่นมาและมีประสบการณ์ชาํนาญในการผลิตแก๊สชีวภาพไดน้าํประสบการณ์นอกเหนือจากการบรรยาย อบรม และฝึกปฏิบติัการจากวทิยากรจากโครงการ จากการเรียนรู้จากการฝึกอบรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงจากวิทยากรของโครงการ ส่งผลให้วิทยากรชุมชนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพได้อย่างชาํนาญ จาํนวน  คน ไดรั้บเสือสามารถ เป็นเสือเจ็คเก็ตสีดาํสกรีน วิทยากรชุมชน มีการส่งเสริมให้วิทยากรชุมชนเขา้ร่วมประชุมพฒันาตนเองกบัการจดัอบรมโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจาํนวน  คน      
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             ภาพท ี  การเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริงของวทิยากรชุมชนในการทาํบ่อแก๊สชีวภาพ                 ภาพท ี  ภาพข่าวหมู่บา้นพลงังานทางเลือก หนงัสือมติชนบท เทคโนโลยชีาวบา้น       ปีที  ฉบบัที  วนัที  สิงหาคม พ.ศ.      
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 ภาพท ี  การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเตาชีวมวล  ณ ศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือก  การคาดการณ์สิงทจีะตามมาหลังจากการเปลียนแปลงได้เกิดขึนแล้ว ศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลงังานทางเลือกมีสือและโมเดลในการเรียนรู้ในชุมชน วิทยากรชุมชนไดมี้โอกาสฝึกอบรมนกัศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ไดข้อเขา้มาศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการผลิตระบบแก๊สชีวภาพทีศูนย ์ดงัภาพที  จากการการผลิตแก๊สชีวภาพของครัวเรือนทีเขา้ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสตัวแ์ละเศษขยะอินทรียจ์ากการฝึกปฏิบตัิจริงของวทิยากรชุมชน               ภาพท ี15 วทิยากรชุมชนไดฝึ้กปฏิบติัการเป็นวทิยากรถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตระบบแก๊สชีวภาพแก่นกัศึกษาจาก   การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง      
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           ภาพท ี  วทิยากรชุมชนร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล ร่วมกบักิจกรรมอาํเภอยมิ...เคลือนที อาํเภอตะโหมด  จงัหวดัพทัลุง           ภาพท ี  ภาพข่าวหมู่บา้นพลงังานทางเลือกหนงัสือมติชนบท เทคโนโลยีชาวบา้น              ปีที  ฉบบัที  วนัที  กนัยายน พ.ศ.   วิทยากรชุมชนไดฝึ้กการเป็นวิทยากรอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทวัไปจากการออกบูธร่วมกบัอาํเภอยมิ...เคลือนที และการเขา้ร่วมจดัเสวนา สาธิตการใชเ้ตาชีวมวลทอด "หนมเบซาํ" ในงาน คนโหมด  ยา่งตามรอยพ่อ ดิน นาํ ป่า ชุมชนรางวลัลูกโลกสีเขียว ณ วดัตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเรียนรู้และสังซือเตาชีวมวลเพือใชใ้นครัวเรือน นอกเหนือจากนนัยงัมีผูส้นใจประยกุตก์ารผลิตเตาชีวมวลขนาดใหญ่เพอืลดตน้ทุนการผลิตธุรกิจการทาํกลว้ยฉาบ วิทยากรและวิทยากรชุมชนมีแผนทีจะต่อยอดในการพฒันาเตาชีวมวลขนาดเตาใหญ่ขึนให้เหมาะสมกับกระทะใบใหญ่ และแก้ปัญหาการใชไ้มฟื้นในปริมาณมากในการเผาไหมเ้ชือเพลิงต่อไป เป็นไปตามนิยามการจดัการความรู้ของ Ryoko Toyama (2002) กล่าววา่ การจดัการเพือเอือให้เกิดความรู้ใหม่โดยใชค้วามรู้ทีมีอยู่และประสบการณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบเพือพฒันานวตักรรมทีจะทาํให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ            ดงัภาพที     
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             ภาพท ี  วทิยากรชุมชน สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเตาชีวมวล งานคนโหมด  ยา่งตามรอยพอ่ ดิน นาํ ป่า  ชุมชนรางวลัลูกโลกสีเขียว ณ วดัตะโหมด ตาํบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง  ในการบริหารจดัการศูนยไ์ดส่้งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยการนาํปินโตมาร่วมในการจดัเลียงอาหารในการอบรมทีศูนย ์หรือกรณีทีผูเ้ขา้อบรมเป็นบุคคลภายนอกก็นาํอาหารปินโตมาทีศูนยโ์ดยทีมีค่าปินโตทีสมาชิกตกลงกนัทีราคา  บาทต่อ  ปินโต ส่งผลใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัโครงการมากขึน อาหารมีความหลากหลาย บางครัวเรือนทีมีแก๊สชีวภาพ ปลูกผกั หาปลาเอง ใชก็้ลดตน้ทุนในการใชพ้ลงังานและวตัถุดิบในการปรุงอาหารปินโต และชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารจดัการตงัแต่กระบวนจดัหาคนประสานจาํนวนปินโต การลงทะเบียน การจดัโต๊ะอาหาร เกา้อี จาน ชอ้น แกว้นาํ นาํดืม การทาํความสะอาดและการจดัเก็บอุปกรณ์ ดงัภาพที         ภาพท ี  เวทีเสวนาการบริหารจดัการศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือก  การประเมนิผลลัพธ์การเปลยีนแปลงทเีกดิขึน ในช่วงการฝึกอบรมทกัษะแก่วทิยากรชุมชน พบวา่หลงัจากประมาณ -  สปัดาห์ ครัวเรือนสามารถใชแ้ก๊สชีวภาพในการหุงตม้และนาํนาํหมกัทีลน้จากการถูกแทนทีจากการเติมนาํและมูลสัตวส์ามารถใชเ้ป็นปุ๋ ยหมกัอินทรียไ์ดเ้ป็นอยา่งดี สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายใหก้บัครัวเรือนในการใชแ้ก๊สชีวภาพแทนแก๊สหุงตม้ LPG ไดไ้ม่นอ้ยกวา่เดือนละ  ถงั เป็นจาํนวนเงินประมาณ  บาทต่อเดือน หรือประมาณปีละ 4,  บาทต่อครัวเรือน และเกษตรกรสามารถนาํนาํหมกัทีไดจ้ากการผลิตแก๊สชีวภาพทดแทนการใช้หรือซือปุ๋ยเคมี ประมาณเดือนละ 200 บาท หรือประมาณปีละ 2,4  บาทต่อครัวเรือน รวม
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สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายประมาณต่อปี 7,200 บาทต่อครัวเรือน สามารถสร้างวิทยากรชุมชนซึงมีส่วนสําคญัมากในการติดตงัและแกปั้ญหาระบบแก๊สชีวภาพในชุมชนไดอ้ยา่งรวดเร็วและช่วยเหลือแกปั้ญหาเกียวกบัระบบแก๊สชีวภาพของชุมชน นอกจากจะทาํให้วิทยากรชุมชนตระหนกัถึงความสําคญัของพลงังานทางเลือกในชุมชนและฝึกให้มีจิตอาสารับใชส้ังคม สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ พนัทิพย ์เหล่าหาโคตร (พนัทิพย,์ 2551) พชัรินทร์ เสตะจนัทร์ (พชัรินทร์, 2550) และ นุชลี ทิพยม์ณฑา (นุชลี, ) และจากการประชุมระดมสมอง (Workshop/Brainstorming) เมือชุมชนมีทกัษะในการผลิตเตา            ชีวมวลและไดใ้ชป้ระโยชน์จริงก็ไดมี้การประชุมรวมกลุ่มกนัทีจะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนพลงังานทางเลือกเพอืผลิตระบบแก๊สชีวภาพเตา ชีวมวลและพลงังานทางเลือกอืนได ้  วสิาหกิจชุมชน ไดแ้ก่วสิาหกิจชุมชนหมู่บา้นพลงังานทางเลือก เพือรวมกลุ่มให้บริการและผลิตสินคา้จําหน่าย เพือเป็นกิจการชุมชนเพือหารายได้ พึงพาตนเองจากการผลิตพลงังานทางเลือก เป็นไปตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน ปี พ.ศ. -  สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิต สร้างจิตสาํนึก และเขา้ถึงองคค์วามรู้ขอ้เท็จจริงการใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสตัวแ์ละเศษขยะอินทรียจ์ากครัวเรือน และการผลิตเตาชีวมวลเพือเป็นแหล่งพลงังานทางเลือกอย่างยงัยืนโดยน้อมนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัปฏิบติัในการบริหารจดัการโดยนักวิชาการ ผูน้าํทอ้งถินและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมจากการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนาเกียวกบัการวางแผนและจัดการพลังงานทางเลือกในชุมชน โดยนําการจัดการความรู้หลายประเด็น อาทิ ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) การศึกษาดูงาน (Study Tour) การสอนงาน (Coaching) และทาํงานพเีลียง (Mentoring) การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Action Learning) เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรือง (Storytelling) และ ทีมขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นตน้ มาใชใ้นการหลากหลายกระบวนการ มีผลให้ชุมชนมีศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลงังานทางเลือกในชุมชน  แห่ง ณ บา้นป่าพงศ ์หมู่ที  ตาํบลตะโหมด อาํเภอตะโหมด จังหวดัพทัลุง ชุมชนมีวิทยากรชุมชนทีมีทักษะในการติดตงัและแกปั้ญหาเกียวกบัระบบแก๊สชีวภาพในชุมชน อย่างน้อยจาํนวน  คน มีการจดัการเรืองการนาํปินโตเพือจดัเลียงในการอบรมทีศูนยเ์รียนรู้เพมิการมีส่วนร่วมและสร้างรายไดใ้ห้แก่สมาชิกกลุ่ม จากการจดัโครงการหมู่บา้นพลงังานทางเลือก  สามารถวทิยากรชุมชนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวลได้อย่างชาํนาญเทคโนโลยีละอย่างน้อย จาํนวน  คน มีผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการร่วมโครงการ  คน ผูรั้บการถ่ายทอดนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในหมู่บ้าน/ชุมชนทีดาํเนินการในระดบัดี - ดีมาก  ร้อยละ .   แนวทางการตดิตามและธํารงรักษาพฒันาการทเีกดิขึนให้คงอยู่ต่อไป ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านพลงังานทางเลือก มีการประชุมร่วมกันในการดาํเนินกิจการของกลุ่ม            ใหมี้ยอดสงัซือเตาชีวมวลมากขึน สมาชิกกลุ่มจะมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายเตาชีวมวล ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานทอ้งถินสนบัสนุนงบประมาณใหชุ้มชนติดตงัหรือผลิตเทคโนโลยีพลงังานทางเลือกมากขึน วิทยากรชุมชนทีมีทกัษะ ซึงเป็นกิจการชุมชนเกียวกบัการผลิตพลงังานทางเลือก เพอืสร้างรายไดแ้ละเพอืการพงึพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวา่งชุมชน เป็นไปตามยทุธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน ปี พ.ศ. -  ในการสนบัสนุนครัวเรือนและชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการผลิตการใชพ้ลงังานทดแทนและสร้างจิตสาํนึกและเขา้ถึงองคค์วามรู้ขอ้เท็จจริงดา้นพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ประธานศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือกมีเครือข่ายและประสานงานกบัชมรมโฮมสเตยชุ์มชนตะโหมดเพือให้ศูนย ์เป็นสถานีเรียนรู้หนึงของชุมชนในการตอ้นรับนักท่องเทียว ทีบริหารจดัการ            โดยชุมชน นกัท่องเทียวทีมีโอกาสเขา้มาเทียวในชุมชนตะโหมดจะมีโอกาสไดเ้รียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพลงังานทางเลือกที
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ศูนยเ์รียนรู้ วิทยากรชุมชนจดับรรยายและสาธิตการใชพ้ลงังานทางเลือกทงัการผลิตแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวลทีผ่านมา            ดงัภาพที             ภาพท ี  ศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือกเป็นสถานีเรียนรู้หนึงของชุมชนในการตอ้นรับนกัท่องเทียวที บริหารจดัการการท่องเทียวโดยชุมชนร่วมกบัชมรมโฮมสเตยชุ์มชนตะโหมด  

  ภาพท ี  แผนภาพการจดัการหมูบ่า้นพลงังานทางเลือก  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณผูส้นบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินโครงการหมู่บา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี“หมู่บา้นพลงังานทางเลือก” จากสํานักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ขอขอบคุณผูร่้วมจดัโครงการจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วทิยากรชุมชนจากเทศบาลทุ่งลาน อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลาและขอบคุณผูน้าํชุมชน เครือข่ายโฮมสเตยชุ์มชนตะโหมดและคณะกรรมการหมู่บา้นพลงังานทางเลือกทีอาํนวยความสะดวกในการลงพนืทีจดักิจกรรมในทุก ๆ ครัง  
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เอกสารอ้างองิ นุชลี ทิพยม์ฑา. . ประโยชน์ประโยชน์จากการจดัการเรียนรู้แบบรับใชส้งัคมสาํหรับนกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาแหล่งพลงังานทางเลือก, ใ น รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “เปิดโลกกว้างทางปัญญาวิชาศึกษาทัวไป” ครังท ี , 23-24 มิถุนายน . โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน. กรุงเทพมหานคร. พชัรินทร์ เสตะจนัทร์. 2550. ผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยการรับใชส้ังคม (Service Learning) ทีมีต่อการปรับตวัเขา้กบัสังคมในมหาวิทยาลยัของนักศึกษามหาวิทยาลยัอสัสัมชญั กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  พนัทิพย ์เหล่าหาโคตร. 2551. การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยการรับใชส้ังคม เพือส่งเสริมความตระหนกัในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมข้องนักเรียนมธัยมศึกษาปีที 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั ราชภฏัสกลนคร.  Ryoko Toyama. 2002. The importance of leadership in knowledge management: Knowledge management for cooperate Innovation, 71-74.                         
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                Session 7 :  งานวชิาการรับใช้สังคม โปรแกรมการนําเสนอบทความวชิาการ ภาคโปสเตอร์ การประชุมวชิาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังท ี10 “ราชมงคลขับเคลือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailans 4.0”                
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ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง : กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายสีาร ตําบลเขายสีาร อาํเภออมัพวา จังหวดัสมุทรสงคราม Production of Deodor izing Charcoals from Mangrove Charcoal : An Applied Local Wisdom of " Pleakmai Group"  at Baan Khaoyeesarn, Amphawa, SamutSongkram Province.  ปิยะธิดา สีหะวฒันกุล 1*   อนุสรณ์ ใจทน1  กิตติ  ยอดอ่อน 1 และอมัพวนั  ยนัเสน1 Piyathida Srihawattanakul2* Anusorn Jaiton 2 Kitti Yordon2   Ampawan Yunsan2 
 บทคัดย่อ   การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑถ่์านดูดกลินจากเศษถ่านไมโ้กงกาง และเพือถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง โดยแบ่งออกแบบงานประดิษฐ์                         ประเภท คือ ของทีระลึก และของตกแตง่บา้น โดยศึกษาขอ้มูลจากแนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้งของการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และสมยันิยม โดยมีผูเ้ชียวชาญ จํานวน  คน และกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน  คน  ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น  ส่วน คือ เครืองมือสอบถามผูเ้ชียวชาญ และเครืองมือทีใชใ้นศึกษาความพงึพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  จากการสอบถามจากผูเ้ชียวชาญ พบวา่ ประเภทของทีระลึกทีผูเ้ชียวชาญเลือก ไดแ้ก่ หมอนอิง กระถาง cactus  และพวงกุญแจ ส่วนประเภทของตกแต่งบา้น ได้แก่ โมบาย กล่องทิชชู  และกรอบรูป นํามาประดิษฐ์เป็นผลิตภณัฑ์ดูดกลินเพือการถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภณัฑถ่์านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง ส่วนความพึงใจจากกลุ่มเป้าหมายทีมีต่อการถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง พบว่า ด้านความพึงพอใจต่อหลกัสูตร และด้านความพึงพอใจต่อการจดัโครงการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ดา้นความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์                  พบว่า ประเภทของทีระลึกดูดกลิน คือ กระถาง cactus และหมอนอิง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด และพวงกญุแจ           มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  ส่วนประเภทของตกแต่งบา้นดูดกลิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ กล่องทิชชู  โมบาย และกรอบรูปตามลาํดบั  คาํสําคญั :   ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ,์ ถ่านดูดกลิน, ถ่านไมโ้กงกาง         
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ABSTRACT   This research objective to design and development of charcoal deodorizing from mangrove charcoal. And to pass on knowledge of the invention of deodorize charcoal ones. Two types of design work are the type of souvenir and type of home decoration. There were 5 experts with 50 target groups. The questionnaire was used as a tool to collect data. Also the tools used tas study satisfaction from the target audience. Data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. According to studies, it has been found that. Experts inquiries indicate that the selected specialty categories are cushions cactus pots and keychains. The home decor categories include the tissue box, mobile, and picture frames, and are crafted as an deodorizing absorber for the transfer of knowledge. Production of deodorizing charcoals from mangrove charcoal. Satisfaction of the target group on the knowledge transfer in the production of deodorizing charcoals from mangrove charcoal that the satisfaction with the course. And the satisfaction with the project. Satisfaction was at the highest level. The satisfaction of souvenir to deodorizing charcoals is cactus pots and cushions are satisfied at the highest level and keychains is high level. Types of home decor. The highest level of satisfaction was the mobile tissue box and the picture frames respectively.  Keywords :  Artificial Product, Deodorizing Charcoals, Charcoals from Mangrove Wood                 1  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จงัหวดักรุงเทพฯ 10300  2 Faculty of Home Economic Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakohn, Vajira hospital, Dusit, Bangkok 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) a.Piyatada@hotmail.com
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บทนํา .  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา       ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทีมีคุณค่า และมีความสําคัญต่อมนุษย์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางตรง อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหาร แหล่งยารักษาโรค แหล่งปัจจยัในการดาํรงชีวิต โดยการนาํไมจ้ากป่าชายเลนมาใช้สร้างทีอยู่อาศัย หรือเป็นเชือเพลิงพลงังานในครัวเรือน นอกจากนี ป่าชายเลนยงัมีประโยชน์ทางออ้มในดา้นการอนุรักษพ์นืทีชายฝังทะเล และช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศระหวา่งสิงมีชีวติกบัสิงแวดลอ้มบริเวณชายฝัง โดยแต่ละชุมชนแถบชายฝังทะเลไดมี้การนาํทรัพยากรจากป่าชายเลนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัในสถานการณ์ต่าง ๆ  ก่อให้เกิดภูมิปัญญาทอ้งถินหลากหลายอนัทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากมาย ชุมชนยีสารเป็นชุมชนหนึงในอาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงเทพมหานคร และอยูท่างฝังตะวนัตกของอ่าวไทยโดยมีลาํคลองเชือมต่อ โดยตรงกบัทะเล (ริเรืองรอง, ) สภาพแวดลอ้มโดยทวัไปในชุมชนยสีาร ประกอบดว้ยป่าชายเลนทีมีพรรณไมห้นาแน่นขึนตามธรรมชาติ ทาํใหว้ถีิชีวิตของคนในชุมชนยสีาร มีความผกูพนักบัป่าชายเลนอยา่งแนบแน่น คนในชุมชนมีอาชีพทาํสวนป่าโกงกางเพือขายไมโ้ดยเผาเป็นถ่านขาย และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนนอกเหนือจากเป็นเชือเพลิงสาํหรับหุงตม้แลว้ ผลผลิตของถ่านไมโ้กงกางยงันาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย ถ่านมีคุณสมบตัิในการดูดซบักลินและความชืน การใชถ้่านเพือทาํหน้าทีลดกลินในห้องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพทีดีมาก ห้องแอร์หรือในสถานทีมีผูสู้บบุหรี อาจจะมีเชือจุลินทรีย ์ควรนาํถ่านไมไ้ปวางดกัไวที้ช่องดูดอากาศกลบัของเครืองดูดอากาศ  รูพรุนและจุลินทรียที์เป็นประโยชน์ ในถ่านไมจ้ะดูดซบักลินและเชือโรคต่าง ๆ เอาไว ้ช่วยลดกลินไม่พึงประสงคไ์ดอ้ยา่งดี  หรือจะใชถ่้านเพือการบาํบดันาํเสียจากครัวเรือน ก่อนปล่อยสู่ ท่อระบายนาํสาธารณะก็ยงัเป็นผลดีต่อสิงแวดลอ้มอีกดว้ย                   (ธนั ชาร์โคล. มปป)         กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายีสารเป็นกลุ่มมดัยอ้มผา้ด้วยวสัดุธรรมชาติจากป่าชายเลน ก่อตงัเมือเดือนพฤศจิกายน            พ.ศ.  การจดัตงักลุ่มสืบเนืองมาจาก โครงการทีพิพิธภณัฑเ์ขายสีารไดมี้การฝึกอบรมเรืองการผลิตของทีระลึกจากวสัดุในทอ้งถินให้กบัชาวบา้นเขายสีาร เพือให้ชุมชนไดท้าํกิจกรรม สืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถินของตน  การดาํเนินงานของกลุ่มเปลือกไม ้มิไดมุ้่งหวงัใชเ้ป็นอาชีพหลกั เนืองจากชาวชุมชนทีเขา้ร่วมกลุ่มต่างมีอาชีพประจาํของตนเป็นหลกัอยู่ การทาํกิจกรรมจึงใชเ้วลาบางส่วนของสปัดาห์ใน วนัองัคารและวนัพุธมาช่วยกนั ซึงไดรั้บความสนใจจากบุคคลภายนอกชุมชนเขา้มาซือสินคา้ และเยยีมชมดูงานเสมอ ๆ (พรทิพย,์ 2558)        แต่จากทีคณะผูว้ิจยัไดล้งพืนทีชุมชนยสีารในกลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายีสารสัมภาษณ์นางทองปรุง  ดรุณศรี ไดก้ล่าวว่าสินคา้ผา้มดัยอ้มของกลุ่มเปลือกไมข้าดความหลากหลาย ทาํให้ความสนใจของผูบ้ริโภคในสินคา้ของทางกลุ่มลดลงจึงตอ้งการเพมิสินคา้ใหม่ๆ ทีคงความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน  ดงันนัคณะผูว้จิยัมีแนวคิดทีจะทาํผลิตภณัฑจ์ากเศษของถ่านไม้โกงกางซึงเป็นวตัถุดิบทีมีอยู่ในชุมชนมาประดิษฐ์เป็นผลิตภณัฑ์ ถ่ายทอดสู่กลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายีสาร ชุมชนเขายีสาร                  และประชาชนทวัไป  เป็นการเพิมมูลค่าสินคา้ทีจะนาํไปจาํหน่ายในชุมชนเองเขตอมัพวาสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของชาติ  รายประเด็นปี   ตามประกาศจากภารกิจมาตรฐานระบบวิจยั  ทีเป็นการวิจยัเพิมมูลค่า และบริการของกลุ่มโอทอป (OTOP)  โดยการนาํศกัยภาพ รวมถึงภูมิปัญญาของพนืทีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ต่อไป .  วตัถุประสงค์ของโครงการวจิัย        . .  ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑถ์่านดูดกลินจากเศษถ่านไมโ้กงกาง         . .  เพือถ่ายทอดความรู้ผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง : กลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายสีาร ตาํบลเขายสีาร อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  
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.  ขอบเขตของโครงการวจิยั         . .  ศึกษาการออกแบบผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากเศษถ่านไมโ้กงกาง ทีเหลือจากการจาํหน่ายภายในชุมชนเขายสีาร         . .  ศึกษารูปแบบการประดิษฐ์ผลิตภณัฑถ์่านดูดกลินจากเศษถ่านไมโ้กงกาง จาํนวน  ชินงานดงันี              ) ของทีระลึก                      จาํนวน  ชินงาน             ) ของตกแต่งภายในบา้น    จาํนวน  ชินงาน        . .  กลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ่์านดูดกลิน จากเศษถ่านไมโ้กงกาง กลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายีสาร ชุมชนยสีาร และประชาชนทวัไป อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม         . .  ศึกษาความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน  คน .  กรอบแนวความคดิของโครงการวิจยั ตวัแปรต้น        ) ผลิตภณัฑ ์              - ภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง        ) กลุ่มเป้าหมาย               - ผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบ               - สมาชิกกลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายสีาร ชุมชนยสีาร  และบุคคลทวัไป ตวัแปรตาม        ) ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกลิน        ) ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดผลิตภณัฑ ์.  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ        ด้านวชิาการ        . .  นาํผลจากการวิจัยมาบูรณาการกบัการเรียนการสอนวิชาศิลปประดิษฐ์ ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์        ด้านสังคม        . .  นาํความรู้จากการวจิยัถ่ายทอดสู่กลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายสีาร, ชุมชนเขายสีาร เพอืเกิดการรวมตวั เพมิความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน ในการพฒันาวสัดุทีเกิดจากภมิูปัญญาของทอ้งถิน        ด้านเศรษฐกจิ/พาณิชย์        . .  การวิจยันี ใชว้สัดุ และภูมิปัญญาในทอ้งถิน ของชุมชนเขายสีาร ประดิษฐ์เป็นผลิตภณัฑถ่์านดูดกลินจากเศษไม้โกงกาง เป็นการเพมิรายไดใ้หก้บัทางกลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายสีาร และชุมชน  เขายสีาร        ด้านนโยบาย        . .  การวิจยัครังนี สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาลในการเพิมศักยภาพ ทางเศรษฐกิจของชุมชนเพิมพูนรายได้สร้างผลิตภณัฑใ์หม่ ใหก้บักลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายสีาร และชุมชนเขายสีาร     
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วธิีดําเนินการวิจัย .  ศึกษาข้อมูลออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ถ่านดูดกลนิจากเศษถ่านไม้โกงกาง โดยการออกแบบภาพร่างความคิด จาํนวน  ชิน ดงันี        - ของทีระลึก จาํนวน 5 ชิน       1. หมอนอิงดูดกลิน                 2. กระถาง cactus ดูดกลิน                3. ตุก๊ตาหิงห้อยดูดกลิน          . รองเทา้เดินในบา้นดูดกลิน                                           . พวงกญุแจดูดกลิน 

                                     - ของตกแต่งบา้น จาํนวน  ชิน  
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  1. กล่องทิชชูดูดกลิน           . ดอกไมดู้ดกลิน 

         3. กรอบรูปดูดกลิน                  . ทีกนัประตูดูดกลิน 

                                            . โมบายดูกลิน                                     .  เครืองมือสอบถามผู้เชียวชาญ        ในการออกแบบผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามผูเ้ชียวชาญมาเป็นเครืองมือในการเลือกความ เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น  ตอน คือ ตอนที  ขอ้มูลทวัไปของผูเ้ชียวชาญ และตอนที  แบบถามสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการประดิษฐผ์ลิตภณัฑถ์่านดูดกลินจากเศษไมโ้กงกา จาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่   ของทีระลึก จาํนวน  ชิน  ใหผู้เ้ชียวชาญเลือกเหลือจาํนวน  ชิน   ของตกแต่งภายในบา้น จาํนวน  ชินใหผู้เ้ชียวชาญเลือกเหลือจาํนวน  ชิน สรุปไดว้า่ 
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        ของทีระลึก ผูเ้ชียวชาญส่วนใหญ่เลือกหมอน  ดูดกลิน และกระถาง cactus ดูดกลิน  คิดเป็นร้อยละ  รองลงมาพวงกุญแจดูดกลิน คิดเป็นร้อยละ           ของตกแต่งบา้น ผูเ้ชียวชาญส่วนใหญ่เลือกโมบายดูดกลิน คิดเป็น ร้อยละ  รองลงมากล่องทิชชูดูดกลิน คิดเป็น   ร้อยละ  กรอบรูปดูดกลิน คิดเป็นร้อยละ  ดอกไมจ้ากถ่านดูดกลิน .  ขันตอนการทดลอง        . .  ขนัตอนการเตรียม                ) การลงพืนที และนาํเศษถ่านไมโ้กงกางในชุมชนมาทาํผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม ้

                  ) ขนัตอนการทาํผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ์่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง เพอืเป็นตน้แบบในการถ่ายทอด และภาพประกอบในวสัดุอุปกรณ์ ขนัตอนการประดิษฐ์เพอืจดัทาํเอกสารการอบรมประกอบดว้ยชินงานทีประดิษฐ์ ดงันี ของทรีะลกึ  1 พวงกญุแจดูดกลิน     กระถาง Cactus ดูดกลิน            หมอนอิงดูดกลิน 
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 ของตกแต่งบ้าน      1.  กรอบรูปดูดกลิน                      2. โมบายดูดกลิน     กล่องทิชชูดูดกลิน                       .  เครืองมือทใีช้ศึกษาการถ่ายทอด         ในการศึกษาผลจากการถ่ายทอดผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง ผูวิ้จยัได้สร้างเครืองมือเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจโดยแบ่งออกเป็น  ตอน ดงันี  ตอนที  ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และประสบการณ์ดา้นทาํผลิตภณัฑจ์ากเศษถ่านไมโ้กงกาง (Rating Scale) จาํนวน  ขอ้  ตอนที   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลกัสูตร โครงการวิจยัเรือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง (Rating Scale) จาํนวน  ขอ้  ตอนที    แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดั โครงการวิจยัเรือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกลิน  จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง  (Rating Scale) จาํนวน  ขอ้  ตอนที   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์โครงการวจิยัเรือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกางและขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพมิเติม (Rating Scale) จาํนวน  ขอ้          . .  การแปลความหมายของระดบัค่าเฉลียมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ระดบั ดงันี                  คะแนน         ความหมาย              5                  เหมาะสมมากทีสุด              4                  เหมาะสมมาก              3   เหมาะสมปานกลาง                            2   เหมาะสมนอ้ย                           1                  เหมาะสมมนอ้ยทีสุด         2.4.2  เกณฑข์องการแปลความหมายของค่าเฉลีย แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี   ค่าเฉลียระหวา่ง    4.50-5.00   พึงพอใจมากทีสุด   ค่าเฉลียระหวา่ง    3.50-4.49   พึงพอใจมาก   ค่าเฉลียระหวา่ง   2.50-3.49    พึงพอใจปานกลาง   ค่าเฉลียระหวา่ง   1.50-2.49    พึงพอใจนอ้ย   ค่าเฉลียระหวา่ง   1.00-1.49    พึงพอใจนอ้ยทีสุด          2.4.3 สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล                 1)  ค่าร้อยละ                        P    =                                         เมือ  P  แทน     ร้อยละ                             F      แทน     ความถีทีตอ้งการแปลค่า 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1008 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

              N แทน    จาํนวนความถีทงัหมด                  2) ค่าคะแนนเฉลีย (Mean)                µ     =    (∑x)/N                     เมือ  µ    แทน     คะแนนเฉลีย                            ∑    แทน     ผลรวมคะแนนทงัหมด                             N     แทน     จาํนวนขอ้มูลทงัหมดของกลุ่มประชากร              3) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard   Deviation )                     เมือ     แทนผลรวมของคะแนนคนที 1 ถึงคนที N                           ∑ ÷       หมายถึง ผลรวมของคะแนนทุกคน                              µ      แทน         คะแนนเฉลีย                              N      แทน        จาํนวนขอ้มูลทงัหมดของกลุ่มประชากร  ผลและการวจิารณ์ผล   3.1 ข้อมูลทวัไปของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และประสบการณ์ดา้นทาํผลิตภณัฑจ์ากเศษถ่านไมโ้กงกาง (Rating Scale) จาํนวน 5 ขอ้ ตารางท ี1 แสดงค่าความถี และค่าร้อยละ ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มเป้าหมาย ขอ้มูลส่วนบุคคล ความถี ร้อยละ . เพศ     หญิง     ชาย 
 49 1 

 98.00 2.00                         รวม 50 100.00 . อาย ุ   ตาํกวา่  ปี    -  ปี    -  ปี    -  ปี    -  ปี     ปีขึนไป 

 13 8 10 7 8 4 

 26.00 16.00 20.00 14.00 16.00 8.00                          รวม 50 100.00                          ขอ้มูลส่วนบุคคล                  ความถี      ร้อยละ 3. การศึกษา    ประถมศึกษา    มธัยมศึกษา    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    ปริญญาตรี    อืน ๆ ระบุ 

 17 12 2 19 - 

 34.00 24.00 4.00 38.00 - 
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ขอ้มูลส่วนบุคคล ความถี ร้อยละ                          รวม 50 100.00 4. อาชีพ    รับจา้ง    เกษตรกร    คา้ขาย    ขา้ราชการ    อืน ๆ ระบุ 

 6 9 4 12 19 

 12.00 18.00   8.00 24.00 38.00                         รวม 50 100.00 5. ท่านเคยมีประสบการณ์ด้านการทาํผลิตภณัฑ์จาdเศษถ่านไม้โกงกางหรือไม ่   ไม่เคย    เคยทาํใชเ้อง    เคยทาํจาํหน่ายเป็นอาชีพเสริม    อืน ๆ ระบุ 

  41 7 2 - 

  82.00 14.00  4.00 - 
                        รวม 50 100.00   3.2  แบบสอบถามความพงึพอใจต่อหลักสูตร โครงการวจิยัเรือง ผลติภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมปัิญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง  (Rating Scale) จาํนวน  ขอ้ ตารางที 2 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจต่อหลกัสูตร โครงการวิจยัเรือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง  ประเด็นคาํถาม ค่าเฉลีย SD ระดบัความพึพอใจ ดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการ .  สอดคลอ้งความตอ้งการกลุ่ม .  สอดคลอ้งความตอ้งการชุมชน ดา้นโครงสร้างหลกัสูตร . ระยะเวลาทีจดัอบรม .  จาํนวนวนัทีจดัอบรม ดา้นเนือหาสาระของหลกัสูตร .  สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์.  เนือหาสาระถูกตอ้ง .  เรียงลาํดบัไดเ้หมาะสม . เป็นความรู้ทีทนัสมยั เหมาะสม 

 4.80 4.82  4.48 4.54  4.76 4.74 4.78 4.80 

 0.66 0.55  0.85 0.78  0.42 0.47 0.51 0.60 

 มากทีสุด มากทีสุด  มาก มากทีสุด  มากทีสุด มากทีสุด มากทีสุด มากทีสุด รวม 4.71 0.60 มากทีสุด 
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 จากตารางที 2 พบวา่ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตร โครงการวจิยัเรือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ์่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกางเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม อยูใ่นระดบัมากทีสุด  มีค่าเฉลีย .  รองลงมาดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการอบรม และดา้นเนือหาสาระของหลกัสูตรเป็นความรู้ทีทนัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ์ อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .    3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัด โครงการวิจัย เรือง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิน    จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกางฯ (Rating Scale) จาํนวน  ขอ้   ตารางท ี3 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจต่อการจดั โครงการวจิยัเรือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกลิน จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง  ประเด็นคาํถาม ค่าเฉลีย SD ระดบัความพึงพอใจ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 1.  การประชาสมัพนัธ์การจดัโครงการอยา่งทวัถึง 2.  กาํหนดระยะเวลา สถานทีจดัอบรมไว้อยา่งชดัเจน 3.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดัโครงการ 4.  ประเดน็เนือหาการอบรมมีความเหมาะสม 5.  ทีมผูจ้ดัโครงการมีการเตรียมตวัและมีความตงัใจทีจะใหบ้ริการเป็นอยา่งดี ดา้นวทิยากร 6.   คุณสมบติัและบุคลิกภาพมีความเหมาะสม 7.   ความเชียวชาญ/ความรอบรู้ในเนือหาของการอบรม 8.   ความสามารถในการสร้างบรรยากาศการอบรม 9. เทคนิควธีิการถ่ายทอดความรู้มีความน่าสนใจ 10. ความชดัเจนในการตอบคาํถาม/ขอ้ซกัถาม ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 11. ความเหมาะสมของสถานทีจดัอบรม 

 4.26  4.48  4.66  4.62  4.82   4.74  4.80  4.70  4.78  4.72   4.66 

 0.97  0.77  0.52  0.49  0.38   0.55  0.57  0.64  0.74  0.96   1.04 

 มาก  มาก  มากทีสุด  มากทีสุด  มากทีสุด   มากทีสุด  มากทีสุด  มากทีสุด  มากทีสุด  มากทีสุด   มากทีสุด 
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ประเด็นคาํถาม ค่าเฉลีย SD ระดบัความพึงพอใจ 12. ความเพียงพอของสิงอาํนวยความสะดวกทวัไป 13. การจดัรายการอาหารวา่งและอาหารกลางวนัมีความเหมาะสม และเพยีงพอ .  มีการใหบ้ริการและอาํนวย ความสะดวกของทีมงานผูจ้ดัโครงการเป็นอยา่งดี 

 4.76  4.70   4.68 

 1.11  1.27   1.40 

 มากทีสุด  มากทีสุด   มากทีสุด รวม 4.67 0.82 มากทีสุด  จากตารางที 3 พบวา่ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตร โครงการวจิยัเรือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ์่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง  ดงันี  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าดา้นกระบวนการให้บริการทีมผูจ้ดัโครงการมีการเตรียมตวัและมีความตงัใจทีจะให้บริการเป็นอยา่งดี อยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  รองลงมาดา้นวิทยากรความเชียวชาญ/ความรอบรู้ในเนือหาของการอบรม อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  ดา้นวิทยากรเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้มีความน่าสนใจ อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .        3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยเรือง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง และข้อคดิเห็น/ ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ (Rating Scale) จาํนวน  ขอ้  ตารางที 4 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์โครงการวิจยัเรือง ผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง  ประเด็นคาํถาม ค่าเฉลีย SD ระดบัความพึงพอใจ ของทีระลึก หมอนอิงดูดกลิน   . ความคิดสร้างสรรค ์  . ความความประณีตสวยงาม   . ความเหมาะสมในการนาํเศษถ่านมาประดิษฐเ์ป็นหมอนอิงดูดกลิน   . การนาํไปใชเ้ป็นของทีระลึก 

  4.72 4.66 4.74  4.76 

  0.74 0.66 0.57  0.52 

  มากทีสุด มากทีสุด มากทีสุด  มากทีสุด รวม 4.72 0.62 มากทีสุด กระถาง cactus ดูดกลิน   . ความคิดสร้างสรรค ์  . ความความประณีตสวยงาม   .  ความเหมาะสมในการนํา เศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นกระถาง cactus ดูดกลิน   . การนาํไปใชเ้ป็นของทีระลึก 

 4.74 4.62 4.86  4.70 

 0.73 0.66 0.47  0.58 

 มากทีสุด มากทีสุด มากทีสุด  มากทีสุด ราม 4.73 0.58 มากทีสุด พวงกญุแจดูดกลิน    
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ประเด็นคาํถาม ค่าเฉลีย SD ระดบัความพึงพอใจ   . ความคิดสร้างสรรค ์  . ความความประณีตสวยงาม   .  ความเหมาะสมในการนํา เศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นพวงกญุแจดูดกลิน   . การนาํไปใชเ้ป็นของทีระลึก 

4.28 4.78 4.76  4.70 

0.94 0.60 0.53  0.54 

มาก มากทีสุด มากทีสุด  มากทีสุด รวม 4.63 0.65 มากทีสุด ของตกแต่งบา้น กล่องทิชชูดูดกลิน   . ความคิดสร้างสรรค ์  . ความความประณีตสวยงาม   .  ความเหมาะสมในการนํา เศษถ่านมาประดิษฐ์กล่องทิชชูดูดกลิน   . การนาํไปใชต้กแต่งบา้น 

  4.74 4.80 4.84  4.76 

  0.73 0.62 0.52  0.52 

  มากทีสุด มากทีสุด มากทีสุด  มากทีสุด รวม 4.79 0.60 มากทีสุด กรอบรูปดูดกลิน   . ความคิดสร้างสรรค ์  . ความความประณีตสวยงาม   .  ความเหมาะสมในการนํา เศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูป   . การนาํไปใชต้กแต่งบา้น 

 4.28 4.76 4.72  4.84 

 0.94 0.60 0.54  0.38 

 มาก มากทีสุด มากทีสุด  มากทีสุด รวม 4.65 0.62 มากทีสุด โมบายดูดกลิน   . ความคิดสร้างสรรค ์  . ความความประณีตสวยงาม   .  ความเหมาะสมในการนํา เศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นโมบายดูดกลิน   . การนาํไปใชต้กแต่งบา้น 

 4.70 4.68 4.72  4.74 

 0.82 0.68 0.58  0.53 

 มากทีสุด มากทีสุด มากทีสุด  มากทีสุด รวม 4.71 0.65 มากทีสุด    จากตารางที  พบวา่ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์โครงการวจิยัเรือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง ดงันี         ของทีระลึก            หมอนอิงดูดกลิน พบวา่ การนาํไปใชเ้ป็นของ   ทีระลึก อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  รองลงมาความเหมาะสมในการนาํเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นหมอนอิงดูดกลิน อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  และความคิด
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สร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมากทีสุดมีค่าเฉลีย .72  เมือพิจารณาโดยรวม พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .           กระถาง cactus ดูดกลิน พบวา่ ความเหมาะสมในการนาํเศษถ่านมาประดิษฐเ์ป็นกระถาง cactus ดูดกลิน อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  รองลงมาความคิดสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมากทีสุด  มีค่าเฉลีย .  และการนาํไปใช้เป็นของทีระลึกอยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .   ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .           พวงกุญแจดูดกลิน พบว่า ความประณีตสวยงาม อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  รองลงมาความเหมาะสมในการนาํเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจดูดกลิน .  และการนาํไปใชเ้ป็นของทีระลึก อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .   เมือพิจารณาโดยรวม พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .   ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน 0.65          สรุปไดว้่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจของทีระลึก กระถาง cactus ดูดกลิน อยู่ในระดบัมากทีสุดมีค่าเฉลีย .  รองลงมาหมอนอิงดูดกลิน อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  และพวงกุญแจดูดกลิน อยูใ่นระดบัระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .            ของตกแต่งบา้น          กล่องทิชชูดูดกลิน พบว่า ความเหมาะสมในการนําเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นกล่องทิชชูดูดกลินอยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .  รองลงมาความประณีตสวยงาม อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  และการนาํไปใช้เป็นของตกแต่งบา้น อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั . ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .           กรอบรูปดูดกลิน พบวา่ การนาํไปใชเ้ป็นของตกแต่งบา้น อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  รองลงมาความประณีตสวยงาม อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  และความเหมาะสมในการนาํเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปดูดกลิน .   เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ .  ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .           โมบายดูดกลิน พบวา่ การนาํไปใชเ้ป็นของตกแต่งบา้น อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  รองลงมาความเหมาะสมในการนําเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นโมบายดูดกลิน .  และความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากทีสุด                        มีค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ .  ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .           สรุปไดว้า่ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจของตกแต่งบา้น กล่องทิชชูดูดกลิน มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .  รองลงมาโมบายดูดกลิน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุดมีค่าเฉลียเท่ากบั .  และกรอบรูปดูดกลิน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .   สรุปผลการวจิัย 4.1  ผลการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ดูดกลินจากเศษถ่านไม้โกงกาง          จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการประดิษฐ์ผลิตภณัฑถ่์านดูดกลินจากเศษไมโ้กงกาง จาํนวน  ท่าน เกียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการประดิษฐ์ผลิตภณัฑถ่์านดูดกลิน จาํนวน  ชนิด พบว่าส่วนใหญ่ของทีระลึก คือหมอนดูดกลิน, กระถาง cactus ดูดกลิน และพวงกุญแจดูดกลินส่วนของตกแต่งบา้น              โมบายดูดกลิน, กล่องทิชชูดูดกลิน  และกรอบรูปดูดกลิน      
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4.2 ผลการถ่ายทอดความรู้ในการประดษิฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลนิจากภูมปัิญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง          ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเครืองมือในการวดัผลสัมฤทธิในการถ่ายทอดโดยมีขอ้มูลเป็นรายประเด็นดงันี        4.2.1 ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  อายตุาํกว่า  ปี คิดเป็นร้อยละ ,  การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ   อาชีพนกัเรียน นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ  เคยมีประสบการณ์ดา้นทาํผลิตภณัฑจ์ากเศษถ่านไมโ้กงกาง ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ          4.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร โครงการวิจัยเรือง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง                              เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านวตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มชุมชน                 อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  ด้านเนือหาสาระของหลักสูตรเป็นความรู้ทีทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์                  อยูใ่นระดบัมากทีสุดมีค่าเฉลีย .  ดา้นเนือหาสาระของหลกัสูตรเรียงลาํดบัไดเ้หมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีสุดมีค่าเฉลีย .  ด้านเนือหาสาระของหลักสูตรสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย .                  ดา้นเนือหาสาระของหลกัสูตรถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  ดา้นโครงสร้างหลกัสูตรจาํนวนวนัทีจดัอบรมอยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .   และดา้นโครงสร้างหลกัสูตรระยะเวลาทีจดัอบรม อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาโดยรวมพบวา่มีความ  พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั . ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .          4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัด โครงการวิจัย  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าด้านกระบวนการให้บริการทีมผูจ้ดัโครงการมีการเตรียมตวัและมีความตงัใจทีจะให้บริการเป็นอย่างดี อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  ดา้นวทิยากรเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้มีความน่าสนใจ อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกความเพียงพอของสิงอาํนวยความสะดวกทวัไป อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  ดา้นวทิยากรคุณสมบติัและบุคลิกภาพมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  ดา้นวทิยากรความชดัเจนในการตอบคาํถาม/ขอ้ซกัถามอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  ดา้นวิทยากรความสามารถในการสร้างบรรยากาศการอบรม และดา้นสิงอาํนวยความสะดวกการจดัรายการอาหารวา่งและอาหารกลางวนัมีความเหมาะสม และเพยีงพอ อยูใ่นระดบัมากทีสุดมีค่าเฉลีย .  ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกมีการให้บริการและอาํนวยความสะดวกของทีมงานผูจ้ดัโครงการเป็นอย่างดี อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดัโครงการ และดา้นสิงอาํนวยความสะดวกความเหมาะสมของสถานทีจดัอบรม   อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  ดา้นกระบวนการให้บริการประเด็นเนือหาการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  ดา้นกระบวนการให้บริการกาํหนดระยะเวลา สถานทีทีจัดอบรมไวอ้ยา่งชดัเจน อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉลีย . ดา้นกระบวนการใหบ้ริการการประชาสมัพนัธ์การจดัโครงการอยา่งทวัถึง              อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุดมีค่าเฉลียเท่ากับ .               ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .         4.2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยเรือง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง  ดงันี         ของทีระลึก         หมอนอิงดูดกลิน พบว่า การนําไปใช้เป็นของทีระลึก อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . เมือพิจารณาโดยรวมพบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .  
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       กระถาง cactus ดูดกลิน พบวา่ ความเหมาะสมในการนาํเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นกระถาง cactus ดูดกลินอยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาโดยรวม พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .         ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .          พวงกุญแจดูดกลิน พบวา่ ความประณีตสวยงาม อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาโดยรวม พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .   ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .          สรุปไดว้า่ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจของทีระลึก กระถาง cactus ดูดกลิน อยูใ่นระดบัมากทีสุดมีค่าเฉลีย .  รองลงมาหมอนอิงดูดกลินอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  และพวงกญุแจดูดกลิน อยูใ่นระดบัระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .           ของตกแต่งบา้น         กล่องทิชชูดูดกลิน พบวา่ ความเหมาะสมในการนาํเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นกล่องทิชชูดูดกลินอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .  เมือพิจารณาโดยรวม พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .          กรอบรูปดูดกลิน พบว่า การนําไปใช้เป็น ของตกแต่งบา้น อยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาโดยรวม พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .          โมบายดูดกลิน พบวา่ การนาํไปใชเ้ป็นของตกแต่งบา้น อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาโดยรวม พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .          สรุปไดว้า่ กลุ่มเป้าหมายมีความพงึพอใจของตกแต่งบา้น กล่องทิชชูดูดกลิน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ .  รองลงมาโมบายดูดกลิน ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุด  มีค่าเฉลียเท่ากับ .  และกรอบรูป             ดูดกลิน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั .  4.3  การอภิปรายผลการวจิยั           จากการดาํเนินโครงการวิจยั เรือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ่์านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง : กลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายีสาร ตาํบลเขายีสาร อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงครา เป็นการ อนุรักษว์สัดุทอ้งถินของ ชุมชนยสีาร อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  มีทรัพยากรไมโ้กงกางและคนในชุมชนมีอาชีพทาํสวนป่าโกงกางเพือขายไมโ้ดยเผาเป็นถ่าน และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนนอกเหนือจากเป็นเชือเพลิงสาํหรับหุงตม้แลว้ ชุมชนมีการรวมตวัสร้างกลุ่มเปลือกไมผ้ลิตผา้มดัยอ้มดว้ยวสัดุธรรมชาติ ในการวจิยัครังนี คณะผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดทาํผลิตภณัฑจ์ากเศษของถ่านไมโ้กงกาง เพราะเห็นว่าถ่านมีคุณสมบติัในการดูดซบักลินและความชืน  ซึงเป็นวตัถุดิบทีมีอยูใ่นชุมชนมาประดิษฐ์เป็นผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์เพอืตกแต่งบา้น และเป็นของทีระลึก ถ่ายทอดสู่กลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายสีาร ชุมชนเขายสีาร   และประชาชนทวัไป เป็นการเพิมมูลค่าสินคา้ทีจะนาํไปจาํหน่ายในชุมชนเองหรือแหล่งท่องเทียวในอมัพวา จึงทาํเป็นผลิตภณัฑข์องขวญัของทีระลึก 3 ชินงาน ไดแ้ก่ กระถาง cactus ดูดกลิน หมอนอิงดูดกลิน และพวงกุญแจดูดกลินนาํไปสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย 50 คน พบวา่ กระถาง cactus ดูดกลิน รองลงมาหมอนอิงดูดกลิน และพวงกญุแจดูดกลิน ชินงานทงัหมดอยูใ่นระดบัระดบัมาก และความพึงพอใจต่อของตกแต่งบา้น 3 ชินงาน ไดแ้ก่ กล่องทิชชูดูดกลินและโมบายดูดกลินนาํไปสอบถามความพงึพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย 50 คน พบวา่ กล่องทิชชูดูดกลิน รองลงมา โมบายดูดกลิน  และกรอบรูปดูดกลิน ทงัหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุดเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัปาจรีย ์(2557) ไดก้ล่าววา่ การศึกษาเศษถ่าน และผงถ่านไม่นิยมนาํไปทาํเชือเพลิง จึงมีแนวคิดในการนาํเศษถ่านทีมีคุณสมบติัหลากหลาย เพราะถ่านมีความแขง็แรง และมีรูพรุนทาํให้เกิดคุณสมบตัิ ในการดูดกลิน ดูดความชืน ช่วยฟอกอากาศให้รู้สึกสะอาดดว้ย จึงนาํมาออกแบบเป็นของตกแต่ง ภายในในคอนโด เพอืลดความชืนภายในคอนโดมิเนียม 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัครังต่อไป          4.4.1  พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ขึน และมีบรรจุภณัฑเ์พมิเติม          4.4.2  ศึกษาขอ้มูลของระยะเวลาในการดูดกลินของถ่าน          4.4.3 ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบทีสวยงาม เหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยทงัรูปแบบของทีระลึก และของตกแต่งบา้น สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาสและนาํเกียวกบับรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑใ์หมี้รูปแบบเขา้กบัชินงานจะทาํ เพราะจะเพิมมลูค่าดีมาก  กิตติกรรมประกาศ         โครงการวิจยัเรือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกลิน จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง : กลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายีสาร ตาํบลเขายีสาร อาํเภออมัพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ครังนี เกิดขึนและสําเร็จได้เพราะได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทงันีคณะผูว้จิยัขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ทีได้ใหก้ารสนบัสนุน รวมทงัใหค้วามอนุเคราะห์ในการใชส้ถานที เครืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากร และคณะผูเ้ชียวชาญทีมีความชาํนาญและประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีองคค์วามรู้ ขอขอบคุณนางทองปรุง   ดรุณศรี ทีสนับสนุน อาํนวยความสะดวก ประสานงานกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมอบรม รวมถึงขอขอบคุณผูอ้าํนวยการ โรงเรียนวดัเขายสีาร (ประมุกเวชกิจ)  ทีสนบัสนุนสถานทีในการอบรมถ่ายทอดงานวิจยั  ให้ความร่วมมือจนสาํเร็จไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการทุกประการ ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาของ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ทีมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  เอกสารอ้างองิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. . งานประเภทหัตถกรรม. คน้เมือวนัที  มิถุนายน  เขา้ถึง ไดจ้าก www.dip.go.th ทรูปัญญา. . ความรู้เกียวกับงานประดิษฐ์. ค ้นเมือวนัที  มิถุนายน . เข้าถึงได้จาก http://www.trueplook               panya. com  ธนฐัพงศ์  ไพรวนัรัตน์. มปป. ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรม. รายงานการวิจยั สาขาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั สวนสุนนัทา พรทิพย ์ไชยา. . ผ้ามดัย้อมเขายสีาร. คน้เมือวนัที  มิถุนายน . เขา้ถึงไดจ้าก http://www.m-culture.in.th.com ปาจรีย์  เตียวสุวรรณ. . การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งดูดกลินและความชืนสําหรับใช้ภายใน คอนโดมิเนียม โดยใช้คุณสมบัติของถ่านไม้. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ ภาควิชาการ ออกแบบผลิตภณัฑ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร ริเรืองรอง รัตนวไิลสกุล. . มนุษย์กับสิงแวดล้อม. กรุงทพฯ: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ และคณะ. . สังคมและวัฒนธรรมชุมชนเขายสีาร.กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร. ธนั ชาร์ลโค. มปป. การใช้ประโยชน์จากถ่าน. คน้เมือวนัที  กรกฏาคม . เขา้ถึงไดจ้าก http://tanncharcoal.com  ศกัดิชยั เกียรตินาคินทร์. . หลกัการออกแบบศิลปะ.พิมพค์รงัที .กรุงเทพฯ: ไวล้าย     
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 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ : กรณีศึกษางบรายจ่ายอืนโครงการพฒันาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย วิทยาเขตตรัง Efficiency in Budget Disbur sement : A Case Study of Other  Expense in Projects on Developing Educational Quality of Rajamangala University of Technology Sr ivijaya,Trang Campus  กญัญิกา  กิงเกาะยาว  , นิรมล  คงชู2 Gunyiga  Kingkhoyaw1 , Niramon  Kongchu2  บทคัดย่อ   การศึกษาวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาความคิดเห็นประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง และเพือศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการเบิกจ่ายงบประมาณ ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรทีเกียวขอ้งดา้นการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอืน โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ประจาํปี  จาํนวน  คน จากทงัหมด  หน่วยงาน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยรวบรวมแบบสอบถามจนครบ จาํนวน  ฉบบั การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไชร้้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test ซึงผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ทัง  ด้าน                     ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นกระบวนการทาํงาน (  = 4.08)  ดา้นบุคลากร  (    = .  ) ดา้นระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตังาน (    = 3.84)  ดา้นผลสมัฤทธิของงาน (   = 4.14) คาํสําคญั : ประสิทธิภาพ,การเบิกจ่ายเงิน,งบประมาณ,งบรายจ่ายอืน                 
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 ABSTRACT   The purposes of this study were  ( 1 )  study efficiency in budget disbursement of Rajamangala University of Technology Srivijaya,Trang campus , ( 2 )  Find out problems and solutions in budget disbursement of Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang campus. The subjects of this study were 150 staffs who works about budget disbursement from 5 units in Trang Campus. Questionnaires were used as research instruments statistics analysis used in reseach were percentage, Analysis of Variance (ANOVA), T-tests and F-test. The results of this study showed that 4 areas of budget disbursement efficiency were at the high level, ( 1 )  work procedure  (  = 4.08) , ( 2 )   personel (   =3.60 ) ,                   (3) work regulations (  = 3.84), (4) work achievement (  =4.14).  Keywords : Efficiency, Disbursement, Budget, Other Expense                       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  1Rajamangala University of Technology Srivijaya,Trang Campus, Sub-district Madfard, District Sikao,Province Trang 92150, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding auther,e-mail) : *นางกญัญิกา  กิงเกาะยาว ( nang_frist@hotmail.com)* 
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บทนํา   งบประมาณรายจ่ายอืน (Public Expenditure) เป็นเครืองมือสาํคญัของรัฐบาลในการพฒันาประเทศ ซึงมีบทบาทในหลาย ๆ ดา้น เช่น เป็นเครืองมือสะทอ้นใหเ้ห็นรูปแบบของการใชจ้่ายเพอืจดัหาสินคา้และบริการสาธารณะ งบประมาณเป็นปัจจยัหลกัของหน่วยงานราชการในการดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง เป็นส่วนราชการหนึงทีไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีจากรัฐบาล ซึงในแต่ละปี รัฐบาลไดจ้ดัสรรรายจ่ายหลายแสนลา้นบาท เพือสนับสนุนยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ซึงถือเป็นรายจ่ายลาํดบัหนึง รวมถึงรัฐบาลยงัไดจ้ดัสรรงบประมาณเพือการลงทุนให้กบัสถานศึกษาของรัฐ โดยไดจ้ดัสรรเงินอุดหนุนเพือเป็นรายจ่ายเงินเดือนค่าจา้งบุคลากร รายจ่ายดา้นการวจิยั งบลงทุน งบอุดหนุนการบริการวชิาการ งบรายจ่ายอืน งบดาํเนินงาน ฯลฯ การจดัสรรงบประมาณทีเหมาะสมตอ้งคาํนึงผลงานทีสามารถตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานได ้และหน่วยงานตอ้งใชจ่้ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพอืทีจะสะทอ้นถึงการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของประเทศทีมีประสิทธิภาพดว้ย   โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาเป็นงบรายจ่ายอืนทีไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล ตอ้งมีการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในปีงบประมาณ พ.ศ.  พบว่า การใชจ่้ายงบประมาณยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สาเหตุเกิดจากกระบวนการทาํงานภายในหน่วยงาน กฏระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานดา้นงบประมาณมีการปรับปรุง แกไ้ขเพิมเติม และปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของการวจิัย  .เพอืศึกษาความคิดเห็นประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง  .เพือศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั                 วทิยาเขตตรัง ขอบเขตการวจิยั  .การวิจยัไดศึ้กษาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอืนโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการทาํงาน ดา้นบุคลากร ดา้นระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นผลสัมฤทธิของงาน  .กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ บุคลากรทีเกียวขอ้งด้านการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอืนโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ประจาํปีงบประมาณ  จาํนวน  คน จากทงัหมด  หน่วยงาน ประกอบดว้ย  สํานักงานวิทยาเขตจาํนวน   คน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงจาํนวน  คน วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียวจาํนวน  คน  สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจาํนวน   คน สถาบนัวจิยัและพฒันาจาํนวน 12 คน  วธิีดําเนินการวิจัย  .ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาเป็นขอ้มูลพืนฐานในการกาํหนดคาํถามในแบบสอบถามฉบบัร่าง  .สร้างแบบสอบถามให้ตรงกับเนือหาทีต้องการ แล้วนําแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ ทําการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเทียงตรงของเนือหา 
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 .นาํแบบสอบถามมาวเิคราะห์หาดชันีความสอดคลอ้งโดยคดัเลือกขอ้ทีมีค่าเฉลียความเห็นของผูเ้ชียวชาญ เพอืหาความเทียงตรงโดยหาค่า IOC มีค่าตงัแต่ .  – 1.00  .นาํแบบสอบถามทีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใชบุ้คลากรทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั จาํนวน  ชุด เพอืหาความเชือมนั ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ซึงไดค้่าความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั .   .จดัพิมพแ์บบสอบถาม เพอืนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  .การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ใชร้้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑก์ารให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีสเกล  ระดบั ดงันี   - ระดบั  หมายถึง ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายมากทีสุด   - ระดบั  หมายถึง ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายมาก   - ระดบั  หมายถึง ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายปานกลาง   - ระดบั  หมายถึง ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายนอ้ย   - ระดบั  หมายถึง ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายนอ้ยทีสุด  จากเกณฑ์การวดัระดับประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ผู ้วิจัยได้แบ่งช่วงแต่ละระดับโดยใช้อันตรภาคชัน โดยกาํหนดการพจิารณาดงันี - ค่าเฉลีย  4.21 – 5.00  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายมากทีสุด 
- ค่าเฉลีย  3.41 – 4.20  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายมาก 
- ค่าเฉลีย  2.61 – 3.40  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายปานกลาง 
- ค่าเฉลีย  1.81 – 2.60  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายนอ้ย 
- ค่าเฉลีย  1.00 – 1.80  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายนอ้ยทีสุด -  ผลการวิจยั ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง  – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีตาํแหน่งเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั สังกดัคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการประมง มีประสบการณ์การทาํงานระหวา่ง  – 10 ปี ส่วนใหญ่ยงัไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมเกียวกบัการเบิกจ่ายเงิน และส่วนใหญ่มีการแก้ไขขอ้ผิดพลาดในการเบิกจ่ายโครงการต่อหนึงโครงการ จาํนวน  ครัง ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายทงั  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการทาํงาน ดา้นบุคลากร ดา้นระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน ดา้นผลสัมฤทธิของงาน  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และในภาพรวมของแต่ละดา้นปรากฏดงันี . ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั                 คิดเป็นร้อยละ .  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คิดเป็นร้อยละ 32               มีประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  ผูต้อบแบบสอบถามไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ .  และจาํนวนครังในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการเคลียร์โครงการต่อหนึงโครงการ คิดเป็นร้อยละ .   . ประสิทธิภาพดา้นการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกเป็นรายดา้นดงันี 
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.  ด้านกระบวนการทํางาน มีความคิดเห็นเกียวกับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 ( = 4.08 , S.D. = 0.72 ) เมือพิจารณาแต่ละประสิทธิภาพการเบิกจ่าย พบวา่ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ โครงการของท่านมีการวางแผนการดาํเนินงานก่อนทีจะขออนุมติัโครงการเพือให้สามารถดาํเนินงานไดต้ามวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้รองลงมาคือ การดาํเนินโครงการของท่านมีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบตามความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน  มีการควบคุมการดาํเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนทีกาํหนด มีการตรวจสอบใบสําคญัการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการก่อนส่งเบิกทุกครังโดยเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายโครงการ  มีคู่มือการปฏิบตัิงานวิธีหรือขนัตอนการปฏิบตัิงานทีชดัเจน ขนัตอนในการปฏิบติังานมีความสะดวกรวดเร็วเอือต่อการปฏิบตัิงาน และค่าเฉลียตาํสุดคือ กฎระเบียบทีใชใ้นการเบิกจ่ายโครงการมีความชดัเจนไม่ซบัซอ้น   .  ดา้นบุคลากร มีความคิดเห็นเกียวกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.60 , S.D. = 0.95 ) เมือพิจารณาแต่ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย พบว่า ประสิทธิภาพเบิกจ่ายทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ไดป้ฏิบติัตามระเบียบขอ้บังคบัคู่มือการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด รองลงมาคือ บุคลากรหรือเจา้หน้าทีการเงินสามารถให้คาํปรึกษาและตอบขอ้ซักถามได้อย่างถูกตอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัขนัตอนการดาํเนินโครงการเป็นอยา่งดี มีปัญหาเกียวกบัการเบิกจ่ายโครงการสามารถแกปั้ญหานันได้อย่างถูกตอ้ง  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายโครงการ มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการตรวจสอบใบสําคญัการจ่ายของโครงการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัระเบียบข้อบังคับคู่มือการเบิกจ่ายทีมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่บ่อยครังสามารถใช้ระบบ D ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง                   และค่าเฉลียตาํสุด คือ ไดรั้บการฝึกอบรมเกียวกบัระเบียบการเบิกจ่ายทีเกียวขอ้งอยา่งนอ้ยปีละครัง .  ด้านระเบียบทีเกียวข้อง มีความคิดเห็นเกียวกับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                    ( =3.84 , S.D. = 0.84 ) เมือพิจารณาแต่ละประสิทธิภาพการเบิกจ่าย พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ไดท้ราบและยดึถือปฏิบติัการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลงั รองลงมาคือ ไดท้ราบและยดึถือปฎิบติันโยบายประหยดัของมหาลยัฯ ทีเกียวกบัการเบิกจ่าย  ไดก้าํหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการปฏิบติัเป็นการภายในเพอืเป็นแนวทางการเบิกจ่ายในทิศทางเดียวกนั  มีการรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัระเบียบต่าง ๆ ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นปัจจุบนั และค่าเฉลียตาํสุด คือ มีการเผยแพร่ระเบียบต่าง ๆ ให้บุคลากรทีเกียวขอ้งไดรั้บทราบ .  ดา้นผลสมัฤทธิ มีความคิดเห็นเกียวกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.14 , S.D. = 0.69 ) เมือพิจารณาแต่ละดา้นประสิทธิภาพการเบิกจ่าย พบว่าประสิทธิภาพการเบิกจ่ายทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ การดาํเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนด รองลงมาคือ การดําเนินโครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์ทีวางไว ้การดาํเนินโครงการใช้งบประมาณทีได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่า  การดาํเนินโครงการได้รักษาผลประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ  มีการสรุปผลการใชจ่้ายงบประมาณเกียวกบัค่าใชจ่้ายโครงการ  มีการติดตามและประเมินผลของการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งต่อเนือง และค่าเฉลียตาํสุด คือ มีการเปรียบเทียบผลของการใชจ้่ายเกียวกบัการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายโครงการ ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคเกียวกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีศึกษางบรายจ่ายอืน โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง สรุปไดด้งันี  . การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการไม่มีระเบียบและขนัตอนในการปฏิบติังานทีแน่นอน มีการเปลียนแปลงอยูบ่่อยครัง  . ขาดองคค์วามรู้เกียวกบัการเบิกจ่ายเงิน  . ระยะเวลาในการเบิกจ่ายนานเกินไป ควรจะให้แลว้เสร็จภายใน  สปัดาห์ โดยเฉพาะการจดัซือวสัดุในโครงการในระบบเครดิต ควรจะเบิกจ่ายเงินใหเ้ร็วกวา่นี  .ระเบียบมีการเปลียนแปลงบ่อย ทาํใหต้อ้งมีการแกเ้อกสารบ่อยครัง เช่น ใบสาํคญัรับเงิน 
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 . การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการค่อนขา้งล่าชา้ ส่งผลใหก้ารจดัโครงการต่อไปไม่สามารถยมืเงินงบประมาณได้ทนัตามทีกาํหนด  . แต่ละวทิยาเขตควรมีระเบียบการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  . การเบิกจ่ายค่าอาหาร ตอ้งเบิกตามจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการจริง ไม่เกินกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลภายนอก ทางผูจ้ดัโครงการเตรียมอาหารไวต้ามกลุ่มเป้าหมาย แต่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมอาจจะเขา้ร่วมมากหรือน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมาย ทาํใหมี้ปัญหาในการเบิกจ่ายค่าอาหาร  . การเบิกจ่ายใชเ้วลานาน  . ปัญหาในการจดัโครงการ มีการจดัซือจัดจา้งไม่เป็นไปตามระเบียบและแผนทีวางไว ้การเบิกจ่ายเงินมีความคลาดเคลือนไปจากแผนเดิม  . บุคลากรส่วนใหญจ่ะไม่เขา้ใจในระบบ D นอกจากเจา้หนา้ทีการเงิน  . เมือมีปัญหาการเบิกจ่ายเจา้หนา้ทีการเงินไม่สามารถใหค้าํปรึกษาได ้ตอ้งใชก้ารสอบถามมายงัหน่วยเบิกจ่าย  . หวัหนา้โครงการไม่ทราบแนวปฏิบตัิการเบิกจ่ายโครงการวา่ตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง เช่น ระบบ D เป็นตน้  . บางโครงการมีหนา้ทีรับผิดชอบไม่ชดัเจน ทาํใหมี้ปัญหาในการเบิกจ่ายเงินโครงการ  . ในส่วนของการจดัซือวสัดุ ผูรั้บผิดชอบโครงการยงัขาดความเขา้ใจวา่อะไรบา้งซือไดแ้ละอะไรบา้งซือไม่ได ้ . ขนัตอนการจดัซือจดัจา้งไม่ชดัเจน  . หวัหนา้โครงการมีภาระงานสอน ทาํใหก้ารเบิกจ่ายโครงการล่าชา้  แนวทางแก้ไขและขอ้เสนอแนะอืน ๆ เกียวกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีศึกษา งบรายจ่ายอืน โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง สรุปไดด้งันี  .หน่วยเบิกจ่ายเงินควรมีการจดัอบรมเกียวกบัระเบียบการเบิกจ่ายเงินทีถูกตอ้งตามระเบียบกระทรวงการคลงักาํหนด  2. ควรมีการจดัอบรมเกียวกบัการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินยมืในโครงการต่าง ๆ  ทีถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบ  . ควรมีคาํแนะนาํเกียวกบัเอกสารตา่ง ๆ ทีใชป้ระกอบการจ่ายเงิน  . ควรแจง้ใหผู้บ้ริการทราบหากมีการเปลียนแปลงหรือแกไ้ขเอกสารทีใชป้ระกอบการเบิกจ่าย  . กรณีสาํรองจ่าย ผูส้าํรองจ่ายควรไดรั้บเงินเร็วกวา่กรณีการยืมเงิน เนืองจากเงินทีสาํรองจ่ายเป็นเงินส่วนตวัของบุคลากร  . ควรจดัทาํคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับโครงการต่าง ๆ เพือให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการจดัการเกียวกบัการเบิกจ่ายเงิน เช่น คู่มือการเบิกจ่ายงานวิจยั คู่มือการเบิกจ่ายโครงการการบริการวิชาการ คู่มือการเบิกจ่ายวสัดุ ครุภณัฑ ์เป็นตน้  . ควรมีขนัตอนการปฏิบติังานและกรอบระยะเวลาในการดาํเนินงาน  . ควรมีการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวป็ไซด์ของมหาวทิยาลยัของมหาวทิยาลยั หรือสือออนไลน์อืน ๆ  . ควรจดัโครงการโดยการประชุมกบัผูที้รับผิดชอบในหนา้ทีต่าง ๆ และจดัทาํโครงการใหเ้ป็นไปตามขนัตอนของแต่ละงานไม่กระจุกอยูที่บุคคลใดบุคคลหนึง  . ควรมีการรวบรวมระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกียบกับการเบิกจ่ายเงิน และเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ            ใหท้ราบอยา่งทวัถึง เพอืเป็นแนวปฏิบตัิทีเหมือนกนั  . ควรมีการจดัอบรมเกียวกบัระบบ 3D ใหก้บับุคลากรทุกหน่วยงาน 
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อภิปรายผล  การศึกษาวิจยั ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีศึกษางบรายจ่ายอืน โครงการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง ผูว้จิยัพบประเด็นทีน่าสนใจ พอสรุปไดด้งันี   .ดา้นกระบวนการทาํงาน พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพอยู่ระดบัมาก ทงันีเป็นเพราะโครงการมีการวางแผนการดาํเนินงานก่อนทีขออนุมตัิโครงการเพือให้สามารถดาํเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้การดาํเนินโครงการมีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนงาน มีการควบคุมการดาํเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนทีกาํหนด มีคู่มือการปฏิบติังานวิธีหรือขนัตอนการปฏิบติังานทีชดัเจน กฎระเบียบทีใชใ้นการเบิกจ่ายโครงการมีความชดัเจนไม่ซบัซอ้น มีการตรวจสอบใบสาํคญัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายโครงการก่อนการส่งเบิกทุกครังโดยเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับการเบิกจ่ายโครงการ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสา จุลสุคนธ์ ( ) ศึกษาเรือง                 ปัจจยัความสาํเร็จของการใชง้บประมาณในการวิจยัของนกัวิจยัในกรมวิชาการเกษตร ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารจดัการงบประมาณทีมีประสิทธิภาพของนกัวจิยัโดยใช ้ . การวางแผน           . การใชง้บประมาณ . การบริหารจดัการงบประมาณ จะส่งผลให้เกิดความสาํเร็จ  . ดา้นบุคลากร พบวา่ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพอยูร่ะดบัมาก ทงันีเป็นเพราะบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัขนัตอนการดาํเนินโครงการ มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวกบัการเบิกจ่ายโครงการไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัคู่มือการเบิกจ่ายทีมีการปรับปรุงแกไ้ข ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลทิพย ์คงสวสัดิพร ( ) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาํปีงบประมาณ  ของกรมทีดิน พบว่า การวางแผนการทาํงาน บุคลากรทีมีการวางแผนการทาํงานจะมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าบุคลากรทีไม่มีการวางแผนการปฏิบติังาน ดงันนั หน่วยงานควรจะเคร่งครัดในเรืองการจดัทาํแผนการปฏิบติังาน ระเบียบทีเกียวขอ้ง บุคลากรทีปฏิบตัิตามระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานจะมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกวา่บุคลากรทีไม่ปฏิบติัตามระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  3. ดา้นระเบียบทีเกียวขอ้ง พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพอยู่ระดบัมาก ทงันีเป็นเพราะ หน่วยงานไดก้าํหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการปฏิบตัิเป็นการภายในเพือเป็นแนวทางการเบิกจ่ายในทิศทางเดียวกนั มีการเผยแพร่ระเบียบต่าง ๆ ให้บุคลากรทีเกียวขอ้งรับทราบ มีการรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัระเบียบต่าง ๆ ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นปัจจุบนั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มทัรียา  เอียมพินิจ ( ) ศึกษาเรือง ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานเทศบาล ตาํบลแพรกษา  อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนงังานอยูใ่นระดบัดี ปัญหาทีเกิดขึนส่วนใหญ่เกิดจากความรู้เกียวกบักฎ ระเบียบในการปฏิบติังาน  . ด้านผลสัมฤทธิ พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพอยู่ระดับมาก ทังนีเป็นเพราะ             การดาํเนินโครงการบรรลุตามวตัถุประสงคต์งัไว ้โดยใชง้บประมาณทีไดรั้บจดัสรรอยา่งคุม้ค่าและเป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนด มีการเปรียบเทียบผลของการใชจ่้ายเกียวกบัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายโครงการ มีการติดตามและประเมินผลของการใช้จ่ายงบประมาณอยา่งต่อเนือง มีการสรุปผลการใชจ่้ายงบประมาณเกียวกบัค่าใชจ่้ายโครงการ การดาํเนินโครงการไดรั้กษาผลประโยชน์แก่หน่วยงานอยา่งเตม็ความสามารถ ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิราภรณ์  ( )  พบวา่ควรจดัทาํแผนความตอ้งการใชจ่้ายงบประมาณให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันามหาวิทยาลยั และควรมีการกาํหนดนโยบายในส่วนของค่าใชจ่้ายงบประมาณให้สอดคลอ้งกบัความจาํเป็น รวมถึงมีการกาํหนดมาตรการควบคุมกาํกบัดูแลและมีการติดตามการดาํเนินงานและการใชจ่้ายงบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน  .ดา้นของปัญหาและแนวทางแกไ้ข พบวา่ การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ ไม่มีระเบียบและขนัตอนในการปฏิบติังานทีแน่นอน มีการเปลียนแปลงอยูบ่่อยครัง บุคลากรขาดความรู้เกียวกบัการเบิกจ่ายเงิน ระยะเวลาในการเบิกจ่าย



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 1024 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

นานเกินไป แต่ละวิทยาเขตมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั บุคลากรไม่เขา้ใจในระบบ D หัวหน้าโครงการไม่ทราบแนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายโครงการ การแกไ้ขปัญหา คือ หน่วยเบิกจ่ายควรมีการจดัอบรมเกียวกบัระเบียบการเบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ เพอืใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ควรมีการจดัทาํคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณสาํหรับโครงการต่าง ๆ เพอืให้บุคลากรสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเบิกจ่าย ข้อเสนอแนะ .ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดังนนัมหาวิทยาลยัควรรักษาระดับความมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายไวไ้ม่ให้ลดถอยลงไปหรือตอ้งเพิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้มากขึนกว่าเดิม โดยการส่งเสริมบุคลากรทีเกียวขอ้งใหไ้ดรั้บการฝึกอบรมเกียวกบัระเบียบการเบิกจ่ายโครงการอยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ . มหาวิทยาลยัควรมีการกาํหนดหรือวางมาตรการในการติดตามการดาํเนินโครงการและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการเพอืใหมี้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายมากยงิขึน . หน่วยเบิกจ่ายควรนาํเอาปัญหาและขอ้เสนอแนะทีไดม้าทาํการพจิารณาและดาํเนินการเพือลดปัญหาการเบิกจ่าย และยงัสามารถทาํให้การเบิกจ่ายเป็นตามแผนและมีประสิทธิภาพมากยงิขึน  กิตติกรรมประกาศ  รายงานการวิจยัฉบบันีดาํเนินการสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี จากการสนบัสนุนและการใหค้วามกรุณา รองอธิการบดีประจาํวิทยาเขตตรัง พร้อมทงั ดร.สุดคะนึง ณ ระนอง ผศ.ประภาศรี  ศรีชยั และนางสาวเดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ผูเ้ชียวชาญในการหาค่าความเทียงตรงของแบบสอบถาม และเป็นทีปรึกษาดา้นการออกแบบสอบถาม การใชส้ถิติในการวิเคระห์ขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี  ขอขอบพระคุณ นางจารุวรรณ  ชูประสิทธิ ทีปรึกษางานวิจัย ให้คาํแนะนํา ให้คาํปรึกษาตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพือให้งานวิจัยฉบับนีมีความสมบูรณ์และขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถาม ใหข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ในการวจิยั และผูที้เกียวขอ้งทีไดก้ล่าวนามไวซึ้งไดใ้หค้วามช่วยเหลือ จนทาํใหง้านวิจยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
เอกสารอ้างองิ กมลทิพย ์ คงสวสัดิพร. .ปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ  ของ            กรมทดีนิ. บณัฑิตวทิยาลยั สาขาการจดัการและรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสยาม. จิราภรณ์  คงสมมาตย.์ . การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ -  ของมหาวทิยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.ปัญหาพิเศษ สาขาวิชาการบริหารทวัไป วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยั บูรพา. 
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จิราพร  เวชพนัธ์.  .  รายงานวิจัยเรือง ศึกษาความคิดเห็นเกียวกับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสามารถในการตรวจสอบได้ ของการดําเนินงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.                    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ทิพาวดี เมฆสวรรค.์ 2538.  การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ.  กรุงเทพฯ : รักอ่าน. ธงชยั สนัติวงษ.์ 2526.  พฤตกิรรมบุคคลในองค์กร. (พิมพค์รังที1) กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช.  นยัน์ปพร  ยุทธนาวา. .  ประสิทธิภาพการดําเนินงานของงานการเงินวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา.              คณะบริหารธุรกิจ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วชิาเอกการจดัการทวัไป มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี             ราชมงคลธญับุรี. เนตรน้อง หาญลิพงศ์.  2553 .  ประสิทธิภาพจากการใช้ระบบ GFMIS ของหน่วยราชการในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก.   สาขาวชิาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือสาร. พฒัน์นรี อฐัวงส์และฐิตารีย ์วงศ์สูง. .  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยจุฬ าลงกรณ์ราชวทิยาลัย วทิยาเขตภาคเหนือ. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัจุฬาลงหรณ์ราชวทิยาลยั. มัทรียา  เ อียมพินิจ. .ประสิทธิภ าพ ในการปฏิบัติงานข องพ นักงานเทศ บาล ตําบลแพ รกษา อําเภ อเมือง                    จังหวดัสมุทรปราการ.การคน้ควา้แบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตร, มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง. เรืองเดช  ศิลมี. .  ปัจจยัทมีีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าทงีบประมาณ ส่วนราชการกองทพัอากาศ. คณะบริหารธุรกิจ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. ลคันา  ชาววงักรานต์. .  ปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปศุสัตว์เขต  กรมปศุสัตว์. คณะบริหารธุรกิจ  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการบัญชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. อรสา  จุลสุคนธ์และคณะ. .ปัจจัยความสําเร็จของการใช้งบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร.ปริญญาเกษตรศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.               
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เครืองบําบัดกลินเหม็นในห้องถ่ายเอกสาร โดยใช้สนามไฟฟ้าโคโรนา Odor  Eliminator  in Photocopy Room Using Corona Electr ic Field  ศิศีโรตม ์เกตุแกว้ *  Siseerot Ketkaew1*   บทคัดย่อ  บทความนีนาํเสนอเครืองบาํบดักลินเหม็น ในห้องถ่ายเอกสาร โดยใชส้นามไฟฟ้าโคโรนา โดยทีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง ไดน้าํหลกัการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์มาใชง้าน และควบคุมการทาํงานของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ IRFP460 ดว้ยไอซีเบอร์ 555 ทีความถี 5 กิโลเฮิร์ต ถึง 15 กิโลเฮิร์ต ผ่านหมอ้แปลงสวิตชิงแรงดนัสูง เพือให้ได้แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง 1 กิโลโวลต ์ถึง 3 กิโลโวลต ์โดยทีแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัอินพตุ 18 โวลต ์                     เพอืประยกุตใ์ชก้บัชุดอิเล็กโตรดแผน่ตะแกรงอะลูมิเนียมทีวางห่างจากแผน่อะลูมิเนียมเท่ากบั 1 เซนติเมตรในชุดเซลลโ์คโรนา โดยออกแบบใหท้าํงาน 1 ชวัโมง ทีขนาดห้อง 25 ตารางเมตร ซึงตวัเครืองสามารถผลิตก๊าซโอโซนได ้1.6 ppm ถึง 5.7 ppm และทีปริมาณก๊าซโอโซน 3.5 ppm สามารถนาํมาใชบ้าํบดักลินเหม็นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์ คาํสําคญั : โอโซน, สนามไฟฟ้า, กลิน, โคโรนา, แรงดนัไฟฟ้าแรงสูง  ABSTRACT   This paper presents the odor eliminator in photocopy room by corona electric field. Using flyback converter principle and controlling of the switching by IC#555. The flyback converter is designed to operate at 5-15 kHz frequency through a DC high voltage flyback transformer at output voltage of 1 kV to 3 kV, and at the input voltage of 18 VAC , By adapting the aluminium nets between aluminium plates in corona cell set. By designing the work 1 hours, where the size of the room 25 square meters. The machine can produce ozone gas has 1.6 ppm to 5.7 ppm and ozone gas 3.5 ppm can be used for treatment of the odor as well by measuring the quantity of hydrocarbon (VOCs) and hydrogen sulfide (H2S).   Keywords : ozone, electric field, odor, corona, high voltage      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 1 Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : siseerot@hotmail.com 
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บทนํา ปัจจุบนันีไดมี้การไดน้าํเอาเทคโนโลยกี๊าซโอโซนมาใชง้านในดา้นอตุสาหกรรมอยา่งมาก ซึงในทางปฏิบติัจะเห็นวา่ก๊าซโอโซนนนัมีทงัขอ้ดีและขอ้เสีย ซึงขึนอยูก่บัวา่จะนาํก๊าซโอโซนไปใชป้ระโยชน์อะไร จึงเป็นผลทาํใหเ้กิดแนวคิดทีจะปรับปริมาณก๊าซโอโซน เพือให้เกิดประโยชน์หลากหลายต่ออุตสาหกรรมและสังคมให้มากทีสุด โดยใชว้ิธีการพฒันาเครืองผลิตก๊าซโอโซน ซึงอาศัยการปรับความเครียดของสนามไฟฟ้า (คือ การปรับความถีสูงและนาํมาควบคุมแรงดันไฟฟ้าแรงสูง) เพือควบคุมปริมาณก๊าซโอโซน โดยทีก๊าซนีจะเกิดขึนไดจ้ากการแตกตวัของโมเลกุลของออกซิเจน ซึงการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงแบบสวิตชิง ได้นําไอซีเบอร์ 555 เป็นตวัสร้างพลัส์มอดูเลชันและเป็นวงจรควบคุมการสวิตช์ของเพาเวอร์มอสเฟตในภาคฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ โดยมีหมอ้แปลงแรงสูงความถีสูงจะทาํหน้าทีเหนียวนาํสญัญาณพลัส์ เพอืสร้างไฟฟ้าแรงดนัสูง ไปประยกุตใ์ชจ่้ายใหก้บัชุดเซลลโ์คโรนา โดยพลงังานไฟฟ้าจากชุดเซลล์โคโรนา เป็นปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพโดยตรง และชนิดของวสัดุทีใช้ทาํเซลล์โคโรนาตอ้งเอืออาํนวยต่อการทีจะเกิดกระบวนการโคโรนาดิสชาร์จดว้ย เพอืทาํให้เกิดการแตกตวัของโมเลกุลของออกซิเจน จากสมการคือ O2 + O  O3  ดังนันงานวิจัยนีจึงต้องมีการทดลองปรับความถีสูง เพือนํามาควบคุมแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต                   เพือดูปริมาณก๊าซโอโซนทีเปลียนไป และจะไดน้าํไปใชใ้นการทดสอบการลดปริมาณก๊าซพิษ เช่น ก๊าซไฮโดรคาร์บอน               ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ และบาํบดักลินเหม็นในอากาศ จากกระบวนการถ่ายเอกสาร   

  ภาพท ี1  โครงสร้างเซลลโ์คโรนา  วธิีดําเนินการวิจัย การออกแบบและการสร้าง ชุดเซลล์โคโรนา ชุดเซลลโ์คโรนาประกอบไปดว้ยตาแกรงอะลูมิเนียมทีวางอยู่ระหวา่งแผ่นอะลูเนียม ซึงมีศกัดาไฟฟ้าตรงกนัขา้ม ดงันนัความเขม้สนามไฟฟ้าจะเป็นไปตามสมการ (1)                E  = *d
V                                         (1)

           เมือ E =  ความเขม้สนามไฟฟ้า   V =  แรงดนัไฟฟ้า    d =  ระยะห่างระหวา่งตะแกรงอะลูมิเนียมกบัแผน่อะลูมิเนียม 
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       *  =  แฟคเตอร์สนามไฟฟ้า              เพราะฉะนนัชุดอิเล็กโตรด เลือกใชต้ะแกรงอะลูมิเนียมเพราะมีความสามารถนาํไฟฟ้าไดดี้และเมือป้อนพลงังานไฟฟ้าให้แลว้นนัสามารถสร้างสนามไฟฟ้าแบบไม่สมาํเสมอสูงไดดี้ โดยระยะห่างระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับตะแกรงอะลูมิเนียมเท่ากบั 1.5 เซนติเมตร   

                ภาพท ี2 ชุดเซลลโ์คโรนาทีสร้างขึน  การคาํนวณแรงดนัไฟฟ้าแรงสูง ทีระยะห่างระหวา่งแผ่นเพลท (d) = 1.5 cm., * = 20%                         dEV                                                           ทีสนามไฟฟ้า  Ei = 16.27 kV/cm                         2.05.127.16  kVV                         kVV 881.4   ทีสนามไฟฟ้า E  = 19.129 kV/cm                       2.05.127.19  kVxV                        kVV 781.5   ดงันันย่านแรงดนัไฟฟ้าทีทาํให้เริมเกิดกระบวนการโคโรนา คือ 4.881 kV ถึง 5.781 kV ทีย่านสนามไฟฟ้า 16.27 kV/cm            ถึง 19.27 kV/cm การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง          งานวิจยันีไดอ้อกแบบสร้างแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าแรงดนัสูงแบบสวติชิง ไดน้าํไอซีเบอร์ 555 นาํมาใชใ้นวงจรควบคุมการทาํงานของเพาเวอร์มอสเฟต โดยทีคาบเวลาการทาํงานของเอาต์พุตพลัส์ สามารถกาํหนดได ้และได้นําวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ และใชห้มอ้แปลงสวิตชิงมาเป็นตวัเพิมระดบัแรงดนัไฟฟ้า ซึงใชค้วามถีสวิตชิง 5-15 kHz ดงัภาพที 3      และภาพที 4 
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                                                 (ก)                                                                   (ข) ภาพท ี3 (ก) บล็อกไดอะแกรมโครงสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง และ (ข) วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูง แบบ  ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์   ผลและวจิารณ์ผล การทดสอบวดัสัญญาณ (VOUT) แรงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงสวติชิง ในขณะทปีรับความถีสูง เพมิขึน ดงัภาพท ี4  

                                         (ก)                                                                          (ข) ภาพท ี4 (ก) สญัญาณ (VOUT) แรงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงสวติชิง (Probe x 1000) เท่ากบั 1.14 กิโลโวลต ์ขณะปรับ ความถี 5 กิโลเฮิร์ต (ข) สญัญาณ (VOUT) แรงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงสวติชิง (Probe x 1000) เท่ากบั 2.16  กิโลโวลต ์ขณะปรับความถี 10 กิโลเฮิร์ต    ภาพที 4 (ก) และ (ข) เป็นสัญญาณ (VOUT) แรงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงสวิตชิง จะพบว่า เมือปรับความถี             5 กิโลเฮิร์ต จะไดแ้รงดันไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงสวิตชิง เท่ากบั 1.14 กิโลโวลต์ และปรับความถี 10 กิโลเฮิร์ต จะได้แรงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงสวิตชิง เท่ากบั 2.16 กิโลโวลต ์ดงันนั ขณะปรับความถีทีวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์เพิมขึน จะส่งผลใหแ้รงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงสวติชิงเพมิขึนตามลาํดบั   
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ตารางที 1 ความถีสวิตชิง แรงดนัไฟฟ้าดา้นเอาตพ์ุต ปริมาณก๊าซโอโซน ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (VOCs ) และปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟร์ (H2S) จากหอ้งถ่ายเอกสาร 

              

  ภาพท ี5  การนาํเครืองบาํบดักลินเหมน็มาใชง้านจริง   สรุปผลการวจิัย ในงานวิจยันีไดอ้อกแบบและสร้างเครืองบาํบดักลืนเหม็นในห้องถ่ายเอกสาร โดยใชห้ลกัการโคโรนาดิสชาร์จ แบบสนามไฟฟ้าความเครียดสูง ซึงในการทดสอบไดท้าํการปรับความถีสูงตงัแต่ 5 กิโลเฮิร์ต ถึง 15 กิโลเฮิร์ต เพอืจ่ายแรงดนัไฟฟ้าแรงสูงให้กับเซลล์โคโรนา โดยผลการทดสอบตามตารางที 1 จะเห็นว่าเมือความถีสูงเพิมขึนจะทําให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพมิขึน ส่งผลใหป้ริมาณก๊าซโอโซนเพมิขึน ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน VOCs และไฮโดรเจนซลัไฟล ์H2S จะลดลงดว้ยตามลาํดบั อนัเนืองมาจากทีวา่เมือแรงดนัไฟฟ้าแรงสูงเพิมจะส่งผลให้ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงขึนจะทาํใหเ้กิดการแตกตวัของโมเลกุลของออกซิเจนเพิมขึน จึงส่งผลให้ปริมาณก๊าซโอโซนเพิมขึน และก๊าซโอโซนนีจะไปสลายก๊าซพษิใหล้ดลงดว้ย จึงทาํใหป้ริมาณกลินเหม็นลดลงตามลาํดบั       

ความถีสวติชิง (กิโลเฮิร์ต) 
แรงดนัไฟฟ้าดา้นเอาตพ์ตุ (กิโลโวลต)์ 

ปริมาณก๊าซโอโซน  (ppm) 
วดัก๊าซไฮโดรคาร์บอน (VOCs ) (ppm) 

วดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟร์ (H2S) (ppm) 
การพสูิจน ์กลินเหม็น  (โดยการสูดดม) 5 1 1.6 178 97 มีกลินเหม็น 10 2 3.5 25 11 ไม่มีกลินเหม็น 15 3 5.7 12 9 ไม่มีกลินเหม็น 
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พฤติกรรมและความพงึพอใจของนักท่องเทยีวชาวไทยทีมีต่อการท่องเทยีวในพืนทพีิพธิภัณฑ์สัตว์นํา                ราชมงคลตรัง Behavior  and Satisfaction of Thai tour ists who visit at  Rajamangala tr ang Aquar ium  วศินี รัตนอร่ามสวสัดิ  ภากรณ์ จูห้อ้ง   Witsanee Rattanaaramsawat1 Pakorn Choohong1  บทคัดย่อ   วตัถุประสงคข์องงานวิจยั มีดงันี 1) เพือศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเทียวทีมีต่อการท่องเทียวในพืนทีพิพิธภณัฑ์สัตวน์าํราชมงคลตรัง  2) เพือศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อการท่องเทียวในพืนทีพิพิธภณัฑส์ัตวน์าํราชมงคลตรัง จาํแนกตามพฤติกรรม กลุ่มตวัอย่าง คือ นักท่องเทียวชาวไทยจาํนวน 100 คน เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย  ผลการวจิยั พบวา่     1) นักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  มีอายุในช่วง -  ปี มีทีอยู่ปัจจุบันอยู่ในภาคใตมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรี การแสดงความสามารถสัตวเ์ป็นความตอ้งการเขา้มาเทียวชมมากทีสุด นกัท่องเทียวส่วนใหญ่จะเคยมาสถานทีแห่งนีแลว้ โดยจะเดินทางด้วยพาหนะส่วนตวั และได้รับข่าวสารกิจกรรมการท่องเทียวจากญาติ เพือน                   2) ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียวภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  คาํสําคญั : พฤติกรรมการท่องเทียว,  นกัท่องเทียว, พิพธิภณัฑส์ตัวน์าํ                
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ABSTRACT   The objectives of  this  research  were: (1)  to  study the  behavior of Thai tourists who visit the Rajamangala Trang aquarium, (2)  to  study the  level  of Thai  tourists satisfaction who visit the Rajamangala Trang aquarium classified by tourists behavior. The sample consisted of 100 Thai tourists.  The  research  instruments  were  questionnaires. Statistics for data analyses were frequency, percentage, mean.   Research findings were as  follows :    1) Most of the Thai  tourists  are female than male. Most are between 20 – 40 years old, with the hightest degree.    The most attractive spot of the trip is seal show. The most of the Thai  tourists had come in Rajamangala Trang Aquarium. Travel by private vehicle.  Also, most of the tourists received the information of Rajamangala Trang aquarium with relatives and friend. 2) The overall level of the satisfaction of tourists who visit the Rajamangala Trang aquarium was at a good level.  Keyword: Behavior ,   tourist ,  Aquarium                     สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง  ตาํบลไมฝ้าด  อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 1 Natural Resources and Environment Institute Rajamangala University of   Technology Srivijaya, Sikao Trang., Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : witsa1984@gmail.com 
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บทนํา  การท่องเทียวเป็นกิจกรรมนนัทนาการทีมีคุณค่าต่อชีวติของมนุษยแ์ละมีความสาํคญัต่อประเทศปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การพฒันาและส่งเสริมการท่องเทียวอยา่งแพร่หลายยิงขึน เนืองจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวสามารถนาํรายได้เขา้สู่ประเทศเป็นจาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดการลงทุนในธุรกิจหลายประเภททีเกียวเนืองกบัการท่องเทียว ถือไดว้า่การท่องเทียวมีส่วนช่วยให้เกิดความเจริญทงัทางเศรษฐกิจและสังคมได ้การท่องเทียวมีหลายรูปแบบเป็นไปตามลกัษณะของแหล่งท่องเทียว นกัท่องเทียวสามารถเลือกไดต้ามความพอใจเพือแสวงหาความสุข ความเพลิดเพลินหรือเพอืเป็นการทศันะศึกษาหาความรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบัชีวิต จัดเป็นกิจกรรมนนัทนาการอีกหนึงประเภททีมีผูใ้ห้ความสนใจอย่างมาก และกลายเป็นกิจกรรมทีได้รับความนิยมไปทวัโลกในขณะนีประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศทีมีแหล่งท่องเทียวอยู่มากมายหลายลกัษณะ อาทิแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์และโบราณสถาน แหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมประเพณี รวมไปถึงแหล่งท่องเทียวทีถูกสร้างขึน อาทิ พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน สวนสนุก สวนสาธารณะและสวนสตัว ์เป็นตน้  พิพิธภณัฑ์สัตวน์าํราชมงคล จงัหวดัตรัง เป็นหน่วยงานหนึงของสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขต เป็นสถานทีท่องเทียวทีสาํคญัแห่งหนึงของจงัหวดัตรัง อยูห่่างจากตวัเมืองจงัหวดัตรังประมาณ 36 กิโลเมตร มีพนืทีครอบคลุมอยูใ่นทอ้งทีอาํเภอสิเกา มีสภาพธรรมชาติทีสวยงาม เช่น หาดทรายและท้องทะเล  พืนทีป่าชายเลน นอกจากนีพิพิธภณัฑ์สัตวน์าํราชมงคล จังหวดัตรัง ยงัได้รับรางวลั  “ ของดีเมืองตรัง ประเภทแหล่งท่องเทียว ” จากหอการคา้ตรัง เมือวนัที 9 กรกฎาคม 57 อีกดว้ย  

          ภาพบรรยากาศบริเวณพิพิธภณัฑส์ตัวน์าํราชมงคล จงัหวดัตรัง    ภายในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ําราชมงคล จังหวดัตรังมีจุดบริการต่างๆทีสามารถอาํนวยความสะดวกให้กบันกัท่องเทียวดงันี    1. สถานแสดงพนัธุ์สตัวน์าํ    2. สถานแสดงความสามรถสตัว ์



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 1035 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

  3. สวนนก   4. ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน   5. บ่ออนุบาลสัตวน์าํขนาดใหญ ่       6. อาคารพะยนูและหญา้ทะเล   ส่งผลใหใ้นแต่ละปีมีนกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาเทียวชมพพิิธภณัฑส์ตัวน์าํ               ราชมงคล จงัหวดัตรังเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี   ดังตารางที  รายงานสถิตินักท่องเทียวทีเขา้ไปท่องเทียวในพิพิธภณัฑ์สัตวน์าํราชมงคล จังหวดัตรัง            ตงัแต่ปีพุทธศกัราช 58 ถึงปีพุทธศกัราช  60 ในปีพุทธศกัราช  8 พิพิธภณัฑ์สัตวน์าํราชมงคล จังหวดัตรังได้มีรายงานสถิตินกัท่องเทียวทีเขา้ไปในพิพิธภณัฑส์ัตวน์าํราชมงคล จงัหวดัตรัง เป็นจาํนวนมากถึง  108,296 คน ซึงถือเป็นจาํนวนนักท่องเทียวมากทีสุดจากจาํนวนนักท่องเทียวทงัหมดทีมาเยียมชมในพิพิธภณัฑ์สัตวน์าํราชมงคล จังหวดัตรัง               ตงัแต่ปีพทุธศกัราช 2558 ถึงปีพทุธศกัราช  2560 ดงัตารางที  ตารางที 1 สถิตินักท่องเทียวและรายไดจ้ากนักท่องเทียวทีเขา้ไปท่องเทียวในพิพิธภณัฑ์สัตวน์าํราชมงคล จังหวดัตรัง                ตงัแต่ปีพทุธศกัราช 8 ถึงปีพทุธศกัราช  60 
ปีงบประมาณ จาํนวนนกัท่องเทียวเป็นหมูค่ณะ(คน) การเปลียนแปลง (คน) รายได ้(บาท) การเปลียนแปลง    (บาท) พทุธศกัราช  108,296  3,441,420  พทุธศกัราช  93,025 -15,271 2,898,140 -543,280 พทุธศกัราช  86,922 -6,103 2,621,700 -276,440     จากขอ้มูลในตารางที  พบวา่ ตงัแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นตน้มา ปริมาณนกัท่องเทียวก็ลดลงมาเรือยๆ ดว้ย ประเทศไทยประสบอทุกภยับา้ง ปัญหาของเศรษฐกิจทีตกตาํบา้ง พิพธิภณัฑส์ัตวน์าํราชมงคลตรัง เป็นอีกสถานที ทีไดรั้บผลกระทบ และเสียโอกาส ดา้นการท่องเทียวอยา่งมาก ทาํให้นกัท่องเทียวทีเขา้มาท่องเทียวลดลง จากปัญหาทีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัจึงมีความสนใจทีจะ ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเทียว ชาวไทยทีมีต่อการท่องเทียวภายในพนืทีพิพธิภณัฑ์สัตวน์าํราชมงคลตรัง ซึงผลทีไดจ้ากการศึกษา ครังนีจะเป็นประโยชน์และสามารถใชเ้ป็นแนวทาง การพฒันาและฟืนฟกูารท่องเทียวของพิพธิภณัฑส์ตัวน์าํราชมงคลตรังต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย 1. รูปแบบ ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมาท่องเทียวพพิิธภณัฑส์ตัวน์าํราชมงคลตรัง  มีกรอบแนวคิด คือ ศึกษาขอ้มูลทวัไปของกลุ่มนกัท่องเทียวชาวไทยทีเดินทางมาท่องเทียวพพิิธภณัฑส์ัตวน์าํราชมงคลตรัง โดยนาํขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียว  เช่น เพศ อาย ุทีอยูปั่จจบุนั อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และ พฤติกรรมการมาของนกัท่องเทียว ความพึงพอใจต่อสถานทีมาท่องเทียว จากการสาํรวจแบบสอบถาม (Questionnaire)  จาํนวน 100 คน ตงัแต่เดือนธนัวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561    
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2. รายละเอยีด  2.1   กลุ่มตวัอย่างทใีช้ในการศึกษา    ในการทาํการศึกษาครังนี ไดก้าํหนดประชากรเป้าหมาย คือ นกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวพพิิธภณัฑ์สัตวน์าํราชมงคลตรัง จาํนวน 100 คน ตงัแต่เดือนธนัวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561   กลุ่มตวัอยา่ง คือ  นกัท่องเทียวชาวไทยทีเดินทางมาท่องเทียวพพิิธภณัฑส์ตัวน์าํราชมงคลตรัง   จาํนวน 100 คน ตงัแต่เดือนธนัวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561  2.2  เครืองมือทใีช้ในการศึกษา                    เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  จาํนวน 100 ชุด เก็บขอ้มูลตงัแต่เดือนธนัวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561  2.3  ข้อมูลทใีช้ในการศึกษา  การศึกษาเรือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยทีมาท่องเทียวพิพิธภัณฑ์สัตว์นํา            ราชมงคลตรัง ไดก้าํหนดแหล่งขอ้มูล ดงันี  . ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเกียวกบั พฤติกรรมการท่องเทียว และระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียว โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการศึกษา ซึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย  ส่วนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับขอ้มูลทัวไปของนักท่องเทียวชาวไทยทีมาท่องเทียวพิพิธภณัฑ์ฯ ได้แก่            เพศ อาย ุทีอยูปั่จจุบนั อาชีพ ระดบัการศึกษา   ส่วนที 2 ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว ซึงสอบถามเกียวกบั  - แหล่งขอ้มูลในการมา  - จุดประสงคใ์นการมาท่องเทียว  - พาหนะทีใชใ้นการเดินทางท่องเทียว  ส่วนที 3  ขอ้มูลเกียวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียว  ไดแ้ก่   - สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศความสวยงามโดยรอบ  - การใหบ้ริการของเจา้หนา้ทีงานบริการ  - สิงอาํนวยความสะดวก สาธารณะ เช่น หอ้งสุขา ถงัขยะ ทีนงั เป็นตน้  - ความน่าสนใจ ความพร้อมเพรียงของตวัแสดงและครูฝึกความสามารถสตัว ์ - อตัราค่าบริการ  . ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการศึกษางานจากเอกสาร ทีผูจ้ดัทาํไดท้าํการเก็บรวบรวมมา ตงัแต่ปี  พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2560  2.4  วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล           ในส่วนที 1 และส่วนที 2 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อธิบายลกัษณะทวัไปของขอ้มูลทีเก็บรวบรวมได้ (frequency) อัตราร้อยละ (percentage) โดยแสดงเป็นตารางและอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ แลว้ทาํการแปรความหมายของระดบัค่าเฉลีย ในส่วนที 3 โดยยดึหลกัเกณฑ ์ดงันี    
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คะแนนเฉลีย                     ความหมาย 0 - 0.99                          ปรับปรุงมาก                                                                1.00 - 1.49                        ควรปรับปรุง                                                                1.50 – 2.49                       พอใช ้                                                               2.50 – 3.49                       ปานกลาง                                                                3.50 – 4.49                       ดี                                                                4.50 – 5.00                       ดีมาก               2.5  สถิตทิใีนการวจิยั      โดยใชเ้ครืองคอมพวิเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS FOR WINDOW      สถิติพนืฐาน 1) ค่าร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉลีย (Mean : x)                           x  =   ∑                                                               N                     เมือ    x      แทน  ค่าเฉลีย 
                                          ∑     แทน  ผลรวมของขอ้มูลทงัหมด                              N     แทน  จาํนวนขอ้มูลทงัหมด  ผลและวจิารณ์ผล 1.ข้อมูลทวัไปของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทยีว ตารางท ี2: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มนกัท่องเทียว จาํแนกตามเพศ เพศ จาํนวน ร้อยละ ชาย 47 47 หญิง 53 53 รวม 100 100   จากการศึกษา พบวา่ ขอ้มูลทีจาํแนกตามเพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47 จากผลการสาํรวจนีมีเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เป็นเพราะ นกัท่องเทียวหญิงนิยมการท่องเทียวมากกวา่ หรือในปัจจุบนัประชากรเพศหญิงมากกวา่เพศชาย       
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ตารางท ี3: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มนกัท่องเทียว จาํแนกตามอาย ุอาย ุ จาํนวน ร้อยละ ตาํกวา่ 20 ปี 36 36 20-40 ปี 42 42 41-60 ปี 16 16 มากกวา่ 60 ปี 6 6 รวม 100 100  จากการศึกษา พบวา่ ขอ้มูลทีจาํแนกตามอาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายอุยู่ในช่วง 20-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา คือ อายชุ่วง ตาํกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 และนอ้ยสุด คือ ช่วงอาย ุมากกวา่ 60 ปี จากผลการสาํรวจกลุ่มอายทีุเดินทางมาท่องเทียวมากทีสุด คือ  ช่วงอายุ  20-40 ปี เป็นเพราะ เป็นวยัทีสามารถดูแลตวัเองไดแ้ลว้ มีรายไดเ้ป็นของตวัเองแลว้ จึงมีกาํลงัในการใชจ่้ายในการท่องเทียวไดด้ว้ยตวัเอง ตารางท ี4: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มนกัท่องเทียว จาํแนกตามทีอยู ่       ปัจจุบนั ทีอยูปั่จจบุนั จาํนวน ร้อยละ ภาคเหนือ 5 5 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0 0 ภาคตะวนัออก 1 1 ภาคกลาง 5 5 ภาคใต ้ 82 82 ภาคตะวนัตก 7 7 รวม 100 100  จากการศึกษา พบวา่  ขอ้มูลทีจาํแนกตามทีอยูปั่จจุบนั  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัอยู่ทางภาคใต ้คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมา คือ อาศยัอยูท่างภาคตะวนัตก คิดเป็นร้อยละ 7 และนอ้ยสุด คือ อาศยัอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 0 จากผลการสาํรวจผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัอยูท่างภาคใต ้          
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ตารางท ี5: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มนกัท่องเทียว จาํแนกตามระดบั                  การศึกษา ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ ประถมศึกษา 13 13 มธัยมศึกษา 31 31 ประกาศนียบตัร หรือ เทียบเท่า 5 5 ปริญญาตรี 46 46 ปริญญาโท 5 5 ปริญญาเอกหรือมากกวา่ 0 0 รวม 100 100  จากการศึกษา พบวา่  ขอ้มูลทีจาํแนกตามระดบัการศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31 และน้อยสุด คือ ระดับปริญญาเอกหรือมากกวา่ คิดเป็นร้อยละ 0 จากการทีระดบัการศึกษาของนกัท่องเทียวอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากทีสุด เพราะ ระดบัการศึกษาสอดคลอ้งกบัอาย ุคือช่วงอายรุะหวา่ง 20-40 ปี และจาํนวนนกัท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา และวยัคนทาํงาน ช่วงอายนีุจะมีเวลา กาํลงัจากการเงิน ทีจะเทียวมากทีสุด ตารางท ี6: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มนกัท่องเทียว จาํแนกตามอาชีพ อาชีพ จาํนวน ร้อยละ นกัเรียน นกัศึกษา 34 34 ขา้ราชการ 24 24 พนกังานบริษทัเอกชน 7 7 ธุรกิจส่วนตวั 0 0 รับจา้งทวัไป 26 26 เกษตรกร 3 3 เกษียณอาย ุวา่งงาน 6 6 รวม 100 100  จากการศึกษา พบวา่   ขอ้มูลทีจาํแนกตามอาชีพ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนกัเรียน นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา คือ อาชีพขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 24 และนอ้ยสุด คือ อาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 0  จากการทีมีกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษามากทีสุด อาจมาจากการทีนกัเรียน นักศึกษาเป็นวยัทีมีภาระนอ้ย และเป็นวยัของการศึกษา เล่าเรียน จึงเป็นผลใหมี้การทศันศึกษา การท่องเทียว แสวงหาความรู้มากกวา่อาชีพอนืๆ    
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2. ข้อมูลเกยีวกับพฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทยีว ตารางท ี7: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มนกัท่องเทียว จาํแนกตามขอ้มูลการมาท่องเทียว ขอ้มูลการมาท่องเทียว จาํนวน ร้อยละ เคย 51 51 ไม่เคย 49 49 รวม 100 100   จากการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาท่องเทียวในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ํา             คิดเป็นร้อยละ 51 และไม่เคยมาหรือครังแรก คิดเป็นร้อยละ 49 จากการสาํรวจครังนี จาํนวนนกัท่องเทียวทีเคยมาท่องเทียวแลว้ใหข้อ้คิดเห็นวา่ ประทบัใจในตวัแมวนาํ การแสดงแมวนาํทีน่าสนใจ และทีสาํคญัคือ อยูไ่ม่ไกลจากพนืทีอยูอ่าศยั ตารางที 8: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของกลุ่มนักท่องเทียว จําแนกตามแหล่งขอ้มูลการมาท่องเทียว แหล่งขอ้มูลการมาท่องเทียว จาํนวน ร้อยละ ประสบการณ์ส่วนตวั 31 31 บริษทันาํเทียว 12 12 อินเตอร์เน็ต 24 24 ญาติ เพอืน 33 33 อืนๆ 0 0 รวม 100 100  จากการศึกษา แสดงให้เห็นว่า แหล่งขอ้มูลการมาท่องเทียวของนักท่องเทียวส่วนใหญ่ในการเลือกเดินทางมาท่องเทียวยงัพิพิธภณัฑ์สัตวน์าํฯ คือ  ญาติ เพือน  คิดเป็นร้อยละ 33  รองลงมาคือ ประสบการณ์ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 31 และน้อยสุดคือ อืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0 จากการสํารวจและสอบถามจากพฤติกรรมของนักท่องเทียวส่วนใหญ่ทีเลือกแหล่งขอ้มูลการท่องเทียวโดยส่วนใหญ่อาศยัการบอกต่อจากญาติ เพอืน เนืองจากสังคมเพอืน ญาติ มีอยูม่ากและหลายกลุ่ม การบอกต่อจึงส่งผลต่อการประชาสัมพนัธ์ทีดีทีสุดในการเดินทางมา           
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ตารางท ี9: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มนกัท่องเทียว จาํแนกตาม         จุดประสงคใ์นการมาท่องเทียวครังนี จุดประสงคใ์นการมาท่องเทียวครังนี จาํนวน ร้อยละ ชมสถานแสดงพนัธุ์สตัวน์าํ 23 23 ชมการแสดงความสามารถสตัว ์ 73 73 ชมสวนสตัวข์นาดเลก็ 3 3 ชมการใหอ้าหารเต่าทะเล 0 0 ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 1 1 รวม 100 100  จากการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเทียวในครังนี คือ  ชมการแสดงความสามารถสตัว ์ คิดเป็นร้อยละ 73  รองลงมาคือ ชมสถานแสดงพนัธุ์สตัวน์าํ คิดเป็นร้อยละ 23 และนอ้ยสุดคือ ชมการให้อาหารเต่า คิดเป็นร้อยละ 0 จากการสํารวจและสอบถามจากพฤติกรรมของนักท่องเทียวสามารถสรุปจุดประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเทียวในครังนี คือ เพือชมการแสดงความสามารถสัตว ์เพราะเนืองจาก คนทีเคยเดินทางมาแลว้เกิดความประทบัใจและมีการบอกต่อกบัญาติ เพอืน จึงเป็นตวักระตุน้การเดินทางมาอีกหลายๆ กลุ่มคน ตารางท ี10: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มนกัท่องเทียว จาํแนกตามพาหนะเดินทาง พาหนะเดินทาง จาํนวน ร้อยละ รถส่วนตวั 82 82 รถบริษทัทวัร์ 18 18 รถโดยสารประจาํทาง  0 0 รวม 100 100  จากการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชพ้าหนะในการเดินทางมาท่องเทียวในครังนี คือ  รถส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 82  รองลงมาคือ รถบริษทัทวัร์  คิดเป็นร้อยละ 18 และนอ้ยสุดคือ รถโดยสารประจาํทาง คิดเป็นร้อยละ 0 จากการสาํรวจและสอบถามจากพฤติกรรมของนกัท่องเทียวสามารถสรุปพาหนะทีใชใ้นการเดินทางมาท่องเทียวในครังนี คือ รถส่วนตวั เพราะเนืองจาก นกัท่องเทียวส่วนใหญ่จะเป็นคนในพนืทีใกลเ้คียง  3. ข้อมูลเกยีวกับความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเทยีว ตารางท ี11: แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเทียว 
ประเด็นความพึงพอใจ ระดบัความพึงพอใจ 1       2        3        4          5 เฉลีย แปลผล 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศความสวยงามโดยรอบ 0 8 6 60 26 4.04 ดี 
ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที 0 21 34 23 22 3.46 ปานกลาง 
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ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก สาธารณะ เช่น หอ้งสุขา ถงัขยะ  ทีนงั  0 32 23 23 22 3.35 ปานกลาง 
ดา้นความน่าสนใจของการแสดงความสามารถสัตว ์ 0 0 21 41 38 4.17 ดี 
ดา้นอตัราค่าบริการ 0 22 34 23 21 3.43 ปานกลาง 

ความพงึพอใจภาพรวม 0 83 118 170 129 3.69 ดี 
 จากการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ ความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวทีพิพิธภณัฑส์ัตวน์าํตรัง  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.69  ซึงอยูใ่นระดบัดี ซึงเมือแยกตามประเด็นดา้นต่างๆ ไดด้งันี ดา้นสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ ความสวยงามโดยรอบนีนักท่องเทียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉลียเท่ากับ 4.04             ซึงเป็นความพึงพอใจทีอยูใ่นระดบัดี ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ทีนกัท่องเทียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 ซึงเป็นความพึงพอใจทีอยูใ่นระดบัปานกลาง ด้านสิงอาํนวยความสะดวก สาธารณะ เช่น ห้องสุขา ถังขยะ ทีนังพักผ่อน  นักท่องเทียวมีความพึงพอใจ                       วดัค่าเฉลียเท่ากบั 3.35 ซึงเป็นความพึงพอใจทีอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความน่าสนใจของการแสดงความสามารถสัตว ์ นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉลียเท่ากบั 4.17 ซึงเป็นความพงึพอใจทีอยูใ่นระดบัดี ดา้นอตัราค่าบริการ  นักท่องเทียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉลียเท่ากับ 3.43 ซึงเป็นความพึงพอใจทีอยู่ในระดับ            ปานกลาง 4.  แนวโน้มของนกัท่องเทยีวทจีะกลับมาท่องเทยีวในพพิธิภัณฑ์สัตว์นําราชมงคลตรัง ตารางท ี12: แสดงแนวโนม้ของนกัท่องเทียว แนวโนม้ทีจะกลบัมาเทียว จาํนวน ร้อยละ มา 91 91 ไม่มา 9 9 รวม 100 100   จากตารางที 12 จะเห็นไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโนม้ทีจะกลบัมาท่องเทียวในสถานทีนีอีกครัง คิดเป็นร้อยละ 91 ส่วนแนวโนม้ทีจะไม่กลบัมาท่องเทียว คิดเป็น   ร้อยละ 9    สรุปผลการวจิัย 1. บทสรุปข้อมูลทวัไปของนักท่องเทยีว   จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเทียวจาํนวน 100 คน  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุอยูใ่นช่วง 20 -40 ปี มีทีอยูปั่จจุบนัอยูใ่นภาคใต ้ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน นกัศึกษา  
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2. บทสรุปพฤตกิรรมการท่องเทยีวทเีดนิทางมาท่องเทยีวในพพิธิภณัฑ์สัตว์นําราชมงคลตรัง      จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเทียวจาํนวน 100 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาท่องเทียวในพิพิธภณัฑ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 51 โดยทีแหล่งข้อมูลท่องเทียวของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในการเลือกเดินทางมาท่องเทียว คือ ญาติ เพือน มีจุดประสงคห์ลกัในการเดินทางมา คือ ชมการแสดงความสามารถของสัตว ์ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเทียวโดยใชพ้าหนะส่วนตวั 3. บทสรุปเกยีวกับความพงึพอใจของนกัท่องเทยีวทเีดนิทางมาท่องเทยีวในพพิธิภัณฑ์สัตว์นํา ราชมงคลตรัง  จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเทียวจาํนวน 100 คน พบวา่ ค่าเฉลียความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวในพนืทีพิพธิภณัฑฯ์ อยูใ่นระดบัดี ดา้นสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ ความสวยงามโดยรอบ ในดา้นนีนกัท่องเทียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉลียเท่ากบั 4.04 ซึงเป็นความพึงพอใจทีอยูใ่นระดบัดี ดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ที ในด้านนีนกัท่องเทียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 ซึงเป็นความพึงพอใจทีอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก สาธารณะ เช่น ห้องสุขา ถงัขยะ ทีนงัพกัผ่อน ในดา้นนีนกัท่องเทียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉลียเท่ากบั 3.35 ซึงเป็นความพึงพอใจทีอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความน่าสนใจของการแสดงความสามารถสตัว ์ในดา้นนีนกัท่องเทียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉลียเท่ากบั 4.17 ซึงเป็นความพึงพอใจทีอยูใ่นระดบัดี ดา้นอตัราค่าบริการ ในดา้นนีนกัท่องเทียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉลียเท่ากบั 3.43 ซึงเป็นความพึงพอใจทีอยู่ในระดบัปานกลาง 4. แนวโน้มการกลับมาเทยีวซําในอนาคตของนักท่องเทยีวทมีาเทยีวในพืนทพีพิธิภณัฑ์สัตว์นาํ ราชมงคลตรัง   จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างนักท่องเทียวจาํนวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มทีจะกลบัมาเทียวซาํอีก                คิดเป็นร้อยละ 91  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยั เรือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยทีมาท่องเทียวพิพิธภณัฑส์ตัวน์าํราชมงคลตรัง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ครังนี  สําเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ             นายปรีดา เกิดสุข ผูอ้าํนวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ผูช่้วยศาสตรจารยม์าโนช  ขาํเจริญ  รองผูอ้าํนวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ทีไดก้รุณาเป็นผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัตลอดจนให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทางในการจดัทาํอยา่งดียิง และขอขอบคุณเจา้หนา้ทีทีรวบรวมขอ้มูลมาตงัแต่ ปีพทุธศกัราช 8 ถึง 60 ทีใหข้อ้มูลในครังนี  เอกสารอ้างองิ นฐัพงศ ์คุมา. (2549). พฤตกิรรมของนักท่องเทยีวในการท่องเทยีวอาํเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.   อนุชิต พงึปัญญาดี. ( ). ศึกษาปัจจยัทมีีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเทยีวภาค  
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 อารีย ์วรเวชธนกุล. (2546). ศึกษาถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเทียวทางระวัติศาสตร์ของนักท่องเทียว         ชาวไทยในจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญาการค้นควา้แบบอิสระเศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่. สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม. สถิตนิักท่องเทยีว. คน้เมือ March 12,2015, จาก http:// nrei.rmutsv.ac.th/th  /content/186-1383293852-1-011113.   พิพธิภณัฑส์ตัวน์าํราชมงคล จงัหวดัตรัง. ข้อมูลการให้บริการ. คน้เมือ March 12,2015,. จาก  http://nrei.rmutsv.ac.th/th/                               
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การออกแบบสร้างและวเิคราะห์ประสิทธิภาพ วลีแชร์พลังงานแสงอาทิตย์ Create and analysis efficiency wheel chair  solar  energy  ศิริกลุ พวงผกา1 อรอนงค ์จตุราศีบริสุทธิ2 วราภรณ์ ทองสุข3 และ วชิยั  นระมาตย4์* Sirikool Poungphake1 Onanong Jaturasriborisut2 Waraporn Thongsuk3 and Wichai  Nramat4*  บทคัดย่อ   บทความวิจยันี เป็นการนาํเสนอการออกแบบสร้าง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพวีลแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์ โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) วตัถุประสงค ์ .เพอืสร้างวลีแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์ .นาํพลงังานแสงอาทิตยม์าใชก้บัวีลแชร์ .ออกแบบระบบควบคุมการทาํงานดว้ยจอยสติกแบบไร้สาย ผูว้ิจยัไดท้าํการออกแบบวีลแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์สงัการทาํงานดว้ยจอยสติก และสามารถควบคุมการทาํงานดว้ยสวติช์โยกไดอี้กดว้ย มอเตอร์ขบัเคลือน DC 12V วีลแชร์พลงังานแสงอาทิตยส์ามารถชาร์จพลงังานจากโซล่าเซลล์และไฟฟ้า V จากการวิจัยพบว่า วีลแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์ ทีผูว้ิจยัสร้างขึนสามารถรับนาํหนกัไดสู้งสุด  กิโลกรัม วิงดว้ยความเร็วสูงสุด  กิโลเมตร/ชวัโมง และใชง้านต่อเนืองได ้  ชวัโมงในขณะทีไม่มีแสงแดด ระยะการสงัการดว้ยจอยสติกไม่เกิน  เมตร  คาํสําคญั : (วลีช,์พลงังานแสงอาทิตย)์  ABSTRACT   The purpose of this research is Create and analysis efficiency wheel chair solar energy. Objective 1. Create and analysis efficiency wheel chair solar energy 2. The solar energy with the wheelchair. 3. Design of control system with joss stick wireless. wheel chair solar energy  control for joss stick wireless And can control the function with the rocker switch. Motor driven DC 24V  wheel chair solar energy Can charge the power from the solar cells and AC 220V.                The research found that wheel chair solar energy. Can get the maximum weight 70Kg. Running at full speed 10 km/h continuous use 3h. While there is no sunlight the command with joystick no more 8 m.  Keywords : (wheel chair, Solar energy)     สาขาวิชาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคนาคม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรีตาํบลยา่นยาว อาํเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี   1Department of Electronics and telecommunication Engineering, Faculty of    Industrial Education,Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi   ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : tingkmitl@hotmail.com 
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บทนํา ปัจจุบนัพลงังานแสงอาทิตย ์นบัเป็นหนึงในพลงังานหมนุเวยีนทีมีศกัยภาพสูง และยงัเป็นพลงังาน                สะอาด ไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม และยงัไม่ตอ้งหาซือหรือนาํเขา้เชือเพลิงเหมือนกบัพลงังานประเภทอืนๆพลงังานแสงอาทิตยย์งัสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นต่างๆ นอกเหนือจากการผลิตพลงังานไวใ้ชภ้ายในอาคาร ทีพกัอาศยั หรือไฟฟ้าแสงสวา่งตามทอ้งถนน  คนพกิารหมายถึงคนทีมีความผิดปกติ หรือบกพร่องทางร่างกายทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ รถเขน็นงั หรือรถเข็นผูป่้วยถือวา่เป็นพาหนะหรือเครืองมือสาํหรับผูที้มีปัญหาเรืองการเดิน หรือการเคลือนไหวไม่วา่จะเนืองมาจากอาย ุอาการบาดเจ็บจากการเกิดอุบติัเหตุ หรือความพิการตงัแต่กาํเนิด ทาํให้ผูป่้วยเหล่านีไม่สามารถเคลือนยา้ยตวัเองหรือช่วยเหลือตวัเองได ้ จึงตอ้งคอยมีรถเขน็สาํหรับการเคลือนยา้ยผูป่้วย การทาํงานของเกา้อีรถเขน็ในปัจจุบนัจะใหผู้น้งัรถเข็นใชว้ธีิการหมุนลอ้เพือทาํการเคลือนทีไปในทีต่างๆ หรืออาศยัผูช่้วยเข็นทาํการเข็นให้ จึงทาํให้เกิดการเสียเวลาแก่ผูที้คอยดูแลเพราะจะตอ้งคอยนงัเฝ้าตลอดเวลา และนอกจากนียงัมีเกา้อีรถเขน็ไฟฟ้า ซึงมีราคาทีสูงมากกวา่รถเขน็ปกติ ในปัจจุบนันีมีผูป่้วยทางดา้นอุบตัิเหตุ ผูสู้งอายแุละผูที้พิการตงัแต่กาํเนิด มีจาํนวนมากซึงผูป่้วยเหล่านีมีอาการเดินไม่ไดแ้ละช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้เพิมเป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้ผูป่้วยมีความตอ้งการรถวีลแชร์เพิมมากขึนจากเดิม ซึงรถวีลแชร์ธรรมดาตอ้งเคลือนทีดว้ยการเขน็หรือผูป่้วยเขน็เอง ทาํให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผูป่้วยเหล่านนั เพราะบางทีผูป่้วยอาจตอ้งการทีจะไปในทีต่างๆแต่ไม่มีผูดู้แลคอยดูอยู่ใกล้ๆ จึงทาํให้เสียเวลาในการเคลือนที  และการสอบถามจากผูดู้แลศูนย์พิเศษเขต 5 สุพรรณบุรี ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) ทาํหนา้ทีเป็นอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กเป็นตวักลางในการเชือมต่ออุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ในการเคลือนทีของหุ่นยนต์ เช่น โมดูลขับมอเตอร์ (Motor drive module) มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง (DC motor) และบลูทูธโมดูล (Bluetooth module) [3] ดงันนัคณะผูจ้ดัทาํจึงไดอ้อกแบบคิดคน้ศึกษาสร้างรถวลีแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์สงัการทาํงานดว้ยจอยสติก โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) เพือให้ผูป่้วยและญาติผูป่้วยไดมี้ความสะดวกสบายมากขึนเพราะผูป่้วยสามารถเคลือนยา้ยตวัเองไดด้ว้ยการใชก้ารควบคุมดว้ยจอยสติก และยงัประหยดัค่าใชจ่้ายในการซือรถวลีแชร์ไฟฟ้าทีมีราคาสูง  วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั  1. เพือศึกษาและสร้างวลีแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์2. เพือศึกษาระบบการนาํพลงังานแสงอาทิตยม์าใชก้บัวลีแชร์ 3. เพือออกแบบควบคุมการสงัการทาํงานดว้ยจอยสติก ทฤษฎ ีสมมุตฐิาน และกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั   โครงการวีลแชร์ควบคุมดว้ยจอยสติกเป็นการพฒันามาจากรถวีลแชร์ธรรมดามาเป็นระบบการควบคุมดว้ยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายส่งขอ้มูลผ่านสัญญาณ Wireless ทาํให้สามารถควบคุมไดท้งัผูป่้วยหรือญาติ โดยเราสามารถควบคุมการเดินหนา้ ถอยหลงั เลียวซา้ย เลียวขวา วลีแชร์นีใชแ้หล่งพลงังานจากแผงโซลาเซลลม์าเก็บไวใ้นแบตเตอรี จะมีชุดชาร์จแบตเตอรี V และมีจอวดัเปอร์เซ็นแบตเตอรี บอกสถานะแบตเตอรี เมือ Arduinoไดรั้บค่าโปรโตคอลมาจากจอยสติกแลว้ทาํการแปลงค่าออกมาและจ่ายไฟไปยงัชุดไดร์มอเตอร์เพือให้มอเตอร์ทาํงาน วีลแชร์ควบคุมดว้ยจอยสติกทาํให้ผูป่้วยหรือคนพกิาร อมัพฤกษ ์อมัพาต ไดใ้ชง้านอยา่งสะดวกสบายมีประสิทธิภาพอีกทงัสามารถควบคุมไดอ้ยา่งอิสระ ญาติหรือผูป่้วยไม่ตอ้งออกแรงในการเขน็ การออกแบบและการวจิยัโครงการ           เนืองจากในปัจจุบนัวีลแชร์ทีมีอยู่เป็นระบบเข็นแบบธรรมดา คณะผูว้ิจยัจึงนํามาดดัแปลงและปรับปรุงแกไ้ขใหม่ โดยการออกแบบระบบการควบคุมมอเตอร์ดว้ย ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) และเพมิชุดเฟืองติด
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เขา้กบัมอเตอร์ เพือสามารถเข็นไดข้ณะแบตเตอรีหมดหรือไม่มีแบตเตอรี และเคลือนทีไดส้มดุลไม่กระชากหรือเคลือนทีโดยเร็วเกินไป และออกแบบโครงเพอืนาํโซล่าเซลลข์นาด 100 W มาติดกบัตวัรถวลีแชร์ หลกัการทาํงานของวีลแชร์ควบคุมดว้ยจอยสติกคือ เมือเปิดสวิตช์เริมทาํงาน แบตเตอรีไดท้าํการจ่ายไฟให้กบัวงจรต่างๆ จอยสติกไดท้าํการส่งค่าโปรโตคอลออกมา ซึงมีค่าเป็น 0 กบั 1 ส่งค่าไปที Arduino เพือให ้Arduino ทาํการแปลงค่าออกมาและใชต้รวจสอบคาํสงัตามเงือนไขทีกาํหนดไว ้เช่น DIR 1=1, DIR 2 = 0, DIR 3 = 0, DIR 4 = 1 จะสงัมอเตอร์หมุนเพือให้วีลแชร์เคลือนทีไปขา้งหนา้ และถา้ไม่เป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้หท้าํการตรวจสอบไปอีกเงือนไขหนึงแบบนีไปเรือยๆ จนครบเงือนไข ถา้ไม่ตรงกบัเงือนไขใดๆ มอเตอร์จะไม่เกิดการทาํงานหรือหยดุนิงและให้วนกบัไปตรวจสอบทีเงือนไขทีหนึงอีกทีเพอืรอการป้อนคาํสงัชุดใหม่ต่อไป  
Start

Joystick
Aduino

DIR 1= 1 DIR 2= 0 DIR 3= 0 DIR 4= 1

DIR 1= 0 DIR 2= 1 DIR 3= 1 DIR 4= 0

DIR 1= 1 DIR 2= 1 DIR 3= 0 DIR 4= 1

DIR 1= 1 DIR 2= 1 DIR 3= 1 DIR 4= 0

เดินหน้า

ถอยหลงั

เลยีวซ้าย

เลยีวข้าว     ภาพท ี1  แสดงการทาํงานของวลีแชร์ควบคุมดว้ยจอยสติก  
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   ภาพท ี2 ลกัษณะของรถวลีแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์ ผลการทดลอง  ในการทาํงานของรถวลีแชร์ เช่นการควบคุมทิศทางของรถวลีแชร์ จะถูกควบคุมผา่นไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino board) และเขียนโปรแกรมสังการดว้ยภาษา C ผ่านอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ซึงไดมี้การทดลองในส่วนของการบังคับวีลแชร์ การแสดงผลด้านเอาต์พุต เพือตรวจสอบการใช้งานของบอร์ดทดลองทังหมด ซึงผลทีได้จากการดาํเนินงานมีดงันี  1 การทาํงานของมอเตอร์                2 การบงัคบัทิศทางของรถวลีแชร์                3 การวดัความเร็วของรถวลีแชร์  
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               4 ผลการทดลองทีระยะทาง 100 เมตร                5 การทดลองโซล่าเซลล ์ตารางท ี1 การทาํงานของมอเตอร์ ENA/PWM DIR1 DIR2 STATUS  0 X x SLOW STOP 1 0 0 FAST STOP 1 0 1 ROTATE RIGHT 1 1 0 ROTATE LEFT 1 1 1 SLOW STOP   1. เมือ ENA = 1 ส่วน DIR1 และ DIR2 = 0 แลว้ จะมี ลกัษณะ การทาํงาน เหมือนกบั เงือนไข แรกเมือ ENA = 1 ส่วน DIR1 = 0, DIR2 = 1 จะทาํให ้OPTO ตวัที 1 กบั 4 ทาํงาน ส่วนตวัที 2 และ 3 ไม่ทาํงาน ส่งผลให้มีแรงดนัไบอสัทีขา Gate ของ Q1 และ Q4 ทาํให้ Mosfet คู่นี ON มีกระแสไหลจาก Q1 ผ่าน DC MOTOR ครบวงจรที Q4 ลงกราวด์ ทาํให้มอเตอร์หมุนขวา (ตามเขม็) [4]  2. เมือ ENA = 1 ส่วน DIR1 = 1, DIR2 = 0 จะทาํให ้OPTO ตวัที 2 กบั 3 ทาํงาน ส่วนตวัที 1 และ 4 ไม่ทาํงาน ส่งผลให้มีแรงดนัไบอสัทีขา Gate ของ Q2 และ Q3 ทาํให้ Mosfet คู่นี ON มีกระแสไหลจาก Q2 ผ่าน DC MOTOR ครบวงจรที Q3 ลงกราวด ์ทาํใหม้อเตอร์หมุนซา้ย (ทวนเข็ม)   3. เมือ ENA = 1 ส่วน DIR1 = 1, DIR2 = 1 จะทาํให ้OPTO ตวัที3 กบั 4 ทาํงาน ส่วนตวัที 1 และ 2 ไม่ทาํงาน ส่งผลให้มีแรงดนัไบอสัทีขา Gate ของ Q3 และ Q4 ทาํให้ Mosfet คู่นี ON ดึงกระแสทีไหลผ่าน DC MOTOR อยูล่งกราวด์ทนัที ทาํใหม้อเตอร์ STOP แบบ FAST คือ หยดุทนัที  4. มอเตอร์จะหยดุแบบ FAST STOP ก็ต่อเมือ ขา ENA เป็นลอจิก “1” และมอเตอร์หมุนดว้ยความเร็วเต็มที ถา้ป้อน PWM เขา้ทีขานีเพือควบคุมความเร็ว เมือมอเตอร์หมุนทีความเร็วชา้ๆในระดบัหนึง จะทาํให ้มอเตอร์ไม่สามารถหยดุแบบ FAST STOP ได ้แต่จะเหยดุ แบบ Slow STOP แทน   5. ขอ้แนะนาํ ในกรณีทีตอ้งการใชบ้อร์ด ขบั DC มอเตอร์ 6-24 V แต่กินกระแสมากกวา่ 5 A แต่ไม่ควรเกิน 10A ใหท้่าการเดินสายไฟทีมีขนาดใหญ่พอสมควรเสริมเขา้ไปในบอร์ดตามจุดต่างๆเพอืใหล้าย [5] ปรินทนกระแสไดม้ากขึน ซึงจะช่วยป้องกนัลายปรินในส่วนภาคขบั Output ไม่ใหร้้อนหรือไหมไ้ด ้ในระดบัหนึง การบังคบัทศิทางของรถวลีแชร์         ภาพท ี3 ทิศทางการทาํงานของจอยสติก 
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 ตารางท ี2 การทาํงานของทิศทางของจอยสติก ทิศทาง  Motor 1   Motor 2  Status Dc  ENA/PWM DIR 1 DIR 2 ENA/PWM DIR 1 DIR 2 Motor 0 0 0 0 0 0 0 หยดุ 1 1 1 0 1 0 1 เดินหนา้ 2 1 0 1 1 1 0 ถอยหลงั 3 1 1 1 1 0 1 เลียวซา้ย 4 1 0 0 1 1 1 เลียวขวา  การวัดความเร็วของรถวลีแชร์  เมือสามารถควบคุมรถให้เคลือนทีไปในทิศทางทีตอ้งการไดแ้ลว้ ก่อนทีจะน่ารถเข็นไฟฟ้าไปใชง้านจริงๆจะตอ้งหาคุณสมบติัอีกอย่างหนึงคือความเร็ว เพราะความเร็วทีเหมาะสมจะท่าให้ผูใ้ชซึ้งเป็นผู ้ป่วยทีมีร่างกายทีไม่ค่อยแขง็แรงมีความเชือมนัในความปลอดภยัจากการใชร้ถเขน็ไฟฟ้าทีเราสร้างขึนในการทดลองเพอืหาความเร็วสูงสุดของรถจะใช้การเคลือนทีไปขา้งหน้าเป็นหลักและจะทาํการทดลองในแต่ละสภาวะช่วงแรกจะเป็นการทดลองในสภาวะทีไม่มีผูใ้ชง้านหรือรถเขน็วงิตวัเปล่าและ ช่วงทีสองจะเป็นการทดลองในสภาวะทีผูใ้ชง้านมีนาํหนกัตงัแต่  ถึง 7  กิโลกรัมซึงมีระยะทางในการทดลอง  เมตร  ทดลองความเร็วของรถวีลแชร์  1. การทดลองหาความเร็วเมือไม่มีผูใ้ช้งานจะใช้วิธีการหาความเร็วโดยปรับคนัโยกให้รถเข็นเดินหน้าอตัโนมติัจากนนัทาํการจบัเวลาทีระยะทาง 100 เมตร บนัทึกค่าการทดลอง  2. การทดลองหาความเร็วเมือมีผูใ้ชง้านจะใชว้ธีิการหาความเร็วโดยให้ผูใ้ชง้านนงัแลว้บงัคบัรถเข็นซึงผูใ้ช ้งานนนัจะมีนาํหนกัตงัแต่ 50 ถึง 70 กิโลกรัม จากนนัทาํการจบัเวลาทีระยะทาง 100 เมตร บนัทึกค่าการทดลอง ตารางท ี3 ผลการทดลองทีระยะทาง 100 เมตร  การทดลอง เวลา (T) ความเร็ว(km/hr) ไม่มีผูใ้ชง้าน 3 ชม. 50 ผูใ้ชง้านนาํหนัก 50 กก. 30 นาที 20 ผูใ้ชง้านนาํหนัก 60 กก. 20 นาที 15 ผูใ้ชง้านนาํหนัก 70 กก. 20 นาที 15  ตารางท ี4 ผลการทดสอบการชาร์จพลงังานในช่วงเวลา 07.00 น.ถึง  13.00 น.  
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   สรุปผลการวจิัย   ในการทําวิจัยในครังนี เพือออกแบบสร้าง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพวีลแชร์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวตัถุประสงค ์1.เพือสร้างวลีแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์2.นาํพลงังานแสงอาทิตยม์าใชก้บัวลีแชร์ 3.ออกแบบระบบควบคุมการทาํงานดว้ยจอยสติกแบบไร้สาย  ผลการวิจัยพบว่าแผ่นโซล่าเซลล์แบบฟิล์ม ขนาด 100W สามารถใช้พลงังานสูงสุด 18 V ในเวลา 7.00 น.และพลงังานตาํสุดอยู่ที 14 V วีลแชร์สามารถวิงด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตร ต่อ 3 ชวัโมง ในขณะทีไม่มีผูใ้ชง้าน และวิงด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตร ต่อ 20 นาทีในขณะทีมีผูใ้ชง้านนาํหนกั 70 กิโลกรัม  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป  การวิจยัครังนีเป็นการออกแบบสร้าง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพวีลแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์ทาํให้ผูป่้วยหรือผู ้พิการไดมี้ความสะดวกสบายมากขึนเพราะผูป่้วยสามารถเคลือนยา้ยตวัเองได ้และสามารถนาํไปในการการวิจยัเชิงพาณิชย ์และต่อยอดในการวิจยัสําหรับผูที้สนใจทวัไปได ้ในส่วนของระบบควบคุมผ่านจอยสติกแบบไร้สาย และระบบพลงังานแสงอาทิตย ์โดยส่วนทีสามารถนาํไปปรับปรุงและพฒันาต่อดงันี .ระบบขบัเคลือนทีเดิมเป็นโซ่ .เพมิระบบการทดรอบความเร็ว   เอกสารอ้างองิ มณฑล ฟักเอม.(2559) ระบบให้นําพืชอัตโนมัติ ด้ วย พ ลัง งานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลงพัน ธ์ุ . วารสารวิจัย               เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวศิวกรรม. น (55-66) พระราชบญัญติัการฟืนฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 มาตรา 4. สหพล เลิศวิริยะไพศาล.การพัฒนาระบบควบคุมการเคลือนทีของหุ่นยนต์.วารสารคณิตศาสตร์MJ-MATh 61(688)                   Jan–Apr, 2016 ไชยชาญ หิ น เ กิด . เ ค รืองกลไฟฟ้า  1. พิมพ์ค รัง ที  6 ก รุง เ ทพ : สมาค มส่ง เ สริมเ ทคโนโลยี  (ไทย-ญี ปุ่น), 2541                                              คน้ควา้เมือ 12 ธนัวาคม 2558 http://inex.co.th/shop/wireless-joystick.html  คน้ควา้เมือ  19 พฤศจิกายน 2560.  
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ABSTRACT  Community Product Development for Promoting Green Marketing aims to study community product development to promote marketing for the environment. The samples were community entrepreneurs in Nakhon Si Thammarat. And those who were involved in implementing the concept of green business to the business of 14 cases conducted during January 2018 to April 2018. The tools used are interview forms. 
According to studies, it has been found that The community takes into account the impact on the environment. The business model of the community. Use green marketing activities. Community-based products will be developed and marketed, focusing on sustainable use of resources. And promotion of product quality. Diversity Treatment To support the local economy By community involvement. Keyword: Community Product Development, Marketing Promotion, Green Marketing                    1 สาขาการตลาด คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ตาํบลถาํใหญ่  อาํเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช        80110 1 Department of Marketing, Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya       Sub-district Tumyai , Thungsong District, Nakhonsrithammarat Province 80110, Thailand   ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : tukta_30010@yahoo.com  
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บทนํา ปัญหาสิงแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสิงมีชีวิตและสิงไม่มีชีวิตทัวโลกก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์สีเขียวถูกนาํมาใช้เรียกผลิตภณัฑ์ทีใส่ใจต่อสภาพแวดลอ้ม (สันทนา อมรไชย, 2552) ปัจจุบนัหลายองคก์รหันมาให้ความสําคญักบัธุรกิจสีเขียวมากขึน โดยนาํมาใชเ้ป็นกลยทุธ์สาํคญัในการขบัเคลือนธุรกิจ เพือสร้างจุดยืนดา้นการเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม แสดงใหเ้ห็นถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและการใส่ใจสิงแวดลอ้ม ทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ทีดีต่อธุรกิจและในสายตาของชุมชน (ไอเดียธุรกิจ, 2556) ธุรกิจสีเขียวเขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมาก เพราะนบัเป็นแนวทางพฒันาทียงัยืนในทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งมนุษยแ์ละสิงแวดลอ้ม  การใชแ้นวคิดธุรกิจสีเขียวในหลายภาคธุรกิจไม่วา่จะเป็นโรงแรม สถานทีท่องเทียว  ร้านคา้ชุมชนต่างหันมาให้ความสาํคญักบัธุรกิจสีเขียว โดยใชผ้ลิตภณัฑ์และสินคา้วตัถุดิบทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อมมากขึน (วราธัช ตนัติวรวงศ์, 2558) วิถีการดาํรงชีวิตของมนุษยล์ดการใช้ทรัพยากรทีเป็นพษิต่อสิงแวดลอ้ม กล่าวไดว้า่เป็นวิถีชีวติแนวใหม่ทีเขา้สู่ยคุการตลาดสีเขียว (Green Marketing) และสินคา้ทีผลิตขึนเพือตอบสนองกับวิถีชีวิตการบริโภคในแนวทางดังกล่าวเรียกว่า “ผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Product) อนัเป็นผลิตภณัฑที์ผลิตดว้ยกรรมวธีิทางธรรมชาติไม่เจือปนสารเคมี ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตทีสะอาด สร้างมลพิษนอ้ย และสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได”้ (Berry, 2007) นักวิจยัหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการตลาดสีเขียวไวอ้ย่างน่าสนใจ โดย John Grant (1999) กล่าววา่การตลาดสีเขียวไม่ไดจ้าํกดัอยู่แค่การตลาดเพืออนุรักษ์สิงแวดลอ้ม แต่ยงัหมายรวมถึงการตลาดทีมีส่วนสร้างสรรค์สังคมในดา้นอืนๆ ด้วย เพราะการสร้างสรรค์สังคมย่อมส่งผลดีทางออ้มต่อสิงแวดลอ้มเช่นกัน  Olson (2009) กล่าววา่ การตลาดแนวใหม่ทีเรียกวา่การตลาดสีเขียว ไดชี้ใหเ้ห็นวา่การเปลียนแปลงทีเกิดขึนกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซึงเป็นไปในทิศทางทีจาํนวนผูบ้ริโภคสีเขียวทวัโลกไดเ้พิมขึนอยา่งต่อเนืองนนัเป็นสิงทีผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งปรับตวัใหท้นักบักระแสการเปลียนแปลงดงักล่าว การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในพฤติกรรมผูบ้ริโภคนนัส่งผลต่อผูผ้ลิตในการบงัคบัใหผู้ผ้ลิตต้องผลิตด้วยกระบวนการทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมมากขึน  สมาคมการตลาดแห่งอเมริกา  (American Marketing Association, 2011) กล่าววา่การตลาดสีเขียวคือการตลาดของผลิตภณัฑที์มีความปลอดภยัต่อสภาวะแวดลอ้ม ซึงการตลาดสีเขียวนันเป็นการรวมกิจกรรมต่างๆทังการปรับเปลียนผลิตภัณฑ์ การเปลียนแปลงขนัตอน กระบวนการผลิตและการเปลียนแปลงบรรจุภณัฑที์เชือมโยงกบัการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม การตลาดสีเขียว (Green Marketing) เป็นแนวคิดทีถูกนาํมาประยุกต์ใชอ้ยา่งแพร่หลาย Chen(2010 : 313) ระบุว่าองค์กรต่างๆ ไดน้ํามาใชเ้พือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัในดา้นความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์Porter & Van der Linde (1995 : 130) กล่าวว่า จาํนวนผูบ้ริโภคสีเขียวทวัโลกไดเ้พิมขึนอยา่งต่อเนืองนนั ส่งผลให้ผูผ้ลิตตอ้งผลิตสินคา้ดว้ยกระบวนการทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มมากขึน เหตุผลทีภาคธุรกิจจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการตลาดสีเขียว เพราะมนุษยท์ุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม Kontic Ivan (2014 : 11) กล่าววา่ หากมนุษยท์ุกคนหรือหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้งหันมาให้ความสนใจต่อการดาํเนินการดา้นการตลาด สีเขียวอยา่งจริงจงั เช่น รณรงคใ์หป้ระหยดัพลงังาน ลดการใชพ้ลาสติกหรือกล่องโฟม คดัแยกขยะนาํวสัดุเก่ากลบัมาใชใ้หม ่เป็นตน้ ก็จะสามารถนาํองคก์รหรือชุมชนกา้วไปสู่การเป็นองคก์รหรือชุมชนทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มได ้วตัถุประสงค์ เพือศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพอืส่งเสริมการตลาดเพอืสิงแวดลอ้ม      
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วรรณกรรมทเีกยีวข้อง แนวคดิการตลาดสีเขียว Mintu & Lozada (1993 : 19) Peattie (1995 : 24) และ Grant (1999 : 63) การตลาดสี เ ขียว เ ป็นเครืองมือทางการตลาดทีทาํให้เกิดการป้องกนัและรักษาสิงแวดลอ้มให้ดีขึน เป็นการจดัการทีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และสังคมเพือความยงัยืน (American Marketing Association, 2011 : 48)ทีให้ความหมายคําว่า การตลาดสีเขียว คือ การปรับเปลียนผลิตภณัฑ ์ตงัแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการมีบรรจุภณัฑที์เชือมโยงกบัการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม Grundey & Zaharia (2008 :139) กล่าววา่ การตลาดสีเขียว คือ การส่งเสริมผลิตภณัฑที์มีคุณสมบตัิทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Recyclable) หรือเติมเพือใชใ้หม่ได ้(Refillable) Kotler & Armstrong(2008 : 49) กล่าววา่ การตลาดสีเขียว คือการนาํส่วนประสมทางการตลาดมาประยุกตเ์ขา้กบัการอนุรักษด์า้นสิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบังานของ Prakash (2002 : 290) ทีกล่าวว่า การตลาดสีเขียวคือการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดให้มีความสัมพนัธ์กบัการตลาดเพือสิงแวดลอ้ม ในขณะที Kontic Ivan (2014 : 11) ให้ความเห็นวา่ นอกจากส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวแลว้ ยงัมีปัจจยัทีส่งผลต่อการดาํเนินการตลาดสีเขียว งานวิจยัของ Yenipazarli (2012 : 309) กล่าวว่า การตลาดสีเขียวประสบความสาํเร็จไดน้นั จะตอ้งประกอบด้วย การปรับส่วนประสมทางการตลาดให้เป็น   สีเขียว ภาครัฐให้การสนับสนุน และองค์กรต่างๆ เกิดความตระหนกัในเรืองการตลาดสีเขียว รวมถึงกลุ่มผูบ้ริโภค  สีเขียวทีเริมมีจาํนวนมากขึน สรุปไดว้า่ แนวคิดการตลาดสีเขียว หมายถึง การทีผูผ้ลิตผลิตสินคา้ออกมาโดยคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม ตงัแต่ตน้นาํจนถึงปลายนาํ เริมจากการสรรหาแหล่งผลิต  การจดัซือวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การปรับส่วนประสมทางการตลาดให้เป็นส่วนประสมการตลาดสีเขียวตลอดจนวธีิการกาํจดัขยะของเหลือใช ้รวมถึงการสร้างความน่าเชือถือและความเขา้ใจอนัดีกบัสงัคมโดยการมีส่วนร่วมของคนทีเกียวขอ้ง กระทงัทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเชือมนัและมีพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวในทีสุด การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้เป็นสีเขียว ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ได้แก่ Product  คือ ตัวผลิตภัณฑ์ Price คือ ราคาของผลิตภณัฑน์นั Place คือ ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการกระจายสินคา้ Promotion คือ การส่งเสริมการตลาดหรือการสือสารทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดจะใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมการตลาดเพอืการส่งมอบผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคา้ได้ตรงตามต้องการและเกิดคุณค่าสูงสุด โดย Kotler & Armstrong (2008 : 49) และ Yenipazarli (2012 : 304-319) ได้กล่าวไว้ตรงกนัวา่ การปรับส่วนประสมทางการตลาดใหเ้ป็นการตลาดสีเขียวตอ้งเริมจาก  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ตอ้งปรับกระบวนการผลิตในทุกขนัตอนไม่ใหส่้งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม มีการขจดัของเสียทีเกิดจากการผลิต สามารถย่อยสลายง่าย ไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม เช่น  ถุงพลาสติกทียอ่ยสลายไดง่้าย ผลิตภณัฑ์ซักลา้งทีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ นาํมนัไร้สารตะกวั เครืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังาน เป็นตน้ ซึงเรียกวา่ ผลิตภณัฑสี์เขียว (Green Product)  ด้านราคา (Pr ice)ทาํให้เกิดอรรถประโยชน์หรือคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภค โดยคาํนึงถึงตน้ทุนการผลิตกับตน้ทุนสิงแวดลอ้ม  จนกระทงันาํไปการตงัราคาซึงเป็นราคาทีผูบ้ริโภคยนิดีทีจ่ายแพงใหก้บัคุณค่าทีเพิมขึน  ด้านการจดัจาํหน่าย (Place) การกระจายสินคา้ใหไ้ปถึงมือผูบ้ริโภค ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มใหน้อ้ยทีสุด เช่น เลือกใชร้ถขนส่งทีประหยดัพลงังาน การออกแบบบรรจุภณัฑ์ในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เพือลดการใช้พลงังานและประหยดัตน้ทุน เป็นตน้  
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ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตอ้งเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการตลาดสีเขียวไปยงัผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการเพือให้เกิดความเขา้ใจและเกิดความตระหนักอยา่งจริงจงัในเรืองสิงแวดลอ้ม ซึงจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑสี์เขียวในทีสุด ทฤษฎกีารตลาดสีเขียว การตลาดสีเขียวเป็นกระบวนการเชิงกลยทุธ์ทีเกียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวทีมีความหมายกับผูบ้ริโภค (William and Ferrell, 2010) และการตลาดสีเขียวยงัเป็นส่วนหนึงของการตลาดเพือสังคมโดยพยายามทีจะแสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์ทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม (Rizwanalam,2013) องค์กรธุรกิจพยายามจัดหาผลิตภณัฑที์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มแก่ผูบ้ริโภคซึงองคก์รธุรกิจนนัจะไดรั้บประโยชน์จากการวางตาํแหน่งตราสินคา้ในใจของผูบ้ริโภคได ้โดยดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึงนํามาสู่การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้กับองค์กร              (ชุติมา วุ่นเจริญ, 2556) อีกทงัยงัสามารถเพิมผลกาํไรและเป็นปัจจยัในการสร้างความภักดีของผูบ้ริโภค (Lu, Bock and Joseph, 2013) ทฤษฎคีุณค่าตราสินค้า คุณค่าตราสินคา้เป็นคุณค่าทีเพิมเขา้ไปในผลิตภณัฑ์และบริการโดยจะสะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึก หรือการแสดงออกของผูบ้ริโภค โดยให้ความสาํคญักบัตราสินคา้เช่นเดียวกบัราคาส่วนแบ่งการตลาด และความสามารถในการทาํกาํไรคุณค่าตราสินคา้เป็นสินทรัพยที์ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ซึงมีคุณค่าดา้นจิตใจและดา้นการเงินต่อองค์กร (Kotler and Keller, 2012) งานวิจัยนี ผู ้ศึกษาได้ศึกษาคุณค่าตราสินค้าสีเขียว โดยเลือกเทคนิคการศึกษาเชิงปริมาณ เพือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆกบัคุณค่าตราสินคา้สีเขียว ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, คุณค่าทีรับรู้, ความไวว้างใจ และความภกัดี ทฤษฎคีุณค่าทรัีบรู้ คุณค่าการรับรู้ถือเกณฑ์คุณค่าสําหรับลูกคา้ ซึงหมายถึงความแตกต่างระหว่างคุณค่าทีลูกคา้ไดรั้บจากการเป็นเจา้ของและการใช้ผลิตภณัฑ์เมือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนทีเกียวขอ้งทงัหมดในการเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ โดยพิจารณาจากคุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละเงินทีตอ้งจ่ายเพือซือสินคา้นนั (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2550) งานวิจยันี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคุณค่าทีรับรู้ โดยการวดัทศันคติทีมีต่อตราสินคา้สีเขียวจากการประเมินความคุม้ค่าจากการเปรียบเทียบกบัตน้ทุนทีเสียไปซึงมีงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ดงันี Ng, Butt, Khong and Ong (2013) พบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สีเขียวและคุณค่าทีรับรู้ในตราสินคา้สีเขียวมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อคุณค่าตราสินคา้สีเขียว ทฤษฎภีาพลักษณ์ ภาพลกัษณ์ เป็นสิงทีผูบ้ริโภคคิดและรู้สึกต่อสิงใดสิงหนึง โดยภาพลกัษณ์เป็นสิงทีผูบ้ริโภคไดม้าจากการเรียนรู้เกียวกบัผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ และองค์การธุรกิจนนัๆ มีอิทธิพลอย่างสําคญัต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพราะสินคา้ทีมีภาพลกัษณ์ทีดีทาํให้เกิดความมนัใจมากกวา่สินคา้ทีมีภาพลกัษณ์ไม่ดี (ชูชยั  สมิทธิไกร, 2556) งานวิจยันี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ โดยการวดัการเชือมโยงตราสินคา้ในระดบัตาํของผูบ้ริโภค ซึงจะสะทอ้นออกมาให้เห็นในรูปของทัศนคติของทีมีต่อตราสินค้าสีเขียว ซึงมีงานวิจัยทีเกียวข้อง ดังนี Chen (2010) พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าสีเขียวมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อคุณค่าตราสินคา้สีเขียว  ทฤษฎคีวามภักด ีความภกัดีของลูกคา้ คือ ทศันคติของลูกคา้ทีมีต่อสินคา้และบริการทีนาํเสนอไปสู่ความสัมพนัธ์ในระยะยาว เป็นการเหนียวรังลูกคา้ไวก้บัองคก์ร ความภกัดีของลูกคา้มิใช่เพียงพฤติกรรมการซือซาํเท่านนั หากแต่ครอบคลุมความหมายไปถึงความรู้สึกนึกคิด และความสัมพนัธ์ในระยะยาวดว้ย (ณัฐพชัร์ ลอ้ประดิษฐ์พงษ,์ 2551) งานวิจยันี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาความ
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ภกัดี โดยการวดัทศันะทีใชป้ระกอบกนั(The Composite Approach) เป็นการวดัทงัความภกัดีดา้นพฤติกรรมและความภกัดีดา้นทศันคติของตราสินคา้สีเขียว ซึงมีงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ดงันี Kang and Hur (2012) พบวา่ ความภกัดีในตราสินคา้สีเขียวมีความสมัพนัธ์ทีแขง็แกร่งทีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินคา้สีเขียว ทฤษฎคีวามไว้วางใจ ความไวว้างใจเป็นทศันคติ (Attitude) ประเภทหนึง เนืองจากเป็นความรู้สึกและความเชือของคนเราทีมีต่อบุคคลหรือสิงใดสิงหนึง (Trustee) ส่วนความน่าไวว้างใจ (Trustworthiness) จดัวา่เป็นคุณลกัษณะทีเป็นทรัพยสิ์นอย่างหนึงของผู ้ทีได้รับความไวว้างใจ (ฉัตรพล มณีกูล, 2553) งานวิจัยนี ผูศึ้กษาได้ศึกษาความไวว้างใจ โดยการวดัทัศนคติของความไวว้างใจโดยรวมทีมีต่อตราสินคา้สีเขียว ซึงมีงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ดงันี Ko (2011) พบวา่ สภาพแวดลอ้มสีเขียวไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้ความเสียงของผูบ้ริโภคและความไวว้างใจในตราสินคา้สีเขียว และปัจจยัดา้นสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ความเสียงของผูบ้ริโภคและความไวว้างใจในตราสินคา้สีเขียว ซึงทงัการรับรู้ความเสียงของผูบ้ริโภคและความไวว้างใจในตราสินคา้สีเขียวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคของร้านคา้ชุมชนสินคา้สีเขียว  วธิีดําเนินการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรทีใช ้คือ ผูป้ระกอบการชุมชน จงัหวดันครศรีธรรมราช และผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการชุมชน จังหวดันครศรีธรรมราช ทีมีการนาํแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจและนกัวิชาการดา้นธุรกิจเพอืสิงแวดลอ้ม กลุ่มตวัอยา่งทีใชไ้ดแ้ก่ผูป้ระกอบการชุมชนและผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการชุมชน จงัหวดันครศรีธรรมราช ทีมีการนาํแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 11 ราย ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการชุมชนผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติ  3 ราย ผูป้ระกอบการโอมสเตย ์2 ราย ผูป้ระกอบการชุมชนผกัพืนบา้น 2 ราย ผูป้ระกอบการอาหารทอ้งถิน 3 ราย ผูป้ระกอบการชุมชนทีก่อตงัตลาดชุมชนสีเขียว 1 ราย องค์กรธุรกิจในขนัตอนของการสนทนากลุ่มจาํนวน 3 รายและผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจสีเขียว จาํนวน 2 รายประกอบดว้ย  พฒันาชุมชน 1 ราย  ในขนัตอนของการสัมภาษณ์เชิงลึกเพือขอทราบขอ้คิดเห็นจากรูปแบบทีสังเคราะห์ขึนดาํเนินการในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเมษายน พ.ศ. 2561   2. เครืองมือทีใชค้ือแบบสัมภาษณ์โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ไดแ้ก่   1) แบบสัมภาษณ์กลุ่มผูป้ระกอบการชุมชนทีใช้แนวคิดธุรกิจสีเขียวในการดําเนินธุรกิจในจังหวดันครศรีธรรมราช   2) แนวประเด็นคาํถามในการทาํสนทนากลุ่มกบัทีมงานในกลุ่ม    3) แบบสัมภาษณ์ ผูเ้ชียวชาญทางดา้นธุรกิจเพือสิงแวดลอ้มและกลุ่มผูป้ระกอบการชุมชนทีใช้แนวคิดธุรกิจสีเขียวในการดาํเนินธุรกิจ เพือขอรับทราบขอ้เสนอแนะและแนวทางการนาํเอารูปแบบไปใชง้าน  3 ขนัตอนการดาํเนินการมี 5 ขนัตอนดงันี  ขนัตอนที 1 การศึกษาหาความรู้เพอืเป็นแนวทางจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิโดยมีการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารและบทความ สือต่างๆ โดยนาํขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ คือบทความหนงัสือ สิงตีพิมพเ์ป็นตน้ ทีเกียวขอ้ง กบัแนวทางกลยทุธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียวมารวบรวมและวิเคราะห์เพอืหาประเดน็ทีเกียวขอ้งโดยทาํการเปรียบเทียบจาํแนกและจดักลุ่มเนือหาทีตีความวา่เหมือนกนัหรือสอดคลอ้งกนัไวด้ว้ยกนัจากนนันาํขอ้มูลยอ่ยต่างๆ มาสรุปและแบ่งเป็น
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หมวดหมู่ขององค์ประกอบหรือเนือหาทีสําคญัเพือสังเคราะห์ให้เกิดเป็นองค์ประกอบของธุรกิจทีดาํเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวและสร้างเป็นภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจภายใตแ้นวคิดธุรกิจสีเขียวสาํหรับผูป้ระกอบการชุมชน ขนัตอนที 2 การกาํหนดแนวทางโดยกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งหลงัจากนนัมีการออกแบบเครืองมือทีใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลึกและแนวประเด็นคาํถามในการทาํสนทนากลุ่ม และนาํแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ โดยหาค่าดชันีความตรงตามเนือเรือง (Content Validity Index: CVI) เพือหาค่าความสอดคลอ้งของความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ไดค้่า CVI เฉลีย จากผูเ้ชียวชาญทงั 3 ท่าน คือ 0.85 ซึงมากกว่า 0.80 และได้นาํเอาเครืองมือดงักล่าวไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลในขนัตอนต่อไป  ขนัตอนที 3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากทงัแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิและแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิโดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการถอดบทสัมภาษณ์ทีมงานในผูป้ระกอบการชุมชนทีมีการนาํแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใชจ้ากนนันาํขอ้มูลทงัหมดมาประมวลวิเคราะห์และเชือมโยงเพือให้เห็นภาพรวมขององคป์ระกอบของธุรกิจสีเขียวจบัประเด็นและสาระสาํคญัทีแฝงอยูใ่นแต่ละบทสมัภาษณ์เปลียนประเด็นเหล่านนัใหเ้ป็นแนวคิดยอ่ยเป็นการใหร้หัสแบบเปิด(Open Coding)แลว้ทาํการเชือมโยงขอ้มูลหรือแนวคิดยอ่ย โดยจดัแนวคิดทีเหมือนหรือใกลเ้คียงกันไวด้้วยกันเป็นหมวดหมู่เป็นการให้รหัสตามแนวคิดทีสัมพนัธ์กัน (Axial Coding)ของแต่ละบทสัมภาษณ์ หลงัจากนนัวเิคราะห์เปรียบเทียบและเชือมโยงขอ้มูลแต่ละชุดขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัไวเ้ป็นหมวดหมู่ทีเกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของการดาํเนินธุรกิจภายใตแ้นวคิดธุรกิจสีเขียว และนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสรุปวิเคราะห์ในขนัตอนที 1 มารวมวิเคราะห์อีกครังหนึงการสังเคราะห์จากขอ้มูลทงั 2 ส่วนดงักล่าวทาํใหไ้ดรู้ปแบบจาํลองแนวทางการดาํเนินธุรกิจภายใตแ้นวคิดธุรกิจสีเขียวสาํหรับผูป้ระกอบการชุมชน  ขนัตอนที 4 การนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางการประยกุตใ์ชก้บัผูป้ระกอบการชุมชนนาํแบบจาํลองไปใชเ้ป็นประเด็นในการทาํสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัทีมงานองคก์รธุรกิจจาํนวน 11 รายเพอืทราบความคิดเห็นหากจะนาํไปใช้งานในธุรกิจวา่มีความเขา้ใจในรูปแบบจาํลองดงักล่าวตลอดจนความคิดเห็นเกียวกบัความเป็นไปไดค้วามยากง่ายของการนาํแนวคิดและรูปแบบจาํลองนีไปใชใ้นธุรกิจ  ขนัตอนที 5 การใหข้อ้แนะนาํและขอ้คิดเห็นรูปแบบจาํลองทีสังเคราะห์จากผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจสีเขียวและผูป้ระกอบการชุมชนเพอืยนืยนัความเขา้ใจและการนาํเอาไปใชจ้ากกลุ่มทีต่างกนัทงัเวลาและลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายเป็นการตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล (Methodology Triangulation)  ผลการดาํเนินงาน การศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพอืส่งเสริมการตลาดเพอืสิงแวดลอ้ม ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Information Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างโดยมีผลการศึกษาทีไดจ้ากการศึกษาดงันี 1. การศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพือส่งเสริมการตลาดเพือสิงแวดลอ้ม  ความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัการประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตภณัฑสิ์งแวดลอ้ม การใหค้วามสาํคญัต่อภาพลกัษณ์ของชุมชนด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ สิงดึงดูดของชุมชนคือการให้ความสําคญัต่อความตอ้งการทีมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน               เพือสิงแวดลอ้มมากทีสุด รองลงมาคือ การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนใหค้วามสาํคญัต่อผลสัมฤทธิดา้นการตลาดแบบยงัยนื            ดา้นการกลบัมาซือซาํมากทีสุด และการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูร่้วมสนทนาให้ความสาํคญัต่อสิงแวดลอ้มทางกายภาพ โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีความแตกต่างดา้นการออกแบบ สวยงาม มีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ เป็นทีดึงดูดใจแก่ผูบ้ริโภค ปัจจัยภาพลกัษณ์ของพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนโดยให้ความสําคญัต่อวฒันธรรมทอ้งถิน โดยพฒันา
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ผลิตภณัฑชุ์มชนให้ผูบ้ริโภคเรียนรู้ประเพณีของทอ้งถินนนั ๆ การตกแต่งสถานทีของทอ้งถินซึงแตกต่างกนัออกไปในแต่ละที  ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคกบัชุมชนให้ความสาํคญัต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรมการผลิตสินคา้ของชุมชน  ตลาดของชุมชนเนน้สินคา้ทีมีความเฉพาะทีทาํใหรู้้สึกวา่มีส่วนร่วมในชุมชนและเนน้การรักษาสิงแวดลอ้มชุมชน  จากการศึกษาการดาํเนินธุรกิจสีเขียวพบวา่ ผูก่้อตงัและเจา้ของร้านคา้ชุมชนไดใ้หค้วามหมายเกียวกบัธุรกิจสีเขียว คือ ธุรกิจทีมีผลกระทบกบัสิงแวดลอ้มนอ้ยทีสุด และตระหนกัถึงการใส่ใจในสิงแวดลอ้ม และเป็นส่วนหนึงของการดาํเนินธุรกิจสีเขียว  สาํหรับรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของร้านคา้ชุมชน พบวา่ทางร้านคา้ชุมชนใชกิ้จกรรมทางการตลาดสีเขียว และเลือกผลิตภณัฑชุ์มชนเพอืส่งเสริมการจดัจาํหน่ายไดอ้ยา่งครอบคุลม  ผลและวจิารณ์ผล จากการศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพอืส่งเสริมการตลาดเพอืสิงแวดลอ้ม  พบวา่ผูก่้อตงัมีความมุ่งมนัในการดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งหวงัให้เป็นธุรกิจทีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มน้อยทีสุด โดยการแยกขยะและการนาํไปรีไซเคิล          เพือกลบัมาใชใ้หม่ จนถึงการกระตุน้จิตสํานึกให้   ผูที้มาใชบ้ริการ และมีความพยายามทีจะเป็นส่วนหนึงในการกระตุน้จิตสาํนึกใหผู้ป้ระกอบการรายอืนๆหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการนาํแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาปรับใชใ้นธุรกิจ เพอืสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการสีเขียวทีดาํเนินธุรกิจทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มและสังคมมากกวา่ทีจะประกอบธุรกิจเพือแสวงหากาํไรเป็นหลกัเพียงอย่างเดียว ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเรือง การให้ความหมาย รูปแบบและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจสีเขียวของบริษทัคีนน ์จาํกดั ของจรัญญา วงษด์อนขมิน  2557 ทีพบวา่ ความหมายของการดาํเนินธุรกิจสีเขียว คือ ธุรกิจทีมีผลกระทบกบัสิงแวดลอ้มนอ้ยทีสุด เป็นมิตรกับสิงแวดลอ้ม และมีกระบวนการผลิตทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของหลายองคก์รในปัจจุบนัทีหันมาให้ความสําคญักบัธุรกิจสีเขียวมากขึน โดยนาํมาใชเ้ป็นกลยุทธ์สําคญัในการขบัเคลือนธุรกิจ เพือสร้างจุดยืนดา้นการเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม แสดงให้เห็นถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและการใส่ใจสิงแวดล้อม ทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ทีดีต่อธุรกิจและในสายตาของชุมชนในส่วนของรูปแบบการดาํเนินธุรกิจสีเขียวนนั            พบว่า มีแนวทางทีแน่ชัดในการพยายามทีจะสือสารทางการตลาดกับผูรั้บบริการอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้กิจกรรมทางการตลาดสีเขียว การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ รูปแบบและการตกแต่งร้านค้าชุมชน รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ทีใช้รับประทานและบรรจุอาหารทีสามารถนํากลบัมารีไซเคิลได้ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดเรืองวิถีชีวิตแนวใหม่ทีเขา้สู่ยุคการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ของ Berry (2007) ทีกล่าวถึงผลิตภณัฑสี์เขียว (Green Product) วา่เป็นผลิตภณัฑที์ผลิตดว้ยกรรมวิธีทางธรรมชาติ ไม่เจือปนสารเคมีใชเ้ทคโนโลยีการผลิตทีสะอาด สร้างมลพิษน้อยและสามารถนาํกลบัมาใช ้  ใหม่ได ้ สรุปผลการศึกษา การพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพอืส่งเสริมการตลาดเพอืสิงแวดลอ้ม  พบวา่ ไดน้าํกลยทุธ์ทางการตลาดมาใชใ้นธุรกิจชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไม่วา่จะเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ชุมชนทีดึงดูดใจลูกคา้โดยยงัคงให้ความสําคญักบัการคดัเลือกวตัถุดิบ การเลือกใชอุ้ปกรณ์ทีสามารถนาํไปรีไซเคิลได ้ราคาทีสมเหตุสมผล  นอกจากนี บรรยากาศภายในร้านคา้ชุมชน การให้บริการอืนๆ และกิจกรรมส่งเสริมการขายทีมีส่วนในการกระตุน้ให้ลูกคา้หันมาใส่ใจสิงแวดลอ้มมากขึน               ซึงสอดคล้องกับการศึกษาเรือง การตลาดสีเขียว: มโนทัศน์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ อนุวตั สงสม (2555) ทีพบว่า องคป์ระกอบสาํคญัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือผลิตภณัฑสี์เขียว ไดแ้ก่ ทศันคติ ความรู้เกียวกบัสิงแวดลอ้ม บรรทดัฐานส่วนบุคคล ค่านิยม วถีิการดาํเนินชีวติ อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงและการคาํนึงถึงคุณภาพชีวติ 
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ข้อเสนอแนะ 1. ควรเนน้การสนบัสนุนใหไ้ม่กระทาํสิงทีก่อให้เกิดปัญหาแก่ส่วนรวมเพือมุ่งเนน้ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงการมีจิตสาธารณะทีช่วยส่งเสริมกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพือให้เกิดผลดีต่อการตลาด  สีเขียวหรือการตลาดเพอืสิงแวดลอ้ม 2. บทบาทของผูบ้ริโภคสีเขียว สะทอ้นถึงค่านิยมในการบริโภคอุปโภคผลิตภณัฑเ์พือสิงแวดลอ้ม ดงันนัควรตอ้งผสมผสานการตลาดกับองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ๆและควรมีการใส่ใจในสังคมเพือให้สามารถไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ ข้อเสนอแนะครังต่อไป 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บริโภคสีเขียวทีส่งผลต่อความตังใจซือผลิตภัณฑ์ อาจนํารูปแบบความสัมพนัธ์ทีผูศึ้กษาพฒันาขึนไปใช้กับกลุ่มตวัอยา่งอืนภายในพืนทีเดียวกัน ขนาดเดียวกนั หรือ เปรียบเทียบกบัพืนทีจงัหวดัอืน เพือคน้หาปัจจยัทีตรงตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของผลิตภณัฑสี์เขียว เพือพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดไปพร้อมๆ กบัการพฒันาผลิตภณัฑเ์พอืสิงแวดลอ้ม 2. ราคาทีมีผลต่อความตงัใจซือผลิตภณัฑ ์ซึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีประสบการณ์วา่ผลิตภณัฑสี์เขียว หรือผลิตภณัฑ์เพือสิงแวดลอ้มมกัมีราคาสูงกวา่สินคา้ทวัไป การทราบราคาทีผูบ้ริโภคยอมจ่ายเพือผลิตภณัฑสี์เขียวเพือนาํมากาํหนดราคาขายทีเหมาะสมในขณะทียงัคงทาํกาํไรได ้ซึงจะนาํไปสู่การตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคไดใ้นทีสุด 3. การศึกษาเชิงปริมาณ และพฒันาเครืองมือการวดัตามแนวคิดและหลกัทฤษฎีเป็นหลกั ในการศึกษาครังต่อไป อาจนําวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพมาใช้ในการรวบรวมขอ้มูล และพฒันาเครืองมือวดัด้านความตงัใจซือผลิตภัณฑ์ โดยสัมภาษณ์บุคคลทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์พอืสิงแวดลอ้ม เช่น ผูบ้ริหาร หวัหนา้ส่วนงาน ผูรั้บผิดชอบดา้นการตลาด เป็นตน้  กิตติกรรมประกาศ บทความนีไดรั้บการสนบัสนุนทุนจากคณบดีคณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ  ผูน้าํชุมชนทุกท่าน ทีกรุณาช่วยเหลือแนะนาํตลอดจนผู ้ทีเกียวขอ้งทุกภาคส่วนทีอนุเคราะห์ขอ้มูลในการจดัทาํ ทาํใหบ้ทความฉบบันีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดีและมีความสมบูรณ์มากทีสุด  เอกสารอ้างองิ จรัญญา วงษด์อนขมิน. (2557). “การให้ความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัทคีนน์ จํากัด.”  วารสารวชิาการ Veridian E-Journal ปีที 7 ฉบบัที 1(เดือนมกราคม –เมษายน 2557) : 191-201. ฉัตรพล มณีกูล. (2553). การจัดการความสัมพันธ์ทีมีผลต่อการวางแผนร่วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ:  กรณีศึกษาผู้ส่งออกอาหารไทย. (รายงานการศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา). [ม.ป.ท.]:มหาวทิยาลยัราชพฤกษ.์ ชุติมา วุน่เจริญ. (2556). ความรับผดิชอบต่อสังคมกบัธุรกิจโรงแรม. วารสารวทิยาการจดัการ, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,  ปีที 30 ฉบบัที 1, หนา้ 143-158. ชูชยั สมิทธิไกร. (2556). พฤตกิรรมผู้บริโภค. พิมพค์รังที 3. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ณฐัพชัร์ ลอ้ประดิษฐ์พงษ.์ (2551). คู่มือสํารวจความพงึพอใจลูกค้า.กรุงเทพฯ: ประชุมทองพรินติง. วราธชั ตนัติวรวงศ.์ (2558). “SINGAPOREกับธุรกจิสีเขียว.” วารสาร SME Thailand ฉบบัเดือนเมษายน 2558. ศิริวรรณ เสรีรัตน.์ (2550). พฤตกิรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์แอนไซเท็กซ.์ 
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สันทนา อมรไชย.(2552). “ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพือสิงแวดล้อมทยีงัยืน.” วารสารกรมวทิยาศาสตร์บริการฉบบัเดือนมกราคม  2552: 29-30. อนุวตั สงสม. (2555). การตลาดสีเขียว : มโนทัศน์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ สงัคมศาสตร์. ไอเดียธุรกิจ. “4 โอกาสเพือพัฒนาธุรกิจสีเขียว.” เขา้ถึงเมือ 7 เมษายน 2561 เขา้ถึงไดจ้าก http://incquity.com/articles/go- green-business-trend American Marketing Association. (2011). Definition of gr een marketing. Retrieved March 4, 2018, From  http://www.dictipnary.babylon.com/Green_Marketing. Berry, B. (2007.) “Going Green: The Future of the Retail Food Industry, Agri-Food TradeService.”[Online]. Available  from: www.ats.agr.gc.ca. [3 October 2017]. Chen, Y. S. (2010). The drivers of green brand equity : green brand image, green satisfaction and green trust. Journal of  Business Ethics. 93(1) : 307-319. Grant John. (1999). The new marketing manifesto : the 12 rules for  building successful brand in the 21st century.  London : Published Orion Business. Grundey, D. & Zaharia, R.M. (2008). Sustainable incentive in marketing and strategic greening : the cases of Lithunia and  Romania. Technological and Economic Development. 14(2) : 130-143. Kontic Ivan. (2014). Greening the marketing mix : a case study of the Rockwool Group. Retrieved April 8, 2018,  from http://www.divaportal.org. Kotler, P. & Amstrong, G. (2008). Principle of marketing. 12 th ed. New Jersey : Prentice Hall. Kotler, P. and Keller, K.L. (2012). Marketing Management. 14 th ed.Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice  Hall. Ko, P.C. (2011). Factor  Influence on Green Shop Brand Equity. Executive Master's Program of Business  Administration in Management Sciences, Tamkang University, Taiwan Kang, S. and Hur, W.M. (2012). Investigating the Antecedents of Green Brand Equity: A Sustainable Development  Perspective. Corporate Social Responsibility and  Environmental Management,19(2011), 306-316. Lu, L., Bock, D. and Joseph, M. (2013). Green Marketing: What The Millennial Buy. Journal of Business Strategy,  34(6), 3-10. Mintu, Alma T. & Lozada, Hector R. (1993). Green marketing education : A call for action.Marketing Education  Review. 3(2) : 17-25. Ng, F.P., Butt M.M., Khong, K.W. and Ong, F.S. (2013). Antecedents of Green Brand Equity: An Integrated Approach.  Journal Business Ethics, 121(2), 203-215. Olson, E. G. (2009). Business as environmental steward : the growth of greening. J ournal of Business Strategy. 30(5) :  4-13. Peattie, K. (1995). Environmental marketing management. UK : Pitman Publishing Corp. Porter, M. E. & Linde, C. vander. (1995). Green and competitive : ending the stalemate. Harvard Business Review. 73  (5) : 120-134. 
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คณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี  และ การประชุมวชิาการระดับนานาชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี   ดว้ยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั กาํหนดจดัการประชุมวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ระหวา่งวนัที -  สิงหาคม  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและดา้นสังคมศาสตร์ของคณาจารย ์นกัวิจยั นกัศึกษา และผูส้นใจทวัไป อีกทงัเพือเป็นการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์การพฒันางานวิจยัในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงาน จึงแต่งตงัคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  ดงัต่อไปนี . คณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการ ประกอบดว้ย 1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ประธานกรรมการ 2. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ รองประธานกรรมการ 3. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา กรรมการ 7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 8. รองอธิการบดีประจาํวิทยาเขตตรัง กรรมการ 9. รองอธิการบดีประจาํวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 10. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยส์าํราญ  ขวญัยนื) กรรมการ 11. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สนอ  สะอาด) กรรมการ 12. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) กรรมการ 13. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข)์ กรรมการ 14. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี) กรรมการ 15. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยชู์เกียรติ  อกัษรศรี) กรรมการ 16. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 18. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 20. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี กรรมการ 
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21. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 22. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 23. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 24. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 25. คณบดีคณะเทคโนโลยกีารจดัการ กรรมการ 26. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง กรรมการ 27. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 28. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ กรรมการ 29. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัรัตภูมิ กรรมการ 30. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว กรรมการ 31. ผูอ้าํนวยการสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน กรรมการ 32. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 33. ผูอ้าํนวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กรรมการ 34. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนิติการ กรรมการ 35. ผูอ้าํนวยการกองกลาง กรรมการ 36. ผูอ้าํนวยการกองคลงั กรรมการ 37. ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 38. ผูอ้าํนวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 39. ผูอ้าํนวยการกองประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 40. ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา กรรมการ 41. ผูอ้าํนวยการกองวเิทศสัมพนัธ์และการประกนัคุณภาพ กรรมการ 42. ผูอ้าํนวยการกองออกแบบและพฒันาอาคารสถานที กรรมการ 43. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 44. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานทวัไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 45. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 47. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ กกกก . คณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน  ประกอบดว้ย 1. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) รองประธานกรรมการ 3. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา รองประธานกรรมการ 4. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการ 
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5. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั  กรรมการ 6. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 7. นายเชิด  คงห้อย กรรมการ 8. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการ 9. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 10. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการ 11. นางสาวประภาพร  หนูคงรักษ ์ กรรมการ 12. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 13. นายอดิศกัดิ  เกลียงตะพงศ ์ กรรมการ 14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 15. นางสาวภรณีย  ยถิีน กรรมการ 16. นางดาริณี  รักษท์อง กรรมการ 17. นางสาวรัตน์วิภา  ขนุเพช็ร์ กรรมการ 18. นางสาวศศิธร  ดีใหญ ่ กรรมการ 19. นางสาวปุณฑริก  เกิดทิพย ์ กรรมการ 20. นางสาวภิสาย  ขนุทอง กรรมการ 21. นางสาวตุลยดา  อุดมศิลป์  กรรมการ 22. นายสุขรัฐจิต  มงคลศิริเจริญ กรรมการ 23. นายเอกชยั  ซ้ายศรี กรรมการ 24. นายสุริยณัห์  ขาํแจง้ กรรมการ 25. นายอภิชาติ  คญัทะชา กรรมการ 26. นางสาวปุญญิศา  สมจริง กรรมการ 27. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานทวัไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 28. นายสุวรรณ  พรมเขต กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 29. นางสาวจริญาภรณ์  เพชรสามสี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ . คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวชิาการ ประกอบดว้ย 1. รองศาสตราจารยสุ์วจัน์  ธญัรส ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข ์ รองประธานกรรมการ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี รองประธานกรรมการ 4. รองศาสตราจารยณ์ฐัทิตา  โรจนประศาสน ์ กรรมการ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ทองหนูนุย้ กรรมการ 6. ผูช่้วยศาสตราจารยน์นัทชยั  ชูศิลป์ กรรมการ 
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7. ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยาภรณ์  อรมุต กรรมการ 8. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ลัลภา  พฒันา กรรมการ 9. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  เพญ็ประไพ กรรมการ 10. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ กรรมการ 11. ผูช่้วยศาสตราจารยภ์าณุ  พร้อมพุทธางกูร กรรมการ 12. ผูช่้วยศาสตราจารยน์อ้มจิตต ์ แกว้ไทย อนัเดร กรรมการ 13. ผูช่้วยศาสตราจารยข์วญัหทยั  ใจเปียม กรรมการ 14. ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัรัตน์  จุสปาโล กรรมการ 15. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สาวนีย ์ ชยัเพชร กรรมการ 16. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 17. สัตวแพทยห์ญิงเมธาสุ  จนัทร์รอด กรรมการ 18. นายกีรติ  อินทรวเิศษ กรรมการ 19. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร กรรมการและเลขานุการ 20. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 21. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  . คณะกรรมการฝ่ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความวิชาการ ประกอบดว้ย 1. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยน์พรัตน์  มะเห รองประธานกรรมการ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งัคณา  ใสเกือ กรรมการ 4. ผูช่้วยศาสตราจารยล์กัษมี  วิทยา กรรมการ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตนาพร  อนนัตสุข กรรมการ 6. ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะริน  เครือวรพนัธ์ุ กรรมการ 7. ผูช่้วยศาสตราจารยม์าหามะสูไฮมี  มะแซ กรรมการ 8. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัทา  ขอ้งสาย กรรมการ 9. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นากรณ์  ดาํสุด กรรมการ 10. ผูช่้วยศาสตราจารยส์กุลรัตน์  แสนปุตะวงษ ์ กรรมการ 11. ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัดี  นวนสร้อย กรรมการ 12. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ลิศทิวสั  ยอดลาํ กรรมการ 13. วา่ทีร้อยตรีหญิงสุพชัชา  ชูเสียงแจว้ กรรมการ 14. สัตวแพทยห์ญิงวภิาว ี แสงสร้อย กรรมการ 15. รองศาสตราจารยท์รรศนีย ์ คีรีศรี   กรรมการ 
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16. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มณฑา  ดาํรงเลาหพนัธ์ กรรมการ 17. ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์รินาถ  ศรีอ่อนนวล กรรมการ 18. นางสาวณฐันีภรณ์  นอ้ยเสงียม กรรมการ 19. นางสาววรรธนพร  ชีววฒิุพงศ ์ กรรมการ 20. นางสาวปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ กรรมการ 21. นางสาวคุลิกา  ธนะเศวตร กรรมการ 22. นางสาวขวญัตา  ตนัติกาํธน กรรมการ 23. นางสาวบุษราคมั  ทองเพชร กรรมการ 24. นายพิชิต  เพง็สุวรรณ กรรมการ 25. นางกลัยาณี  ทองเลียมนาค กรรมการ 26. นายอาคม  ลกัษณะสกุล กรรมการ 27. นางเพญ็พร  เกิดสุข กรรมการ 28. นางพชัรินทร์  บุญนุ่น กรรมการ 29. นางสาวสุดคนึง  ณ ระนอง กรรมการ 30. นางสาวพิมล  เทียงธรรม กรรมการ 31. นางอาริษา  โสภาจารย ์ กรรมการ 32. นางสาวกิตติมา  ตนัติหาชยั กรรมการ 33. Mr.Daniel  Edward Guiney กรรมการ 34. Mr.Steven  Embree กรรมการ 35. นางสาวสมพร  มณีโชติ กรรมการ 36. นางสาวฐิตินารถ  คาํยอด กรรมการ 37. Mr.Ryan  R.Dominguez กรรมการ 38. Ms.Mitchelle  R.Juaban กรรมการ 39. Mr.Lauro  Sadaran Dequina Jr. กรรมการ 40. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 41. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 42. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 43. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและเลขานุการ 44. นางสาวภรณีย  ยถิีน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  . คณะกรรมการฝ่ายจัดทํารวมเล่มบทคัดย่อ (Books of Abstract) และรายงานสืบเนืองการประชุมวชิาการ (Proceedings) ประกอบดว้ย 
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1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติกร  ขนัแกลว้ รองประธานกรรมการ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน กรรมการ 4. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าตรี  หอมเขียว กรรมการ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารุวฒัน์  เจริญจิต กรรมการ 6. นายสุดนยั  เครือหลี กรรมการ 7. นายนเรศ  ขวญัทอง กรรมการ 8. นายอนุชิต  วเิชียรชม กรรมการ 9. นายศุภวฒัน์  อินทร์เกิด กรรมการ 10. นายกฤดิกร  แกว้วงศศ์รี กรรมการ 11. นายโกสินทร์  ทีปรักษพนัธ์ กรรมการ 12. นางสาวศิรินนัทร์  นาพอ กรรมการ 13. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการและเลขานุการ 14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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