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การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ได้จดัข้ึนเป็นคร้ังท่ี 4                 
ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนและร่วมเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ สมาคมนักวิจยั สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว และเมืองพทัยา                 
ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ นักวิจัยทุกท่าน                  
ท่ีให้ เกียรติและเห็นความส าคัญของการประชุมสัมมนาทางวิชาการคร้ังน้ี  ซ่ึงจะเป็นเวทีเพื่อให้เกิด                            
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัยอันทรงคุณค่า และขอขอบพระคุณกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ                      
ท่ีไดต้รวจพิจารณาเร่ืองท่ีน าเสนอเพื่อใหผ้ลงานมีคุณภาพยิง่ข้ึน 

ในวาระท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 
จึงถือเป็นปีมหามงคล สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า
ผลงานวิจัย ต่างๆ ท่ีมีประโยชน์เหล่า น้ี  จะได้เ ป็นส่วนหน่ึง ท่ีช่วยในการพัฒนาประเทศและสนอง                     
พระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อปวงชนชาวไทย 
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โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ครั้งท่ี  4 
ระหว่างวันที่  26-27  พฤษภาคม 2554 

 ณ  โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี 

1.  ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ออกสู่สาธารณหรือชุมชน เพ่ือให้มีการน าผลงานที่เกิดจากขบวนการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ได้จริง จึงได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขึ้นเป็นประจ าทุกปี  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้ง 4 วิทยาเขต  ซึ่งมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  หรืองานสร้างสรรค์ต่างๆ  
ได้พบผู้ประกอบการโดยตรง  รวมถึงเป็นเวทีทางการค้าและแสดงผลงานเพ่ือน าไปใช้หรือพัฒนาต่อยอดและ
แสดงผลงานวิจัยสู่ชุมชนในงานดังกล่าว  และจากการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการตั้งแต่ครั้งที่ 1  ถึง 3  
พบว่ามีผู้น าเสนอผลงานมาจากหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยงานในแต่ละครั้ง  จึงนับเป็นการเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติอีกเวทีหนึ่ง  ที่ท าให้ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ได้จริงและก่อเกิดธุรกิจต่าง ๆ  ตามมา รวมทั้ง
เป็นการสร้างนักวิจัยและสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกัน   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ 
 2.  เพ่ือเป็นการพัฒนาผลงานวิจัยให้มีมาตรฐานสู่สากล 
 3.  เป็นการสร้างเครือข่ายในการท าวิจัยร่วมกัน 
 
 3.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

2554 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ             
ประชาสัมพันธ์โครงการ             

จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์             
จัดการประชุมวิชาการ ฯ  ครั้งที่ 4             
สรุปประเมินผล             
 
 
4.  รูปแบบด าเนินการ 
    4.1  การบรรยายพิเศษ (keynote lecture)  

4.2  การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation)  
4.3  การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation) 
4.4  การประกวดการน าเสนอผลงานวิจัย  
 
 



5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ  
 นักวิจัย   คณาจารย์  บุคลากรของรัฐและเอกชน  นักศึกษา  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 
6.  สถานที่ด าเนินงาน  
 โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท  พัทยา  จ. ชลบุรี 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่  26-27   พฤษภาคม  2554 
 
8.  งบประมาณ   

 ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ร่วมกับงบสนับสนุนของเจ้าภาพร่วมจาก
หน่วยงานภายนอก และจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา  
     
9.  การติดตามประเมินผล  

9.1  ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน 
9.2  สังเกตความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 
9.3  จ านวนผลงานที่น าเสนอต่อที่ประชุมทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ สู่สาธารณชน 
 10.2  ผลงานวิจัยมีการพัฒนาให้ดีขึ้น มีมาตรฐานสู่สากล 
 10.3  สร้างเครือข่ายในการท างานวิจัยร่วมกัน 
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เบอรโ์ทรศัพท์ 038 - 358201 ต่อ 
8508 - 8510  โทรสาร 038 - 358142   website:  http://ird.rmutto.ac.th   
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ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจยั 
ระหวางวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2554 

ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอรท์ จ.ชลบุร ี
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สมาคมนักวิจัย  เทศบาลเมืองพัทยา  และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  

 

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2554 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.45 น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ 
09-45 - 10.20 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดืม่ 

แยกกลมุสัมมนาตามกลมุสาขา เปน 2 หอง 

หองบรรยาย 1 
Session 1 กลุมมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร์  
    ประธาน  ผศ.มาลี  น้อยไร่ภูมิ 
    เลขานุการ อาจารย์ชนัดดา เกตุมา 
10.20 – 10.40 น. ความผูกพันตํอองค์การของบุคลากรสํวนท๎องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองระยอง 

โดย อรพรรณ  อินประไพ  
10.40 – 11.00 น. ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายขายท่ีมีตํอการสื่อสารภายในองค์กร  

กรณีศึกษา: พนักงานฝ่ายขาย Non-Food บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)  
โดย จารุมน  เทียนไพบลูย์ศริ ิ

11.00 – 11.20 น. อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห๎าองค์ประกอบของผู๎น าตํอผลงาน ความไว๎วางใจในตัวผู๎น า 
และความคาดหวังท่ีจะเติบโตในงานของผู๎ตาม โดยมีความเป็นผู๎น าแบบนักปฏิรูปเป็นตัวแปรสํงผําน 
โดย สุวิชชา สุทธิธรรม  

11.20 – 11.40 น. แนวทางในการพัฒนาการให๎บริการแกํผู๎โดยสารเรือข๎ามฟาก ศรรีาชา-เกาะสีชัง  
เพื่อสํงเสริมการจัดการพลังงาน 
โดย ชงโค  แซํตั้ง  วีระพล  แจํมสวัสดิ์  วิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์  และ กมลรัตน์  สรุิยะสาร  

11.40 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

Session 2 กลุมมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
    ประธาน  ดร. มานิตย์ มณีธรรม 
    เลขานุการ ผศ. ศิริวรรณ คิดประเสริฐ 
13.00 - 13.20 น. ความต๎องการสวัสดิการสังคมของชาวนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรุี 

โดย  แววทิพย์  หนูทอง และ  วิโรจน์ เจษฎาลักษณ ์  
13.20 – 13.40 น. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่คาดหวังของมัคคุเทศก์ ในความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ  

กรณีศึกษา : วัดพระศรรีัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง  
โดย  ปนธร ธรรมสตัย์ และ  อาภร สุนทรชัย 

13.40 – 14.00 น. ความเชื่อในบทบาททางเพศของสามีที่กระท ารุนแรงตํอภรรยา  
โดย  ธีระยุทธ ทองสุทธ์ิ และ  ศิรศิักดิ์ โพธ์ิแดง 

14.00 – 14.20 น. ความผูกพันตํอองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธาน ี 
โดย  วิลาวณัย์  แก๎วศรีจันทร ์

14.20 – 14.40 น. Blood and Death: The Proletariat’s Struggle against the Bourgeoisie in John Steinbeck’s  
The Grapes of Wrath 
โดย  คมเดือน โพธิสุวรรณ 
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14.40 – 15.00 น. การศึกษาความพึงพอใจของผู๎เข๎าชมงานสัปดาหว์ิชาการและงานเกษตรแฟรภ์าคตะวันออก ปี 2553 
โดย วีระพล  แจํมสวัสดิ์  ชงโค  แซํตั้ง  ณัฎฐิดา  ทองเอี่ยม  เตือนใจ  สลับศรี  ประกาย  ขวัญหลาย  
นิราวัลย์  ศรีทอง  วิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์  และกมลรัตน์  สรุิยะสาร 

15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

Session 3 กลุมสิ่งแวดล้อมและท่องเท่ียว 
    ประธาน  ผศ.ดร. วีระพล แจ่มสวัสดิ ์
    เลขานุการ คุณสนธยา มณีรัตน์ 
15.15 – 15.35 น.  การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม เรื่อง การศึกษาคุณภาพน้ าเพื่อการอนุรักษ์ล าน้ า 

กรณีศึกษา : ล าน้ าห๎วยกองหิน หมูํ 22 ต าบลห๎วยซ๎อ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
โดย  ฉันทนา  ปัญญาอิ่นแก๎ว 

15.35 – 15.55 น.  การศึกษารูปแบบการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดย สายหยดุ อุไรสกุล 

15.55 – 16.15 น.  คุณภาพน้ าของศูนย์วัฒนธรรมพระนคร เพื่อการทํองเที่ยวตลาดน้ า 
โดย หัทญา  เนตยารักษ์ 

16.15 - 16.35 น. ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวท่ีมีตํอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวของสถานีพัฒนาและ 
สงํเสริมอนุรักษส์ัตว์ป่าเขาทําเพชร  สุราษฎร์ธาน ี
โดย นันทิดา  อัมรักษ์ 

16.35 – 17.00 น.  แจกประกาศนียบัตร 
17.00 - 20.00 น. ภาคโปสเตอร และรับประทานอาหารเย็น 
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หองบรรยาย 2 

Session 1 กลุมศึกษาศาสตร์ 
    ประธาน  รศ.ดร. วิกร ตัณฑวุฑโฒ 
    เลขานุการ คุณสนธยา มณีรัตน์ 
10.20 – 10.40 น.  การสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือขําย เรื่อง  เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุ   

โดย  สุนันทา  กลิ่นถาวร และ ณฐัพงษ์  พันธุ์มณี 
10.40 – 11.00 น.  ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู๎เรียนด๎วยสื่อการเรียนรู๎เชิงวัตถุตามมาตรฐานสกอรม์ 

โดย  ภาณุภณ  พสุชัยสกลุ 
11.00 – 11.20 น.  ผลการใช๎สื่อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน๎นกระบวนการตอํความสามารถทางการเขียนของนักศึกษา 

โดย  นันทวดี วงษ์เสถียร 
11.20 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

Session 2 กลุมคณิตศาสตร์ / กลุ่มแพทยศาสตร์ 
กลมุคณิตศาสตร์ 
    ประธาน  อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว 
    เลขานุการ อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง 
13.00 – 13.20 น. วิธีไฮเพอรโ์บลิกเซแคนตส์ าหรับสมการบูซิเนและสมการไคลน์-กอร์ดอน 

โดย วรตุม์ กิจเจริญ 
13.20 – 13.40 น. ผลของการวางฟังก์ชันฐานในการใช๎วิธีเมชเลสหาผลเฉลยของสมการชเรอดิงเจอร์แบบไมํเป็นเชิงเส๎น  

โดย กนกพร  ลิ้มพรวิกุล และ นุพันธ์  เขียวไม๎งาม 
13.40 – 14.00 น. วิธีไฮเพอรโ์บลิกแทนเจนต์และวิธขียายของไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ ส าหรับสมการฟิชเชอร์โคลโมโกรอฟ 

และสมการเบอเกอร์ฟิชเชอร์โคลโมโกรอฟ   
โดย กิตติยา เจนกิจ 



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011 

กลุ่มแพทยศาสตร์ 
    ประธาน  ดร.อนุสสรณ์ วิเศษสิงห ์
    เลขานุการ อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง 
14.00 – 14.20 น. การวิเคราะห์ดสิคริมิแนนต์ของเซลล์ปากมดลูกชนิดปกติ ฉายรังสี และมะเร็งโดยฟูเรียร์ทรานสฟอรม์ 
  อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์  

โดย  อรุณชัย ตั้งเจรญิบ ารุงสุข 
14.20 – 14.40 น. การจ าแนกมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยใช๎โครงขาํยประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น  

โดย นรินทร์ พนาวาส 
14.40 – 15.15 น.  รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 
Session 3 กลุ่มจลุชีววิทยา / กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มจุลชีววิทยา 
    ประธาน  ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทรอุดม 
    เลขานุการ อาจารย์ชนัดดา เกตุมา 
15.15 – 15.35 น. ความหลากหลายของเชื้อแอคติโนมัยซีทท่ีหายากจากเกาะตะรเุตา จงัหวัดสตลู ประเทศไทย   

โดย สุทธินี สังขาน ุ
15.35 – 15.55 น. ราเอนโดไฟท์จากใบมะละกอและการเป็นปฏิปักษ์ตํอรา Colletotrichum gloeosporioides  

โดย วรญัญา เพชรมณ ี
15.55 – 16.15 น. ความหลากหลายทางชีวภาพของราแมลงในสกลุ Akanthomyces และ Gibellula และฤทธิ์ต๎านจุลนิทรีย ์

ของสารเมทาบอไลต์ที่เชื้อราสร๎าง  
โดย วิลาวลัย์ เกื้อผดุงพันธุ์ 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ประธาน  อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต 
    เลขานุการ อาจารย์ชนัดดา เกตุมา 
16.15 – 16.35 น. การประเมินศักยภาพน้ าบาดาลโดยใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบรุี 

โดย  สรุางค์ พรประสิทธ์ิ  ด ารงค์ ศรีพระราม และ  ลลิลี่  กาวีต๏ะ 
16.35 – 16.55 น. การพัฒนาระบบแผนท่ีอาชญากรรม กรณีศึกษา การโจรกรรมรถ ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

โดย นโกสินทร์  สุรยิะฉาย 
16.55 – 17.10 น. แจกประกาศนียบัตร 
17.10 – 20.00 น. ภาคโปสเตอร รับประทานอาหารเย็น 
 

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  

 

หองบรรยาย 1 
Session 4 กลุมเกษตรศาสตร์ (พืช-สัตว์) 
    ประธาน  ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ 
    เลขานุการ คุณสนธยา มณีรัตน์ 
09.00 – 09.20 น. การศึกษาด๎วงเตําตัวห้ าเพื่อก าจดัศัตรูข๎าวโพดในแปลงเกษตรกร 

โดย  กนก อุไรสกุล 
09.20 – 09.40 น.  ศึกษาการลดความเสียหายทางกลของผลชมพูํท่ีเกิดขึ้นระหวํางการขนสํง  

โดย ผดุงศักดิ์ วานิชชัง  ใจทิพย์ วานิชชัง  สู๎ศึก ศิลป์จาร ุและ  ชัยสิทธ์ิ แก๎วจรูญ 
09.40 – 10.00 น. อิทธิพลของความช้ืนขณะเก็บเกี่ยวท่ีมีผลตํอคุณภาพการสีข๎าวเปลือกปทุมธานี 1 

โดย  ผดุงศักดิ์ วานิชชัง  ใจทิพย์ วานิชชัง และ ประสิทธ์ิ  โพธิยี ่
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10.00 – 10.20 น.  อิทธิพลของขนาดของเมล็ดที่มผีลตํอคุณภาพการสีขา๎วเปลือกปทุมธานี 1 
โดย  ผดุงศักดิ์ วานิชชัง  ใจทิพย์ วานิชชัง และ ประสิทธ์ิ  โพธิยี ่

10.20 – 10.35 น.  รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 

Session 5 กลุมเกษตรศาสตร์ (พืช-สัตว์) (ต่อ) 
    ประธาน  ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา 
    เลขานุการ อาจารย์ชนัดดา เกตุมา 
10.35 - 10.55 น. ผลของความช้ืนเก็บเกีย่วและวิธีการลดความช้ืนตํอคณุภาพการสีของข๎าวเปลือกปทุมธานี 1  

โดย ใจทิพย์ วานิชชัง  ผดุงศักดิ์ วานิชชัง และ ประสิทธ์ิ  โพธิยี ่ 
10.55 – 11.15 น. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมทีี่มีผลตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง   

โดย ธนาวุธ สเทือนวงษา  กิตติมา มันทรานนท์ และ ประพฤติ  พรหมสมบรูณ ์
11.15 – 11.35 น. ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและน้ าหมักชีวภาพตํอผลผลิตถั่วฝักยาว  

โดย ชัยวัต อินทรณรงค ์
11.35 – 11.55 น.  ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและน้ าหมักชีวภาพตํอผลผลิตแตงกวา 

โดย บุญลือ คงสูงเนิน 
11.55 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

Session 6 กลมุเกษตรศาสตร์ (พืช-สัตว์) (ต่อ) 
    ประธาน  ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ 
    เลขานุการ ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ 
13.00 – 13.20 น. การศึกษาเพื่อดูความเป็นไปได๎ในการใช๎อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์เป็นสิ่งบํงช้ีทางภูมศิาสตร์ 

ในการระบุแหลํงต๎นทางของข๎าวหอมมะลิ  
โดย กมลวรรณ ตั้งเจริญบ ารุงสุข 

13.20 – 13.40 น. การวิเคราะห์คําเฉลี่ยของช่ัวรุํนในลักษณะทางพืชสวนของแตงไทย 2 สายพันธ์ุ   
โดย ปราโมทย์ พรสุริยา 

13.40 – 14.00 น.  การขยายพันธ์ุ เปรยีบเทียบพันธุ์และระยะปลูกท่ีเหมาะสมในบัวเหงา๎ 
โดย กิตติมา มันทรานนท์ และ ศิรมิา ธีรสกลุชล 

14.00 – 14.20 น. การทดสอบพันธุ์ข๎าวโพดลูกผสมคูจํากพันธุ์การค๎า 
โดย พรทิพย์ พรสุริยา 

14.20 – 14.40 น. ความต๎องการน้ าส าหรับการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ๎ามลูาโต ๎2 ส าหรับชุดดินโพนพิสัย   
โดย อนุสรณ์ กุลวงษ์  

14.40 – 15.00 น. การใช๎สําข๎าวโพด (เป็นสํวนประกอบ) ในสูตรอาหารข๎นเลี้ยงโคนม  
โดย ธีราภรณ์ ยืนสุข 

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 

Session 7 กลมุเกษตรศาสตร์ (ประมง) 
    ประธาน  ผศ.ดร.ชงโค แซ่ต้ัง 
    เลขานุการ คุณสนธยา มณีรัตน์ 
15.15 – 15.35 น.  ผลของจุลินทรีย์ Aurantiochytrium mangrovei ตํอการเติบโตของเพรียงทราย  

โดย  กาญจนา วรผล 
15.35 – 15.55 น.  ผลของความหนาแนํนและความกระด๎างของน้ าตํออัตราฟักเป็นตัวของไขํปลาดุกอุย  

 โดย จรภีรณ์  มีศรี และ  อุธร  ฤทธิลึก 
15.55 – 16.15 น.  ปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการเลี้ยงปลาในนาข๎าวอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์   

โดย  มณฑิชา  เหลาคม 
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16.15 – 16.35 น. การผสมผสานการกรองชีวภาพในระบบบ าบดัน้ าเสียจากการฟักไขํปลาดุก เพื่อลดของเสียไนโตรเจน และ 
  ปรับปรุงคณุภาพน้ า  

โดย อุธร ฤทธิลึก ศรณัยา รักเสรี และ ชนัดดา เกตุมา   
16.35 – 16.55 น. การจัดการคุณภาพน้ าในบํอเลีย้งก๎ุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แบบพัฒนารํวมกับ 

สาหรํายไส๎ไก ํ(Ulva intestinalis Linnaeus) อ าเภอพระสมุทรเจดยี์ จังหวัดสมุทรปราการ 
โดย กัลญาณ ีธรรมนารถสกลุ  รัฐชา  ชัยชนะ   และ ทิพรัตน ์ พงศ์ธนาพาณิช 

16.55 – 17.30 น. แจกประกาศนียบัตร และอภิปรายผลการด าเนินงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร. ตะวันออก ครั้งที่ 4  
และแผนการด าเนินงานโครงการประชุมสมัมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออกครั้งท่ี 5  
โดย รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ ดร. มานิตย์ มณีธรรม ผศ.ดร. วีระพล แจํมสวสัดิ์ ผศ.ดร. ชงโค แซํตัง้  
รศ.ดร. วินัย กล๎าจริง และ รศ.ดร. วิกร ตัณฑวุฑโฒ  

 
วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน (ณ ห๎องบรรยาย 1) 
หองบรรยาย 2 

 

Session 4 กลุมวิศวกรรมศาสตร์ 
    ประธาน  ดร.วทัญญู  รอดประพัฒน์ 
    เลขานุการ คุณกมลรัตน์ สุริยะสาร 
09.00 – 09.20 น.  การศึกษาและจ าลองพฤติกรรมการลงจอดของชุดขาล๎อ 

โดย  วาสนา  จันทวงษ ์
09.20 – 09.40 น.  การพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาส าหรับชุมชนท๎องถิ่น  

โดย  พรชัย  หอสุวรรณศักดิ ์
09.40 – 10.00 น. การศึกษาและจ าลองพฤติกรรมการอพยพของมนุษย์ออกจากเครื่องบิน  

โดย  ธนพงษ์ บุญเลี้ยง  ณัฐพล  นิยมไทย และ ณัฐศักดิ์ บุญม ี
10.00 – 10.20 น. การออกแบบโครงสร๎างการควบคมุแบบแพลนท์ไวด์ของกระบวนการผลิตสไตรีน  

โดย  เกศสุดา มาชํวย และ มนตร ี วงศ์ศรี 
10.20 – 10.35 น.  รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 

Session 5 กลุมวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
    ประธาน  ผศ.คมกฤช กิตติพร 
    เลขานุการ คุณกมลรัตน์ สุริยะสาร 
10.35 - 10.55 น. ผลกระทบของอาร์เอฟไอดีทีม่ีตํอหัวบันทึกที่ความถี่ 125 กิโลเฮิรต์ และ 13.56 เมกะเฮิร์ต  

โดย อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย ์
10.55 – 11.15 น. การออกแบบระบบควบคุมส าหรบัอากาศยานเบากวําอากาศภายในอาคาร   

โดย  เทอดไทย คุปตะวินทุ 
11.15 – 11.35 น. บล็อกประสานจากหนา๎ดินขาว  

โดย  ประชุม  ค าพุฒ 
11.35 – 11.55 น. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพและความเหมาะสม ในการบริหารจดัการเครื่องจักรกลงานดิน  

กรณีศึกษาโครงการกํอสร๎างอํางเกบ็น้ าของกรมชลประทานในภาคตะวันออก  
โดย สมชาย โพธิสวําง 

11.55 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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Session 6 กลุมเศรษฐศาสตร์ 
    ประธาน  ผศ.ผานิตย์ ถิรพลงาม 
    เลขานุการ อาจารย์ชนัดดา  เกษมโชติช่วง 
13.00 – 13.20 น.  ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจส าหรบัจัดพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์  

โดย  ประดิษฐ์  สงค์แสงยศ 
13.20 – 13.40 น. การวิเคราะห์ต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต ในการผลิตบัณฑติระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเอกชน 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
โดย  กาญจนธัช บัวพา 

13.40 – 14.00 น.  การเปดเผยขอมูลความเสีย่งในรายงานประจ าปของบริษัทจดทะเบยีน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
กลมุ SET-100 
โดย  สายสุนีย อโนมาศ 

14.00 – 14.20 น. ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญในการเลือกใช๎บริการสถานีบริการน้ ามัน 
  เชื้อเพลิงบนถนนทางหลวงหมายเลข 41  

โดย  อรอุษา เพ็งสกุล 
14.20 – 14.40 น. การประเมินการให๎บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต๎ จ ากัด 

โดย  ลักขณา วูวงศ์ 
14.40 – 15.00 น. พฤติกรรมและปัจจัยสํวนผสมทางการตลาดที่มผีลตํอการซื้อสินค๎าจากร๎านสะดวกซื้อของผู๎บรโิภคในเขตภาคใต๎ 

กรณีศึกษา รา๎นเซเวํน อีเลฟเวํนในเขตภาคใต ๎
โดย สริินทรา มาลารัตน ์

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 

Session 7 กลุมเกษตรศาสตร ์(Food Science) 
    ประธาน  ดร.อุลัย ศิริศรี 
    เลขานุการ คุณวิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 
15.15 – 15.35 น.  ผลของอุณหภูมิและเวลาการลวกตํอกิจกรรมเพอร์ออกซิเดสของพรกิ (Capsicum annum L.)  

โดย กมลวรรณ แก๎วฉ่ า  เดือนฉาย ตันนารัตน ์ กํอวดี  ผลเกลี้ยง และ รุํงนภา  พงศ์สวสัดิ์มานิต 
15.35 – 15.55 น. วิธีการทางเลือกส าหรับการผลิตพริกป่น โดยการอบแห๎งด๎วยไอน้ ารอ๎นยวดยิ่ง  

โดย วินัย บุญมุนัส  วทัญญู รอดประพัฒน ์ จินดาพร  จ ารสัเลิศลักษณ์ และ กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต ์
15.55 – 16.15 น. การอบแห๎งข๎าวเปลือกงอก ด๎วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช๎ไอน้ าร๎อนยวดยิ่ง 

โดย สรุพงษ์  โซํทอง  วทัญญู รอดประพัฒน์  และ กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต ์
16.15 – 16.35 น.  การเปลีย่นแปลงคณุภาพของปลากะตักทอดปรุงรสอบแห๎งที่เคลือบด๎วยน้ าเชื่อมที่มีและไมํมีโทโคฟีนอล 

ระหวํางการเก็บ  
โดย ศรญัญา  นิศาภากร 

16.35 – 16.45 น. แจกประกาศนียบัตร 
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ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองระยอง 
Organizational Commitment of Local Government Personnel in Muang Rayong District 

อรพรรณ  อนิประไพ 

Orrapan  Inprapai 
สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยว์าสุกรี จ.พระนครศรีอยธุยา 

E-mail: auju22@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง 2) ศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้คือ บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินแบ่งตามสัดส่วนของหน่วยงาน จ านวน
ทั้งส้ิน 281 ราย แล้วใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลการหาค่าทางสถิติเบ้ืองตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์หาความเท่ียงตรงของขอ้มูล โดยใช้วิธี Factor Analysis ใช้สถิติเชิงอา้งอิง (Referential Statistics) วิเคราะห์หาค่า T-test ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และใชเ้ทคนิควิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ไดแ้ก่   ปัจจยัดา้นดา้น
กฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ปัจจยัด้านการแกไ้ขปัญหาและความส าคญัต่อหน่วยงาน  ปัจจยัด้านความก้าวหน้าในงาน ปัจจยั
สภาพแวดลอ้มการท างาน และปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอ าเภอเมืองระยองไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความทา้ทายในการท างาน ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน และ ปัจจยัดา้นปรึกษาและการแก่งแยง่
ชิงดีระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 
ค าส าคญั : ความผกูพนัต่อองคก์าร   บุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน 

Abstract 
The objectives of this study were to understand 1) level of organizational commitment and 2) factors affecting organization 

commitment of local personnel in Muang Rayong District. The research instrument was questionnaires which were collected from 281 sampling 
population. The data was analyzed by SPSS for Window program. The statistics used for this study are Frequency Distribution, percentage, mean 
and Standard Deviation, Factor Analysis (Referential Statistics), T-test, One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis with statistically 
significance 0.05. 

According to the findings, important factors which affect organizational commitment of local personnel in Muang Rayong District 
were the factor concerning the regulations and opportunity to expresss their opinion, the factor regarding problem solving and an importance of 
organization, the factor regarding career path, the factor regarding working environment and the factor regarding the relationship with superior. 
The factor which does not affect organizational commitment are regarding a challenge of work, the factor regarding a relationship with others 
colleagues, and the factor regarding consultation and competition among colleagues.  
Keyword: Organizational commitment, Local government personnel.  

1. บทน า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) เป็นหน่วยการปกครองระดบัทอ้งถ่ิน มีหลากหลายรูปแบบตามความแตกต่างของความเจริญ 

ประชากรหรือขนาดพ้ืนท่ี มีอ  านาจอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความเหมาะสม มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะปกครองตนเอง ทั้งตรากฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ และก าหนดงบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหนา้ท่ี มีองคก์รฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัเพ่ือปกครองตนเองและประชาชน
ในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง (โกวิทย ์พวงงาม, 2544) 

บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ิน โดยหลกัจะถูกก าหนดโดยกฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น เช่น องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั บทบาทอ านาจหนา้ท่ีจะอยูภ่ายใต ้พรบ.อบจ. (พ.ศ. 2498 ปรับปรุงแกไ้ข พ.ศ. 2540) บทบาทอ านาจหน้าท่ีของ เทศบาล ก็ควบคุม
โดย พรบ.เทศบาล (พ.ศ. 2496) บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร ก็ถูกก าหนดไวภ้ายใต ้พรบ.ระเบียบบริการราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 
2528) และ องคก์ารบริหารส่วนต าบลก็เช่นเดียวกนั คือ ก าหนดไวภ้ายใต ้พรบ.อบต. (พ.ศ. 2537) เป็นตน้  
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ด้วยอ านาจหน้าท่ีและภารกิจของ อปท. มีบทบาทท่ีส าคญัต่อการขบัเคล่ือนภารกิจของรัฐบาลไปสู่ประชาชน อปท. จึงตอ้งเป็น
หน่วยงานท่ีมีศกัยภาพอยา่งมากในการบริหารงาน  ปัจจุบนัรัฐบาลไดส้นบัสนุนอตัราก าลงับุคลากรให้แก่ อปท. เพ่ือท าหน้าท่ีตามภารกิจ  แต่การท่ีจะ
ท าให้บุคลากรไดแ้สดงศกัยภาพอยา่งเต็มท่ี จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรไดใ้ช้ศกัยภาพของตนเอง ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความจงรักภกัดีและความผกูพนัต่อองคก์ารไวใ้ห้ได ้

การท าให้บุคลากรในองคก์าร รู้สึกผูกพนัต่อองคก์าร จะท าให้เขามีความตั้งใจอุทิศสละเวลา และทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างาน
ให้กบัองคก์ารอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ การท่ีท าให้บุคลากรในองคก์ารมีความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์ารจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร หากบุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง ก็ยอ่มจะมีพฤติกรรมท่ีส่งผลให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

แต่ในปัจจุบนัสภาพปัญหาระหว่างปริมาณงานกบัจ านวนบุคลากรท่ีไม่สัมพนัธ์กนั คือ มีบุคลากรน้อยกว่าปริมาณงานอนัเน่ืองจาก
ภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติั หาก อปท. สามารถหาวิธีการในการจูงใจให้กบับุคลากร สามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพและมีความรู้สึกผกูพนักบัองคก์ารได้
อยา่งเตม็ท่ี ยอ่มจะเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์ารในท่ีสุด แต่ท่ีไดก้ล่าวแลว้ว่า อปท. ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองระยอง ยงัถือว่าเป็น
หน่วยงานใหม่ท่ียงัไม่มีการศึกษาวิจยั ทางดา้นการพฒันาองคก์ารและการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งกวา้งขวาง  

ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ซ่ึง
ผลการวิจยัน้ีจะเป็นขอ้มูลในการแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงาน และเพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจในการท างาน ตลอดจนการสร้าง
ความผกูพนัต่อองคก์ารเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้มากข้ึนและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารต่อไป 

1.1 วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง 

1.2 ขอบเขตของการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาวิจยัจ  ากดัเฉพาะดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมือง

ระยอง เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง จ านวน 16 แห่ง มีจ  านวนบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน
รวมทั้งส้ิน 954 คน (ส านกังานส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัระยอง, 2551) โดยท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 281  
คน ช่วงเวลาการศึกษาระหวา่งเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552 

                          ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการวจิยั : บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

ภาพที ่1   กรอบแนวคดิการวจิยัเร่ือง “ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนท้องถิน่ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง” 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (X1) 
-  เพศ    -  อาย ุ
-  สถานภาพการสมรส  -   ระดบัการการศึกษา 
-  ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน (X2) 
-    ความมีอิสระในการท างาน 
-    ความทา้ทายในการท างาน 
-   ความกา้วหนา้ในงาน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างาน (X3) 
-   สภาพแวดลอ้มการท างาน 
-   ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
-   ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
 

 
 

Y: ความผูกพนัต่อองค์การ 
- การยอมรับนโยบายและเป้าหมาย 
  ในการบริหารงานขององคก์าร 
- ความเตม็ใจท่ีจะท างานเพื่อประโยชน์ 
   ขององคก์าร 
- ความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิก 
   ขององคก์าร 
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1.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ผูวิ้จยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลความผกูพนัต่อองคก์าร ไดด้งัน้ี 
ลลิตา  พิมพการัง (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีผลกัดนัให้เกิดความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในประเทศไทย พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในประเทศไทย และปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในประเทศไทย
ท่ีมีความสมัพนัธ์สูง  

พรพิมล  วสุวตัรศรสกุล (2549) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงาน ประสบการณ์ในการท างาน และความ
ผกูพนัของพนกังานในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ ระดบัการศึกษา การปรุงแต่งงาน โอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร อาย ุระยะเวลาการปฏิบติังานในองคก์าร ประเภทธุรกิจ การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ความมีอิสระในการท างาน ทศันคติของ
เพ่ือนร่วมงาน ความคาดหวงัต่อองคก์าร ความพ่ึงพาไดข้ององคก์าร มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

ภาสกร  เนตรทิพยว์ลัย ์(2548) ได้ท  าการศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจ สังกดัโรงพยาบาลต ารวจ พบว่า 
ขา้ราชการต ารวจ สงักดัโรงพยาบาลต ารวจ มีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

จิราภรณ์ น้อยนคร (2551) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ใน
นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดส้รุปตวัแปรส าคญัท่ีจะน ามาศึกษาในงานวิจยัเร่ืองความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา  อายงุาน   
2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการท างาน  ความทา้ทายในการท างาน และ โอกาสความกา้วหนา้ในการท างาน   
3. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการท างาน ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และความสัมพนัธ์กับ

ผูบ้งัคบับญัชา   
4. ปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ การยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ความเต็มใจท่ีจะท างาน

เพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร  

2. วธีิการศึกษา 
ในการด าเนินการวิจยั เร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 

Research) เพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารและมีปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมือง
ระยอง  

2.1 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม (questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเพ่ือส ารวจขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด ส่วนท่ี 2 ลกัษณะงาน ส่วนท่ี 3  
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่วนท่ี 4 ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร (เป็นมาตราส่วนประเมินค่า Rating scale แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย ไม่เห็นดว้ย)  ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อองคก์ารเป็นค าถามปลายเปิด   

2.2 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
น าขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ท าการรวมตรวจสอบความสมบูรณ์ แปลงขอ้มูลและเขา้รหัส ท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปในการหาค่าสถิติต่างๆ โดยสถิติท่ีน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 

1.2 การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีเสริมสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลข
คณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 การวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร คือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย 
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม  โดยการใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 

-Way Anova)  
2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ  Independent Samples T-Test  
2.3 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มกบัระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดย

ใชก้ารทดสอบแบบ Multiple Regression Analysis (MRA) โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติในการวิจยัคร้ังน้ีไวท่ี้ระดบั p < 0.05 

3.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยองในดา้นระดบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ประกอบดว้ยความมีอิสระในการท างานความทา้ทายในการ
ท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน และด้านสภาพแวดล้อมการท างานประกอบดว้ย สภาพแวดล้อมการท างาน ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารและปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ความผูกพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ประกอบดว้ยการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ความเต็มใจท่ีจะท างาน
เพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้เคร่ืองมือ คือ 
แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาจดัท าข้ึน และน าขอ้มูลท่ีได้รับ มาวิเคราะห์และสรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คร้ังน้ีคือบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ซ่ึงได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล และ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) หลงัจากท่ีไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัมาแล้วน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนก
ขอ้มูลปัจจยัท่ีน ามาศึกษา ส่วนการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในปัจจยัความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมือง
ระยอง ระหวา่งกลุ่มของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์โดยใช้ Independent Samples t-test และ One-Way ANOVA และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) ส าหรับปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอเมืองระยอง  
นอกจากน้ีขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด ผูวิ้จยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 144 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 
อายมุากกวา่ 30 ปี – 40 ปี จ  านวน 130 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.3 มีสถานภาพสมรส จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จ  านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 ปฏิบติังานมามากกวา่ 2-5 ปี จ  านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2  

ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน พบว่า ปัจจยัดา้นความอิสระในการท างานดา้นความทา้ทายในการท างาน ดา้นความก้าวหน้า ในการท างาน 
ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีปัจจยัท่ีเสริมสร้างความผกูพนัของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอเมืองระยอง ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีมากเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ดา้นความอิสระในการท างาน รองลงมาคือ ความทา้ทายในการท างาน  และ
ความกา้วหนา้ในการท างาน ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบวา่ ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
อยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัเสริมสร้างความผูกพนัในองคก์ารของบุคลากรส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอเมืองระยอง ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีมากเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ด้านความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
รองลงมาคือ ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และสภาพแวดลอ้มการท างาน ตามล าดบั 

ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินมีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัในองคก์ารใน
ดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร ในระดบัมาก ส่วนดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร และ
ด้านความต้องการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การ ในระดับปานกลาง โดยปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนท้องถ่ินท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัท่ีมากเป็นอนัดบัหน่ึง คือดา้นความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร รองลงมาคือ การยอมรับ
นโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร และความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 
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3.1 ปัจจยัทีส่ามารถพยากรณ์ปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การ ของบุคลากรส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมอืงระยอง  
 จากการศึกษา พบวา่ 

1.  ปัจจยัด้านกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่า ปัจจยัด้านด้านกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง 2 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการ
บริหารงานขององคก์าร และดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร แต่ไม่มีผลต่อความผูกพนัในองคก์ารดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยู่
เป็นสมาชิกขององคก์าร 

2.  ปัจจยัดา้นการแกไ้ขปัญหาและความส าคญัต่อหน่วยงาน สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นการแกไ้ขปัญหาและความส าคญัต่อหน่วยงาน มีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงาน
ขององคก์าร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

3.  ปัจจยัด้านความทา้ทายในการท างานสรุปได้ว่า ปัจจยัด้านความท้าทายในการท างาน ไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ี
จะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

4.  ปัจจยัดา้นความก้าวหน้าในงาน สรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นความก้าวหน้าในงาน มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง 2 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็น
สมาชิกขององคก์าร แต่ไมมี่ผลต่อความผกูพนัในองคก์ารดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์าร 

5.  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน สรุปไดว้่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มการท างาน มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือ
ประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

6.  ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงานสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน ไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ดา้นความเต็ม
ใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

7.  ดา้นการปรึกษาและการแก่งแยง่ชิงดีระหวา่งเพ่ือนร่วมงานสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นปรึกษาและการแก่งแยง่ชิงดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
ไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการ
บริหารงานขององคก์าร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

8.  ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง คือ ดา้นความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร แต่ไม่มีผลต่อความผูกพนัดา้นการยอมรับ
นโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

นอกจากน้ี ผูวิ้จยัไดพ้บวา่ ปัจจยัท่ีมีน ้าหนกัในการพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอเมืองระยอง 
ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในงาน รองลงมา ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
การท างาน ปัจจยัดา้นกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และปัจจยัดา้นการแกไ้ขปัญหาและความส าคญัต่อหน่วยงาน ตามล าดบั 

ปัจจยัท่ีมีน ้ าหนักในการพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ดา้นความเต็มใจท่ีจะ
ท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการแกไ้ขปัญหาและความส าคญัต่อหน่วยงาน รองลงมา ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน ปัจจยัดา้นกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั 

ปัจจยัท่ีมีน ้าหนกัในการพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ดา้นความตอ้งการท่ีจะคง
อยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นความกา้วหน้าในงาน รองลงมา ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ปัจจยัดา้นกฎระเบียบและ
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และปัจจยัดา้นการแกไ้ขปัญหาและความส าคญัต่อหน่วยงาน ตามล าดบั 

3.2 อภิปรายผลการวจิยั 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง สามารถอภิปราย

ผลการวิจยัไดต้ามสมมติฐานการวิจยัดงัน้ี 
สมมติฐานที่ 1 มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียในปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ดา้นการ

ยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ระหว่างกลุ่มของปัจจยัดา้น “ประชากรศาสตร์” ทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั โดยผูวิ้จยัคน้
พบวา่ บุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีอาย ุและสถานภาพต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 2 มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียในปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ดา้น
ความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ  ระหว่างกลุ่มของปัจจยัดา้น “ประชากรศาสตร์” ทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั โดยผูวิ้จยัคน้พบว่า 
บุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีอาย ุและสถานภาพต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั  

สมมติฐานที่ 3 มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียในปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ดา้น
ความต้องการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การ ระหว่างกลุ่มของปัจจยัด้าน “ประชากรศาสตร์” ทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั โดยผูวิ้จยัค้นพบว่า 
บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 4a1-6a1 ปัจจยัด้านกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็นสามารถพยากรณ์ปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ไดท้างสถิติอยา่งมีนยัส าคญั โดยผูวิ้จยัคน้พบว่า ปัจจยัดา้นกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง 2 ดา้น คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการ
บริหารงานขององคก์าร และดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์าร  

สมมติฐานที่ 4a2-6a2 ปัจจยัด้านการแก้ไขปัญหาและความส าคญัต่อหน่วยงานสามารถพยากรณ์ปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ได้ทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั โดยผูวิ้จยัคน้พบว่า ปัจจยัด้านการแก้ไขปัญหาและความส าคญัต่อ
หน่วยงานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายใน
การบริหารงานขององคก์าร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

สมมติฐานที่ 4b-6b ปัจจยัดา้นความทา้ทายในการท างานสามารถพยากรณ์ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอเมืองระยอง ได้ทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั โดยผูวิ้จยัคน้พบว่า ปัจจยัด้านความทา้ทายในการท างาน ไม่มีผลต่อความผูกพนัในองค์การของ
บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ี
จะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

สมมติฐานที่ 4c-6c ปัจจยัดา้นความกา้วหน้าในงานสามารถพยากรณ์ปัจจยัความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอเมืองระยอง ไดท้างสถิติอยา่งมีนยัส าคญั โดยผูวิ้จยัคน้พบว่า ปัจจยัดา้นความกา้วหน้าในงาน มีผลต่อความผูกพนัในองคก์ารของบุคลากรส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง 2 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็น
สมาชิกขององคก์าร  

สมมติฐานที่ 7a-9a ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานสามารถพยากรณ์ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน ในเขต
อ าเภอเมืองระยอง ไดท้างสถิติอยา่งมีนยัส าคญั โดยผูวิ้จยัคน้พบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มการท างาน มีผลต่อความผูกพนัในองคก์ารของบุคลากรส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือ
ประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร  

สมมติฐานที่ 7b1-9b1 ปัจจยัด้านการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงานสามารถพยากรณ์ปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ไดท้างสถิติอยา่งมีนยัส าคญั โดยผูวิ้จยัคน้พบว่า ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน ไม่มีผลต่อความผูกพนั
ต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร 
ดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร  

สมมติฐานที่ 7b1-9b2 ปัจจยัดา้นการปรึกษาและการแก่งแยง่ชิงดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานสามารถพยากรณ์ปัจจยัความผูกพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ไดท้างสถิติอยา่งมีนยัส าคญั โดยผูวิ้จยัคน้พบว่า ปัจจยัดา้นปรึกษาและการแก่งแยง่ชิงดีระหว่าง
เพ่ือนร่วมงาน ไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและ
เป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ และด้านความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกของ
องคก์าร 

สมมติฐานที่ 7c-9c ปัจจยัความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาสามารถพยากรณ์ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอเมืองระยอง ได้ทางสถิติอยา่งมีนัยส าคญั โดยผูวิ้จยัคน้พบว่า ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง คือ ดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์าร  

4. สรุป 
การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ในดา้นระดบัความผูกพนั

ต่อองคก์ารและปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ประกอบดว้ย  ความมีอิสระในการท างาน ความทา้ทายใน
การท างาน  ความกา้วหนา้ในการท างาน และ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มการท างาน ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                     Oral Presentation                  

 7 

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารและปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ความผูกพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ประกอบดว้ย การยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ความเต็มใจท่ีจะท างาน
เพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้เคร่ืองมือ คือ 
แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาจดัท าข้ึน และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บ มาวิเคราะห์และสรุปผลท่ีได้จากการศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ซ่ึงได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล และ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  แล้วน ามาวิเคราะห์ ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกขอ้มูลปัจจยัท่ีน ามาศึกษา ส่วนการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ในปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ระหว่างกลุ่มของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์โดยใช้ Independent 
Samples t-test และ One-Way ANOVA และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ส าหรับปัจจยัท่ีสามารถ
พยากรณ์ปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเมืองระยอง นอกจากน้ีข้อมูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูต้อบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ผูวิ้จยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

4.1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์    
พบวา่ บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 144 คิดเป็นร้อยละ 51.2 อายมุากกวา่ 30 ปี – 40 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 46.3 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 50.5 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.5 ส่วนใหญ่ปฏิบติังานมามากกวา่ 2-5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 51.2  

4.2 ปัจจยัเสริมสร้างความผูกพนัของบุคลากรส่วนท้องถิน่ 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน  พบว่า ปัจจยัดา้นความอิสระในการท างานดา้นความทา้ทายในการท างาน  ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน 

ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน ทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีปัจจยัท่ีเสริมสร้างความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอ
เมืองระยอง ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีมากเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ดา้นความอิสระในการท างาน รองลงมาคือ ความทา้ทายในการ
ท างาน และความกา้วหนา้ในการท างาน ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน   พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และปัจจัยด้านความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มการท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัเสริมสร้างความผูกพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีมากเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน รองลงมาคือ ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และสภาพแวดลอ้มการท างาน ตามล าดบั 

ปัจจัยความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนท้องถิ่น พบวา่ บุคลากรส่วนทอ้งถ่ินมีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์ารใน
ดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร ในระดบัมาก ส่วนดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร และ
ด้านความต้องการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การ ในระดับปานกลาง โดยปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนท้องถ่ินท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัท่ีมากเป็นอนัดบัหน่ึง คือดา้นความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร รองลงมาคือ การยอมรับ
นโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร และความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

4.3 ปัจจยัทีส่ามารถพยากรณ์ปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การ ของบุคลากรส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมอืงระยอง    
 พบวา่ 

1. ปัจจยัดา้นดา้นกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น  มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอเมืองระยอง 2 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร และดา้นความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ของ
องคก์าร แต่ไมมี่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

2. ปัจจยัดา้นการแกไ้ขปัญหาและความส าคญัต่อหน่วยงาน มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมือง
ระยอง ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร 
และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

3. ปัจจยัดา้นความทา้ทายในการท างาน ไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 
ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความ
ตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 
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4. ปัจจยัดา้นความกา้วหน้าในงาน มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง 2 ดา้น คือ ดา้น
การยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร แต่ไม่มีผลต่อความผูกพนั
ต่อองคก์ารดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์าร 

5. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มการท างาน มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ดา้น คือ 
ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ี
จะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

6. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน ไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 
3 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความ
ตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

7. ปัจจยัดา้นปรึกษาและการแก่งแยง่ชิงดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ของ
องคก์าร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

8. ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง คือ 
ดา้นความเตม็ใจท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร แต่ไม่มีผลต่อความผกูพนัดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร 
และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร 

นอกจากน้ี ผูวิ้จยัไดพ้บวา่ ปัจจยัท่ีมีน ้าหนกัในการพยากรณ์ความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง 
ดา้นการยอมรับนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององคก์าร มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในงาน รองลงมา ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
การท างาน ปัจจยัดา้นกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และปัจจยัดา้นการแกไ้ขปัญหาและความส าคญัต่อหน่วยงาน ตามล าดบั 

ปัจจยัท่ีมีน ้ าหนักในการพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ดา้นความเต็มใจท่ีจะ
ท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการแกไ้ขปัญหาและความส าคญัต่อหน่วยงาน รองลงมา ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน ปัจจยัดา้นกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั 

ปัจจยัท่ีมีน ้าหนกัในการพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองระยอง ดา้นความตอ้งการท่ีจะคง
อยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์าร มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นความกา้วหน้าในงาน รองลงมา ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ปัจจยัดา้นกฎระเบียบและ
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และปัจจยัดา้นการแกไ้ขปัญหาและความส าคญัต่อหน่วยงาน ตามล าดบั 
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อทิธิพลของบุคลกิภาพแบบห้าองค์ประกอบของผู้น าต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผู้น า และความคาดหวงั            
ทีจ่ะเติบโตในงานของผู้ตาม โดยมีความเป็นผู้น าแบบนักปฏิรูปของผู้น าเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

Effects of the Five-factor Model of Personality on Performance, Trust and Career Expectation as 
Mediated by Transformational Leadership 

สุวชิชา  สุทธิธรรม 
Suwitcha  Sutthitham 

สาขาวชิาจิตวทิยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  E-mail: thesilverbell@hotmail.com  

บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห้าองคป์ระกอบของผูน้ า ต่อผลงานของผูต้าม ความไวว้างใจในตวัผูน้  า

ของผูต้าม และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม โดยมีความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูปของผูน้ า เป็นตวัแปรส่งผ่าน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัคือ มาตรวดับุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ (ขวญัเรือน แสงจีน, 2546 และ Costa and McCrae, 1992) มาตรวดัความไวว้างใจในตวัผูน้ า 
(Podsakoff and Fetter, 1990) มาตรวดัความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงาน (Scandura and Schriesheim, 1991 and Pemberton, 1998) และมาตรวดัความ
เป็นผูน้ าหลายองคป์ระกอบ (ปัทมา จิตรศรีสวสัด์ิ, 2549 and Bass, 1985) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจเครือข่าย 473 
คน โดยแบ่งเป็นผูน้ าองคก์าร 43 คน และผูต้ามในองคก์าร 430 คน ผลการวิจยัพบว่า การแสดงออก การเปิดรับประสบการณ์ ความมีจิตส านึก และ
ความเป็นมิตรของผูน้ ามีอิทธิพลต่อผลงานของผูต้าม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, .01, .001 และ .001 ตามล าดบั การแสดงออก ความมี
จิตส านึก ความเป็นมิตร และการเปิดรับประสบการณ์ของผูน้ ามีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในตวัผูน้  าและความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ในขณะท่ีความไม่มัน่คงทางอารมณ์ของผูน้ า ไม่มีอิทธิพลต่อผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้ า และความ
คาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม การแสดงออก ความมีจิตส านึก ความเป็นมิตร และการเปิดรับประสบการณ์ของผูน้ ามีอิทธิพลกบัผลงาน ความ
ไวว้างใจในตวัผูน้ า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม โดยมีความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูปของผูน้ าเป็นตวัแปรส่งผ่าน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .001 
ค าส าคญั: บุคลิกภาพแบบห้าองคป์ระกอบ ผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้ า ความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงาน ความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป 

Abstract 
The purpose of this research was to study the effects of the five-factor model of personality of leader on followers' performance, 

trust, and career expectation as mediated by transformational leadership. The instruments used were five-factor model of personality questionnaire 
(Saengjeen, 2546 and Costa and McCrae, 1992), trust questionnaire (Podsakoff, MacKenzie, Moorman and Fetter, 1990), career expectation 
questionnaire (Scandura and Schriesheim, 1991 and Pemberton, 1998), and multifactor leadership questionnaire (Jitsrisawat, 2549 and Bass, 1985). 
The participants (N = 473) were males and females who work as network marketer which were 43 leaders and 430 followers. The results are as 
follows.  Extraversion, openness to experience, conscientiousness, and agreeableness of leader, each, has an effect on performance significantly           
(p < .05, .01, .001, .001 respectively). Extraversion, conscientiousness, agreeableness, and openness to experience, each, has an effect on trust and 
career expectation significantly (p< .001). While neuroticism has no effect. Transformational leadership significantly mediates the effects of 
extraversion, conscientiousness, agreeableness, and openness to experience on performance, trust, and career expectation (p < .001). 
Keywords: Five-factor model of personality, Performance, Trust, Career expectation, Transformational leadership. 

1. บทน า 
ในแต่ละองคก์ารยอ่มคาดหวงัท่ีจะมีเป้าหมายเติบโต โดยเติบโตในดา้นของผลงาน หากสมาชิกในองคก์ารมีผลงานดี ยอ่มส่งผลท าให้

องค์การมีการเจริญเติบโตข้ึน นอกจากนั้นผูต้ามท่ีท างานอยูใ่นองค์การเดียวกนักบัผูน้  าของตนนั้นตอ้งมีความไวว้างใจในตวัผูน้  าของตนท่านนั้น 
มิฉะนั้นองคก์ารจะไม่สามารถขบัเคล่ือนไปขา้งหน้าไดดี้อย่างท่ีควร และเม่ือองคก์ารตอ้งการท่ีจะมีเป้าหมายเติบโต สมาชิกในองคก์ารควรจะรับรู้ 
และคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานไปพร้อมๆ กบัองคก์ารของตน โดยเม่ือผูน้ ากบัผูต้ามท างาน และมีปฏิสัมพนัธ์กนันั้น ทั้งบุคลิกภาพและความเป็นผูน้ า
ของตวัผูน้  า ยอ่มส่งอิทธิพลต่อผูต้าม โดยการวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพของผูน้ าต่อผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้  า และความคาดหวงั
ท่ีจะเติบโตในงาน โดยมีความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูปเป็นตวัแปรส่งผา่น 
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 บุคลกิภาพแบบห้าองค์ประกอบ (Five-factor model of personality) (Costa and McCrae, 1992) 
บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ภาพรวมของภาพลกัษณ์ หรือการแสดงออกของบุคคลท่ีสามารถมองเห็นไดใ้นลกัษณะเฉพาะดา้น

ต่างๆ โดยผูน้ าจ  าเป็นต้องให้ความส าคญักบัเร่ืองบุคลิกภาพ เพราะผูน้ าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีจะสามารถสร้างความน่าสนใจ ดึงดูดใจ ไวว้างใจ และ
น่าเช่ือถือให้แก่ผูต้าม โดยเฉพาะผูน้ าแบบนกัปฏิรูปซ่ึงเป็นผูน้ าท่ีสามารถเปล่ียนแปลง และน าองคก์ารให้บรรลุเป้าหมาย อยา่งไรก็ตามบุคลิกภาพมี
โครงสร้างมาจาก 5 องค์ประกอบหลกัๆ โดยเรียกว่า บุคลิกภาพแบบห้าองคป์ระกอบ ซ่ึงประกอบดว้ย การแสดงออก (Extraversion; E) ความไม่
มัน่คงทางอารมณ์ (Neuroticism; N) ความมีจิตส านึก (Conscientiousness; C) ความเป็นมิตร (Agreeableness; A) และ การเปิดรับประสบการณ์ 
(Openness to experience; O) ซ่ึงการท่ีมีบุคลิกภาพในแต่ละองคป์ระกอบแตกต่างกนันั้น ท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพพ้ืนฐานแตกต่างกนั 
 ผลงานของผู้ตาม (Performance) 

ผลงานของผูต้ามนั้นสามารถวดัได้หลายแบบ เช่น ผลการปฏิบติังาน ผลลพัธ์จากภารกิจ ยอดจ าหน่าย ร้อยละของความส าเร็จตาม
เป้าหมายของผู ้ตาม มีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีพบว่า บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบของผู ้น ามีอิทธิพลกับ ผลงานของผูต้าม เช่น งานวิจยัของ               
Aronson et al., (2006) และ Peterson et al., (2003) โดยพบว่าการแสดงออก ความมีจิตส านึก ความเป็นมิตร และการเปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลงานของผูต้าม โดยเฉพาะในองคป์ระกอบของความมีจิตส านึกมีอิทธิพลมากท่ีสุด ในขณะท่ีความไม่มัน่คงทางอารมณ์ มีอิทธิพลทาง
ลบต่อผลงานของผูต้าม 
 ความไว้วางใจในตัวผู้น าของผู้ตาม (Trust) 

ความไวว้างใจในตวัผูน้  า คือ การท่ีผูต้ามเช่ือถือ เช่ือใจและภกัดีต่อผูน้ า (Giffin, 1967) งานวิจยัของ Hiraishi et al., (2008) พบว่า 
บุคลิกภาพแบบห้าองคป์ระกอบของผูน้ ามีอิทธิพลกบัความไวว้างใจในตวัผูน้  าของผูต้าม โดยการแสดงออก ความมีจิตส านึก ความเป็นมิตร และการ
เปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจในตวัผูน้  าของผูต้าม โดยเฉพาะในองค์ประกอบของการแสดงออก และความเป็นมิตรมี
อิทธิพลมากท่ีสุด ในขณะท่ีความไม่มัน่คงทางอารมณ์ มีอิทธิพลทางลบต่อความไวว้างใจในตวัผูน้  าของผูต้าม 
 ความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผู้ตาม (Career expectation; CE) 

ความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม คือ การท่ีผูต้ามคาดหวงัว่าผลงานจะออกมาดี หรือได้เล่ือนต าแหน่ง โดยงานวิจยัของ 
Besser และ Shackelford (2007) พบว่า บุคลิกภาพแบบห้าองคป์ระกอบของผูน้ ามีอิทธิพลกบั ความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม โดยการ
แสดงออก ความมีจิตส านึก ความเป็นมิตร และการเปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจในตวัผูน้  าของผูต้าม ในขณะท่ีความไม่
มัน่คงทางอารมณ์ มีอิทธิพลทางลบต่อความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม โดยองคป์ระกอบของความไม่มัน่คงทางอารมณ์มีอิทธิพลมากท่ีสุด 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตั้งสมมติฐานวา่ 
สมมติฐาน 1ก การแสดงออก มีอิทธิพลทางบวกต่อผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้ า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม 
สมมติฐาน 1ข ความไม่มัน่คงทางอารมณ์ มีอิทธิพลทางลบต่อผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้ า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงาน

ของผูต้าม 
สมมติฐาน 1ค ความมีจิตส านึก มีอิทธิพลทางบวกต่อผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้ า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม 
สมมติฐาน 1ง ความเป็นมิตร มีอิทธิพลทางบวกต่อผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้ า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม 
สมมติฐาน 1จ การเปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพลทางบวกต่อผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้ า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงาน

ของผูต้าม 
 ความเป็นผู้น าแบบนักปฏิรูป (Transformational leadership) 

Bass et al., (2003) ไดใ้ห้นิยามของ ผูน้  าแบบนกัปฏิรูป วา่เป็นผูน้ าท่ีสามารถผลกัดนัองคก์ารให้เจริญเติบโตกา้วหนา้ สามารถกระตุน้ผู ้
ตามให้ปฏิบติัภารกิจและพฒันาตนเองไดเ้หนือกวา่ท่ีผูต้ามคาดหวงัหรือตั้งเป้าไวไ้ด ้นอกจากนั้นยงัเป็นผูน้ าท่ีสามารถเปล่ียนแปลงองคก์ารในทางท่ีดี
ข้ึน ให้ก  าลงัใจกบัผูต้าม รวมถึงมีสัญญาใจร่วมกนักบัผูต้าม และผูต้ามมีความรู้สึกท่ีดีในการท างานดว้ยมากกว่าผูน้  าประเภทอ่ืน ผูน้ าแบบนกัปฏิรูป
ท างานกบัผูต้ามเพ่ือท่ีจะคิดวิธีการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น ในขณะท่ีก็พฒันาผูต้ามไปในตวัดว้ย 

มีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีพบวา่ ความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูปมีอิทธิพลทางบวกต่อ ผลงานของผูต้าม เช่น งานวิจยัของ Bycio et al., (1995)  
และ Bass (1988), Howell et al., (2005), Schaubroeck et al., (2007), Nemanich และ Keller (2007), Podsakoff และ Bommer (1996) และ สวรุส        
นภวงศ ์ณ อยุธยา (2547) ในประเด็นของความไวว้างใจในตวัผูน้  า มีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีพบว่า ความเป็นผูน้ าแบบนักปฏิรูปมีอิทธิพลทางบวกต่อ 
ความไวว้างใจในตวัผูน้  าของผูต้าม ไดแ้ก่ งานวิจยัของ Podsakoff  and Bommer (1996) และงานวิจยัของ Podsakoff, et al., (1990) และนอกจากนั้นใน
งานวิจยัของ Scandura และ Williams (2004) พบวา่ ความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูปมีอิทธิพลทางบวกต่อ ความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม 
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลกิภาพแบบห้าองค์ประกอบกบัความเป็นผู้น าแบบนักปฏิรูป  
บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบกับความเป็นผูน้ าแบบนักปฏิรูปนั้นมีความสัมพนัธ์กัน โดยงานวิจยัท่ีพบว่าบุคลิกภาพแบบห้า

องคป์ระกอบมีอิทธิพลต่อความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป เช่น งานวิจยัของ Bono and Judge (2004), Judge and Bono (2000), Hofmann and Jones 
(2005), Lim and Ployhart (2004) และ Shao and Webber (2006) 

ในองคป์ระกอบของการแสดงออก Judge และ Bono (2000) กล่าววา่ การแสดงออกนั้นเป็นบุคลิกภาพท่ีส าคญัของผูน้ าแบบนกัปฏิรูป 
โดยเฉพาะในองคป์ระกอบของการน าท่ีมีบารมี เน่ืองจากผูน้ าท่ีมีบารมีนั้นจะตอ้งมีความสามารถชกัจูง ส่งอิทธิพลกบัผูต้าม และท าให้ผูต้ามมีการ
เคล่ือนไหว ดงันั้นบุคลิกภาพในมิติของการแสดงออกมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป โดยงานวิจยัของ Lim and Ployhart (2004) 
พบวา่การแสดงออก มีอิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป แต่ในงานวิจยัของ Shao and Webber (2006) กลบัไดผ้ลตรงกนัขา้ม 
คือ พบวา่การแสดงออกมีอิทธิพลทางลบต่อความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป 

ในองคป์ระกอบของความไม่มัน่คงทางอารมณ์ บุคคลผูซ่ึ้งมีบุคลิกภาพในองค์ประกอบของความไม่มัน่คงทางอารมณ์สูง คือ ผูท่ี้มี
ความมัน่ใจ และนบัถือในตนเองต ่า โดยท่ีความมัน่ใจในตนเองเป็นลกัษณะนิสัยท่ีส าคญัของผูน้ าแบบนกัปฏิรูป เพราะผูน้ าแบบนกัปฏิรูปเป็นผูน้ าท่ี
กลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง กลา้ท่ีจะเผชิญหนา้กบัความเส่ียง เป็นผูน้ าท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ และสร้างความทา้ทายให้กบัผูต้าม ดงันั้นลกัษณะนิสัยท่ีส าคญั
ของผูน้ าแบบนกัปฏิรูปคือ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจ และเคารพในตนเองสูง ซ่ึงตรงขา้มกบับุคลิกภาพในองคป์ระกอบของความไม่มัน่คง Judge and 
Bono (2000) ไม่พบอิทธิพลระหว่างความไม่มัน่คงทางอารมณ์กบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป แต่ Bono and Judge (2004), Lim and 
Ployhart (2004), Shao and Webber (2006) กลบัพบวา่ ความไม่มัน่คงทางอารมณ์ มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป 

ในองค์ประกอบของความมีจิตส านึก ผูน้  าแบบนกัปฏิรูปเป็นผูน้ าท่ีมีวินยัในตวัเองสูง เป็นคนท่ีมีความตรงต่อเวลา และเป็นผูน้ าท่ีผู ้
ตามให้ความไวว้างใจ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัความมีจิตส านึก Shao and Webber (2004) ไม่พบอิทธิพลระหวา่ง ความมีจิตส านึก กบั ความ
เป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป แต่ Hofmann and Jones (2005) พบวา่ ความมีจิตส านึกมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป  

ในองคป์ระกอบของความเป็นมิตร ผูน้  าแบบนกัปฏิรูปนั้นเป็นผูน้ าท่ีใจกวา้งและมีการเอาใจใส่ในตวัผูต้ามเป็นรายบุคคล จึงเป็นผูน้ าท่ี
สร้างความเป็นมิตรกบัผูต้าม และไม่สร้างความขดัแยง้ในองคก์าร ดงันั้นบุคลิกภาพในองคป์ระกอบของความเป็นมิตรจึงเก่ียวขอ้งกบัความเป็นผูน้ า
แบบนกัปฏิรูป Bono and Judge (2004) พบวา่ความเป็นมิตร มีอิทธิพลทางบวก กบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป  

ในองค์ประกอบของการเปิดรับประสบการณ์ ผูน้  าแบบนักปฏิรูปเป็นผูท่ี้สร้างสรรค ์และคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ ข้ึน ซ่ึงความคิด
สร้างสรรค์นั้นเก่ียวขอ้งกบัการเปิดรับประสบการณ์ และความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป โดยเฉพาะในองค์ประกอบของการกระตุน้ทางปัญญา โดย
ความคิดสร้างสรรคน์ั้นมีสหสมัพนัธ์กบับุคลิกภาพในองคป์ระกอบของการเปิดรับประสบการณ์  และความคิดสร้างสรรคน์ั้นก็มีสหสัมพนัธ์กบัความ
เป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูปดว้ย Lim และ Ployhart (2004) พบวา่การเปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป  

อยา่งไรก็ตาม ผลการวิจยัเก่ียวกบับุคลิกภาพแบบห้าองคป์ระกอบของกลุ่มนักวิจยั 2 กลุ่ม นั้นไม่สอดคลอ้งกนัเน่ืองจาก Bono and 
Judge (2004) ไดศึ้กษาบุคลิกภาพแบบห้าองคป์ระกอบกบัความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูปในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ี Shao and Webber (2006) 
ได้ศึกษาในประเทศจีน ซ่ึงทั้งสองประเทศมีสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั โดยประเทศจีนนั้นเป็นประเทศท่ีมีการปกครองแบบสังคมนิยม 
(communist) ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีการปกครองแบบประชาธิปไตย จึงท าให้ผลการวิจยัออกมาไม่สอดคลอ้งกนั โดยท่ีประเทศไทยนั้นมี
การปกครองแบบประชาธิปไตยเช่นเดียวกบัประเทศสหรัฐอเมริกา ดงันั้นผลการวิจยัในประเทศไทยน่าจะเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัประเทศ
สหรัฐอเมริกามากกวา่ประเทศจีน 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตั้งสมมติฐานวา่ 
สมมติฐาน 2 บุคลิกภาพแบบห้าองคป์ระกอบของผูน้ ามีอิทธิพลกบัผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้  า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงาน

ของผูต้าม โดยมีองคป์ระกอบของความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูปทั้ง 4 องคป์ระกอบเป็นตวัแปรส่งผา่น 

2. วธีิการศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น ผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจเครือข่าย (Network marketing, direct distributor) 473 คน โดยแบ่งเป็น 

ผูน้ าองคก์ารจ านวน 43 คน ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 23-42 ปี มีค่าเฉล่ียของอายคืุอ 30.51 ปี (SD = 3.78) และผูต้ามในองคก์าร 430 คน ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 18-45 
ปี มีค่าเฉล่ียของอายคืุอ 29.58 ปี (SD = 5.16) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยมาตรวดั 4 มาตรวดั ไดแ้ก่ มาตรวดับุคลิกภาพแบบห้าองคป์ระกอบ (ขวญัเรือน, 2546) 
มาตรวดัความไวว้างใจในตวัผูน้ า มาตรวดัความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงาน และมาตรวดัความเป็นผูน้ าหลายองคป์ระกอบ (ปัทมา, 2549) 

ใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานต่างๆ ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) และทดสอบการเป็นตวัแปรส่งผา่นดว้ยวิธีของ Baron and Kenny (1986) โดยมีขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน 6 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิความถดถอยของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ กบั ตวั
แปรส่งผา่น คือ ความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป โดยค่าสมัประสิทธ์ิของความถดถอย คือ ค่า a 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์สมัประสิทธ์ิความถดถอยของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรส่งผ่าน คือ ความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป กบั ตวัแปร
ตาม คือ ผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้ า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม โดยค่าสมัประสิทธ์ิของความถดถอย คือ ค่า b 

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิความถดถอยของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ กบั ตวั
แปรตาม คือ ผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้  า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม โดยค่าสมัประสิทธ์ิของความถดถอย คือ ค่า c 

ขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิความถดถอยของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ บุคลิกภาพแบบห้าองคป์ระกอบ และตวั
แปรส่งผ่าน คือ ความเป็นผูน้ าแบบนักปฏิรูป กบั ตวัแปรตาม คือ ผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้  า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม 
โดยค่าสมัประสิทธ์ิของความถดถอย คือ ค่า c' 

ขั้นตอนท่ี 5 น าค่า a, b, c, c' ท่ีได ้มาวิเคราะห์ตามวิธีของ Baron and Kenny (1986) คือ ถา้ c' = 0 แลว้แสดงว่าเป็นอิทธิพลการส่งผ่าน
แบบสมบูรณ์ (perfect mediation) ในขณะท่ี ถา้ c' < c แสดงวา่ เป็นอิทธิพลการส่งผา่นแบบบางส่วน (partial mediation) 

ขั้นตอนท่ี 6 น าค่า a, b, Sa, Sb มาค านวณวิเคราะห์ดว้ย Sobel Test เพ่ือทดสอบค่านยัส าคญัของอิทธิพลทางออ้ม โดยการวิเคราะห์ 
Sobet Test นั้นใชโ้ปรแกรมค านวณจาก http://people.ku.edu/~preacher/sobel/sobel.htm ซ่ึงท าข้ึนโดย Preacher K. J. and Leonardelli G. J. (2010) 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ผลการวิจยัสนบัสนุนสมมติฐานขอ้ท่ี 1 เกือบทั้งหมด คือ การแสดงออก ความมีจิตส านึก ความเป็นมิตร และการเปิดรับประสบการณ์

ของผูน้ า มีอิทธิพลทางบวกต่อผลงานของผูต้าม การแสดงออก ความมีจิตส านึก ความเป็นมิตร และการเปิดรับประสบการณ์ของผูน้ า มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความไวว้างใจในตวัผูน้  าของผูต้าม ในขณะท่ีความไม่มัน่คงทางอารมณ์ของผูน้ าไม่มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในตวัผูน้  าของผูต้าม และ
ความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐาน 1ก 1ค 1ง และ 1จ ในขณะท่ีความไม่มัน่คงทางอารมณ์ของผูน้ าไม่มีอิทธิพลต่อ
ผลงานของผูต้าม ซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐาน 1ข ดงัแสดงในภาพท่ี 1,2 และ 3 ทั้งน้ีผูวิ้จยัคาดว่าเน่ืองมาจากแมว้่าผูน้  าจะมีบุคลิกภาพดา้นความไม่
มัน่คงทางอารมณ์สูง แต่ก็ไม่ไดแ้สดงออกมาให้ผูต้ามเห็น หรือรับรู้ในเวลาท างาน จึงท าให้ความไม่มัน่คงทางอารมณ์ไม่มีอิทธิพล อยา่งไรก็ตามการ
วิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัทางสถิติเน่ืองจากเป็นการเก็บขอ้มูลจากหลายระดบัแลว้น ามาค านวณเป็นขอ้มูลระดบัเดียวกนั 

 

 
* p<.05, หน่ึงหาง, ** p<.01, หน่ึงหาง, ***p<.001, หน่ึงหาง. 

ภาพที ่1 อทิธิพลของบุคลกิภาพแบบห้าองค์ประกอบของผู้น าต่อผลงานของผู้ตาม 

เม่ือท าการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณตามวิธีของ Baron และ Kenny (1986) โดยวิเคราะห์หาค่า a, b, c, c' โดยถา้     c' = 0 แลว้แสดงว่า
เป็นอิทธิพลการส่งผา่นแบบสมบูรณ์ ในขณะท่ี ถา้ c' < c แสดงวา่ เป็นอิทธิพลการส่งผา่นแบบบางส่วน ผลการวิจยัแสดงในตารางท่ี 1 

เม่ือน าค่า a, b, Sa, Sb มาค านวณวิเคราะห์ดว้ย Sobel Test เพ่ือทดสอบค่านยัส าคญัของอิทธิพลทางออ้ม โดยการวิเคราะห์ Sobet Test นั้น
ใชโ้ปรแกรมค านวณจาก http://people.ku.edu/~preacher/sobel/sobel.htm ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 2 พบว่า ความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูป มีอิทธิพล
ในฐานะตวัแปรส่งผา่นอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสมัพนัธ์ระหว่างทั้งการแสดงออก ความมีจิตส านึก ความเป็นมิตร และการเปิดรับประสบการณ์ของ
ผูน้ า กบัผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้  า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม แต่ไม่มีนยัส าคญัในฐานะตวัแปรส่งผ่านในความสัมพนัธ์
ระหวา่งความไม่มัน่คงทางอารมณ์ของผูน้ า กบัผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้  า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม 

การแสดงออก 

ความไม่มัน่คงทางอารมณ์ 

ความมีจิตส านึก 

ความเป็นมิตร 

การเปิดรับประสบการณ์ 

(r= .35*, β=0.35*) 

(r= -.23, β= -0.23) 

(r= .82***, β=0.82***) 

(r= .69***, β=0.69***) 

(r= .41**, β=0.41**) 

 

 

ผลงาน 
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***p<.001, หน่ึงหาง. 

ภาพที ่2 อทิธิพลของบุคลกิภาพแบบห้าองค์ประกอบของผู้น าต่อความไว้วางใจในตวัผู้น าของผู้ตาม 

 
***p<.001, หน่ึงหาง. 

ภาพที ่3 อทิธิพลของบุคลกิภาพแบบห้าองค์ประกอบของผู้น าต่อความคาดหวงัทีจ่ะเตบิโตในงานของผู้ตาม 

4. สรุป 
ผลการวิจยัพบวา่ การแสดงออก การเปิดรับประสบการณ์ ความมีจิตส านึก และความเป็นมิตรของผูน้ ามีอิทธิพลต่อผลงานของผูต้าม 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, .01, .001 และ .001 ตามล าดบั การแสดงออก ความมีจิตส านึก ความเป็นมิตร และการเปิดรับประสบการณ์ของ
ผูน้ ามีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในตวัผูน้  าและความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ในขณะท่ีความไม่
มัน่คงทางอารมณ์ของผูน้ า ไม่มีอิทธิพลต่อผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้  า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของผูต้าม การแสดงออก ความมี
จิตส านึก ความเป็นมิตร และการเปิดรับประสบการณ์ของผูน้ ามีอิทธิพลกบัผลงาน ความไวว้างใจในตวัผูน้  า และความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในงานของ
ผูต้าม โดยมีความเป็นผูน้ าแบบนกัปฏิรูปของผูน้ าเป็นตวัแปรส่งผา่น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

 
 
 
 
 
 

การแสดงออก 

ความไม่มัน่คงทางอารมณ์ 

ความมีจิตส านึก 

ความเป็นมิตร 

การเปิดรับประสบการณ์ 

 

 

ความไว้วางใจ

ในตัวผู้น า 

(r= .55***, β=0.55***)  

(r= .56***, β=0.56***) 

(r= -.15, β= -0.15)  

(r= .65***, β=0.65***) 

(r= .59***, β=0.59***) 

การแสดงออก 

ความไม่มัน่คงทางอารมณ์ 

ความมีจิตส านึก 

ความเป็นมิตร 

การเปิดรับประสบการณ์ 

 
 

ความคาดหวัง
ที่จะเติบโตใน

งาน 

(r= .56***, β=0.56***) 

(r= -.19, β= -0.19) 

(r= .71***, β=0.71***) 

(r= .65***, β=0.65***) 

(r= .54***, β=0.54***) 
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ตารางที ่1 ค่าสัมประสิทธ์ิและผลการวเิคราะห์ตามวธีิของ Baron และ Kenny (1986) 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรส่งผ่าน ตัวแปรตาม a b c c' ab c-c' ขนาดอิทธิพลส่งผ่าน 

E 

TL Performance 

0.34 60618.96 18332.93 -3749.22 20610.4464 22082.15 การส่งผา่นแบบบางส่วน 
N -0.07 60618.96 -12577.42 -8248.49 -4243.3272 -4328.93 การส่งผา่นแบบบางส่วน 
C 0.51 60618.96 50254.31 40202.50 30915.6696 10051.81 การส่งผา่นแบบบางส่วน 
A 0.67 60618.96 65038.92 39279.00 40614.7032 25759.92 การส่งผา่นแบบบางส่วน 
O 0.39 60618.96 25410.26 2297.47 23641.3944 23112.79 การส่งผา่นแบบบางส่วน 
E 

TL Trust 

0.34 1.59 0.56 0.02 0.5406 0.54 การส่งผา่นแบบสมบูรณ์ 
N -0.07 1.59 -0.16 -0.04 -0.1113 -0.12 การส่งผา่นแบบสมบูรณ์ 
C 0.51 1.59 0.77 -0.09 0.8109 0.86 การส่งผา่นแบบบางส่วน 
A 0.67 1.59 1.06 0.00 1.0653 1.06 การส่งผา่นแบบสมบูรณ์ 
O 0.39 1.59 0.66 0.05 0.6201 0.61 การส่งผา่นแบบบางส่วน 
E 

TL JE 

0.34 1.34 0.48 0.02 0.4556 0.46 การส่งผา่นแบบสมบูรณ์ 

N -0.07 1.34 -0.17 -0.07 -0.0938 -0.1 การส่งผา่นแบบบางส่วน 

C 0.51 1.34 0.7 0.03 0.6834 0.67 การส่งผา่นแบบสมบูรณ์ 

A 0.67 1.34 0.99 0.15 0.8978 0.84 การส่งผา่นแบบบางส่วน 
O 0.39 1.34 0.55 0.03 0.5226 0.52 การส่งผา่นแบบสมบูรณ์ 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ Sobel Test 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรส่งผ่าน ตัวแปรตาม a b Sa Sb Sobel Test SE p 

E 

TL Performance 

0.34 60618.96 0.08 9592.42 3.53*** 5844.20 .000 
N -0.07 60618.96 0.10 9592.42 -0.70 6098.97 .487 
C 0.51 60618.96 0.08 9592.42 4.49*** 6888.45 .000 
A 0.67 60618.96 0.13 9592.42 3.99*** 10168.93 .000 
O 0.39 60618.96 0.10 9592.42 3.32*** 7123.34 .000 
E 

TL Trust 

0.34 1.59 0.08 0.08 4.16*** 0.13 .000 
N -0.07 1.59 0.10 0.08 -0.70 0.16 .484 
C 0.51 1.59 0.08 0.08 6.07*** 0.13 .000 
A 0.67 1.59 0.13 0.08 4.99*** 0.21 .000 
O 0.39 1.59 0.10 0.08 3.83*** 0.16 .000 
E 

TL CE 

0.34 1.34 0.08 0.06 4.18*** 0.11 .000 

N -0.07 1.34 0.10 0.06 -0.70 0.13 .484 

C 0.51 1.34 0.08 0.06 6.13*** 0.11 .000 

A 0.67 1.34 0.13 0.06 5.02*** 0.18 .000 

O 0.39 1.34 0.10 0.06 3.84*** 0.14 .000 

***p<.001, หน่ึงหาง. 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการท างานกบัรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรของพนักงานฝ่ายขาย  
กรณีศึกษา : บริษัท สหพฒันพบูิล จ ากดั (มหาชน) 

The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Communication’s Pattern of Sales 
Representatives : A Case Study of Sahapatthanapiboon Public Company Limited 

จารุมน  เทยีนไพบูลย์ศิริ 

Jarumon  Tienpaiboonsiri 
มหาวทิยาลยัมหิดล  236/5 ถ.เดิมบาง ต.มหาชยั อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   E-mail: lctbr@mahidol.ac.th 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบถึงการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานฝ่ายขาย Non-food บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารและลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
ประชากรท่ีศึกษา คือพนกังานฝ่ายขาย 1 และพนกังานฝ่ายขาย Key Account Non-food บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 196 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่  รูปแบบการส่ือสารของพนกังานฝ่ายขายมีลกัษณะการส่ือสารจากล่างข้ึนบนและการ
ส่ือสารในแนวนอน พนกังานฝ่ายขาย Non-food มีความพึงพอใจในผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานในระดบัท่ีมาก พนกังานฝ่ายขายท่ีมีความแตกต่าง
ทางลกัษณะประชากรศาสตร์มีรูปแบบการส่ือสารและความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคญั : การส่ือสารภายในองคก์ร ความพึงพอใจ รูปแบบการส่ือสาร 

Abstract 
The purpose of this research was to study “Satisfaction of the Sales Representatives concerning the organizational communication: 

Sales Representatives Department Non-food of Sahapatthanapiboon Public Company Limited.” The relationship between organizational 
communication and satisfaction with the organizational communication. This study was a survey research. Questionnaires were used as a tool to 
collect data. The results of this study is pattern of organizational communication in Sale Representative of communications looks upward and 
horizontal communication. Sale Representative were satisfied with the managers and colleagues in high satisfication. Sales Representatives with 
different demographic characteristics of a form of communication and satisfaction at work were not different. 
Keywords: Organizational communication, Satisfaction, Model of organizational communication. 

1. บทน า 
การส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งหน่ึงของมนุษยใ์นการด ารงชีวิตอยูใ่นสังคม นอกเหนือจากปัจจยัส่ีอนัไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่

อาศยั และยารักษาโรค มนุษยไ์ม่อาจจะยงัชีพไดด้ว้ยตนเองในโลกโดยไม่ติดต่อพ่ึงพาอาศยัผูอ่ื้น แต่การติดต่อพ่ึงพาอาศยัผูอ่ื้นนั้นตอ้งอาศยัการส่ือสาร 
เพราะการส่ือสารเป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงของมนุษยใ์นการท่ีจะส่งความคิด ความรู้สึกของตนออกสู่ผูอ่ื้น หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า การส่ือสารเป็น
กระบวนการท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิด ความรู้สึก การกระท าอยา่งอิสระระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั ซ่ึงมีความหลากหลาย
ในรูปแบบของการส่ือสาร เช่น การพดู การเขียน การใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ ตลอดจนการใชท้่าทางในการส่ือความหมาย 

การส่ือสารจะมีส่วนส าคญักบัหนา้ท่ีทางการบริหารไม่วา่จะเป็นการวางแผนการจดัการองคก์ร การน า และการควบคุม หรือแมแ้ต่เร่ือง
ของวฒันธรรมองคก์ร และจรรยาบรรณองคก์รก็ลว้นตอ้งอาศยัการส่ือสารทั้งส้ิน  

นอกจากน้ีการส่ือสารยงัเป็นตวัจกัรท่ีส าคญัในการท างาน ข่าวสารจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ คน
ท่ีควบคุมการส่ือสารคือคนท่ีมีอ านาจอยูใ่นมือ เพราะจะเป็นคนท่ีคุมหวัใจของการท างานไวท้ั้งหมด  

การส่ือสาร (Communication) เป็นกระบวนการท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการท างานซ่ึงเป็นการสร้างความเขา้ใจจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีก
บุคคลหน่ึง หรือหน่วยงานหน่ึงไปยงัอีกหน่วยงานหน่ึง ความส าคญัของการส่ือสารอยา่งน้อย 2 ประการ ได้แก่ การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
บุคลากร และการแจง้ขอ้มูลข่าวสารให้แก่บุคลากรทราบ ดงันั้นการส่ือสารจึงเป็นกระบวนการในการส่งข่าวสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและสามารถสัง่งานให้ฝ่ายต่างๆ ปฏิบติังานไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  

บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัผลิต และจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคชั้นน าของประเทศไทย การศึกษาความพึง
พอใจของพนักงานขายท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ร โดยเป็นการศึกษาพนักงานฝ่ายขาย Non-food ของบริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) 
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การศึกษามุ่งเนน้ไปท่ีฝ่ายขาย เพราะฝ่ายขายเปรียบเสมือนหัวใจส าคญัของบริษทั ฝ่ายขายเป็นผูท่ี้ไดพ้บปะ ติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง รวมทั้งติดต่อกบั
พนกังาน และหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในบริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) เรียกไดว้า่บริษทัจะอยูร่อดไดจ้ะตอ้งมาจากการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
ของฝ่ายขายเป็นส าคญัอย่างยิ่ง การส่ือสารจึงเป็นส่ิงส าคญัในการติดต่อ รับรู้ขอ้มูลข่าวสารในด้านต่างๆ ทั้งการวางแผนงาน การสั่งงาน การ
มอบหมายงาน การประสานงาน ฝ่ายขายจ าเป็นตอ้งใช้การติดต่อส่ือสารทั้งภายนอก นัน่คือ การติดต่อส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ และภายในองคก์ร นัน่
คือ การติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานในแผนกเดียวกนั และต่างแผนกเพ่ือให้งานบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ดงันั้นการส่ือสารภายใน
องคก์รของพนกังานฝ่ายขายจึงมีความส าคญัมาก เพราะหากมีการติดต่อส่ือสารท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์อาจมีผลท าให้เกิดความไม่เขา้ใจในการ
ส่ือสาร หรือมีความเขา้ใจท่ีผิดพลาด มีผลท าให้อาจเกิดการปัญหาทั้งกบัตวัพนกังานเอง และลูกคา้ได ้รวมทั้งอาจส่งผลให้เกิดความไม่เขา้ใจในการ
ส่ือสารกบัคนภายนอกองคก์รต่อไปได ้ส่งผลให้การด าเนินงานของบริษทัไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 

1.1 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารภายในของพนกังานฝ่ายขาย 1 และพนกังานฝ่ายขาย Key Account Non-food บริษทั สหพฒันพิบูล 

จ  ากดั (มหาชน) 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจของพนกังานฝ่ายขาย 1 และพนกังานฝ่ายขาย Key 

Account Non-food ต่อการท างานในบริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัรูปแบบการส่ือสารภายในองค์ของพนักงานฝ่ายขาย 1 และ

พนกังานฝ่ายขาย Key Account Non-food บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารกบัระดบัความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายขาย 1 และพนักงานฝ่ายขาย Key 

Account Non-food ต่อการท างานในบริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) 

1.2 การส ารวจเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
ความพึงพอใจของพนกังานฝ่ายขายท่ีมีต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานฝ่ายขาย กรณีศึกษา: บริษทั สหพฒันพิบูล 

จ  ากดั (มหาชน) ผูวิ้จยัจะน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. แนวคดิ ทฤษฎ ีและปัจจัยเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างาน 
ความหมายของความพึงพอใจในการท างาน 

ความหมายของค าว่า “ความพึงพอใจในการท างาน” (Job Satisfaction) คือ สภาพทางจิตใจหรือความรู้สึก และทศันคติของบุคลากร
แต่ละคน ท่ีแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจท่ีจะร่วมมือประสานงานกนัของสมาชิกคนอ่ืนๆ ขององคก์ร และความรู้สึกท่ีมีต่องาน เงินเดือนค่าตอบแทน 
ความมัน่คงในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ และความเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบติังาน ท่ีมีผลต่อสัมพนัธภาพ และประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรในองคก์ร นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจไวห้ลายทศันะ ดงัน้ี 

บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์ (2537: 158) ไดก้ล่าวสรุปไวว้่า ความพึงพอใจในงาน คือเจตคติ หรือทศันคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่องาน
หรือกิจกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึงท่ีท า ซ่ึงเป็นผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน ส่ิง
เหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน และจะส่งผลต่อความส าเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร ดงันั้น ความพึงพอใจในงานจีงมีผลต่อ
การปฏิบติังาน 

ทศันีย ์สิงห์เจริญ (2543: 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาทางดา้นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า หรือส่ิงท่ีมากระตุน้เป็น
ระดบัความพอใจท่ีเป็นจริงอยูใ่นขณะนั้น ซ่ึงจะบอกให้ทราบถึงทิศทางวา่เป็นทศันคติในทางบวก หรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เลย คือ เฉยๆ
ต่อส่ิงเร้า หรือส่ิงท่ีมากระตุน้นั้น 

Good (อา้งถึงใน เสง่ียม ศุภผล, 2540: 20) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดบัความสนใจต่างๆ และทศันคติท่ี
มีต่อส่ิงนั้นๆ 

จากความหมายท่ีนกัวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว ้สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก นึกคิด ทศันคติของ
บุคคลท่ีมีต่อการท างาน  

ความส าคญัของความพงึพอใจในการท างาน 
Davids (2002) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของความพึงพอใจในงานและขวญัก าลงัใจของคนท างานท่ีมีต่อการท างานและองคก์รไวด้งัน้ี 

1) ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 2) สร้างความซ่ือสัตยภ์กัดีให้มีต่อองคก์ร 3) เสริมสร้างวินยัท่ีดี 
อนัจะท าให้มีการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัและค าสัง่ 4) ท าให้เป็นองคก์รท่ีแข็งแกร่ง สามรถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคบัขนั 5) ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความ
เขา้ใจอนัดีต่อองคก์รยิง่ข้ึน 6) ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความเช่ือมัน่ต่อองคก์รของตนเอง และ 7) ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความคิดริเร่ิมในกิจการต่างๆ 
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ปัจจัยเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างาน   
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกนั และเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามสถานการณ์ 

และช่วงเวลานั้นๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ ผูบ้ริหารควรทราบถึงพ้ืนฐานความตอ้งการของพนักงานในองคก์ร เพ่ือจะไดห้ากลวิธีท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการไดถู้กทาง และถูกตอ้ง หากผูบ้ริหารสามารถใช้ศิลปะในการจูงใจในการท างานไดเ้หมาะสมแลว้ พนกังานจะเกิดความพึงพอใจ ท าให้
การท างานเป็นไปอยา่งประสิทธิภาพ และน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จไดใ้นท่ีสุด 

Cooper (1958: 31) ปัจจยัของความพึงพอใจในงานของบุคคลตามแนวคิดของ Cooper มีดงัน้ี ท  างานท่ีมีความน่าสนใจ มีอุปกรณ์ท่ีดี 
ทนัสมยัส าหรับการท างาน ไดรั้บค่าจา้งท่ียติุธรรม มีโอกาสกา้วหน้าในการท างาน มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี มีความสะดวกในการเดินทาง
ไป-และกลบั เพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี 

Davids (2002: 63) กล่าวถึง ความส าคญัของการส่ือสารภายในองค์กรว่าอาจพิจารณาได ้3 ลกัษณะดงัน้ี 1) การส่ือสารท าให้เกิด
ความหมาย เรียนรู้ความหมายของส่ิงต่างๆ จากการส่ือสาร   2) การส่ือสารท าให้คาดคะเนความคิดกนัได ้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเกิดจาก
รูปแบบการส่ือสาร และ 3) การส่ือสารท าให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความเขา้ใจระหวา่งกนั 

2. การบริหารงานของฝ่ายขาย บริษทั สหพฒันพบูิล จ ากดั (มหาชน) 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ    

บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคส าหรับชีวิตประจ าวนั โดยมีโรงงานต่างๆ
เป็นผูผ้ลิตให้ ซ่ึงสินคา้ท่ีบริษทัฯจ าหน่ายกว่า 90% เป็นสินคา้ท่ีผลิตโดยบริษทัท่ีร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มสหพฒัน์ บางบริษทัก็ไดร่้วม Joint Venture 
กบัต่างประเทศ โดยมีเง่ือนไขในการจ าหน่ายวา่สินคา้ Brand ใดท่ีบริษทัฯเป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย จะตอ้งให้บริษทัฯ เป็นผูจ้  าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศ 
ส าหรับ Margin ของสินคา้ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ บริษทัฯ ไดรั้บเป็นค่า Distribution จากโรงงานผูผ้ลิต และบริษทัฯไดรั้บ 
Margin จากโรงงานผูผ้ลิต โดยค่ากิจกรรมทางการตลาดบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบ ดงันั้น Margin ในส่วนน้ีจะสูงกวา่ค่า Distribution 

3. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ณชัชา พฒันะนุกิจ (2545: 81-84) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่ือสารท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา : 

นิตยสารดิฉนั พบวา่พนกังานภายในองคก์รรับทราบขอ้มูลข่าวสารจากเพ่ือนร่วมงานมากท่ีสุด โดยพนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการส่ือสาร
ในระดบัเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงานมากท่ีสุด แต่ภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบักลาง 

2. วธีิการศึกษา 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชก้ารส ารวจแบบวดัผลคร้ังเดียว (One-

shot Case Study) ซ่ึงผูวิ้จยัมุ่งศึกษาถึงความพึงพอใจของพนกังานฝ่ายขายท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ร :  กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนกังาน
ฝ่ายขาย 1 และพนกังานฝ่ายขาย Key Account บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมเก็บขอ้มูล 

2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มประชากร ช่วงเดือนมกราคม 2554 
ข้อมูลทุติยภูมิ  ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร บทความ หนงัสือ งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

2.2 ประชากรทีศึ่กษา 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนกังานฝ่ายขาย Non-food ทั้งหมด บริษทัสหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) มีจ  านวนทั้งส้ิน 196 คน 

2.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร แบบสอบถามเก่ียวกบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังาน       

2.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือรวบรวมขอ้มูลต่างๆครบถว้นแลว้ ผูศึ้กษาจะไดท้  าการตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งของแบบสอบถามทุกฉบบัดว้ย

ตนเอง จากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีไดท้  าการเก็บขอ้มูลมาแลว้ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์และน ามาลงรหัสตามคู่มือลงรหัสขอ้มูล และ
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ด าเนินการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) และน าผลท่ีไดม้าท าการ
วิเคราะห์ทางสถิติเพ่ืออธิบายความหมายต่อไป  

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
โดยการวิจยัคร้ังน้ีได้ท  าการส ารวจพนกังานขาย Non-food บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) ในระดบัต่างๆ จ านวน 196 คน 

ในช่วงเดือนมกราคม 2554 และไดน้ าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ จ  าแนกรายละเอียดดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใชค้่าร้อยละทดสอบ ไดผ้ลดงัน้ี 
            ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานฝ่ายขาย 1 และพนกังานฝ่ายขาย Key 

Account Non-food บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
จากกลุ่มประชากรท่ีศึกษาทั้งหมด 196 คน พบว่ามีพนกังานหญิง พบว่ามีพนกังานหญิงคิดเป็นร้อยละ 39.8 หรือจ านวน 78 คน และ

พนกังานชายคิดเป็นร้อยละ 60.2 หรือจ านวน 118 คน อายขุองประชากรส่วนใหญ่คือ อาย ุ21- 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.4 หรือจ านวน 85 คน รองลงมา
คืออาย ุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.2 หรือจ านวน 65 คน อายมุากกวา่ 35 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 11.2 หรือจ านวน 22 คน อาย ุ31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 
10.2 หรือจ านวน 20 คน และอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.0 หรือจ านวน 4 คน  

ในจ านวนดงักล่าวมีผูอ้ยูใ่นสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.2 หรือจ านวน 169 คน และสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
13.8 หรือจ านวน 27 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมดมีผูจ้บปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.2 หรือจ านวน 122คน รองลงมาคือมีผูจ้บการศึกษา
ระดบัปวส. คิดเป็นร้อยละ 23.5 หรือจ านวน 46 คน จบปวช.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 8.2 หรือจ านวน 16 คน จบระดบัการศึกษาต ่ากว่า ปวช. หรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 4.1 หรือจ านวน 8 คน และจบระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.0 หรือจ านวน 4 คนตามล าดบั 

ในส่วนของอายกุารท างานพบว่าพนักงานมีอายกุารท างาน 6-10 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.2 หรือจ านวน 67 คน รองลงมาคือ
พนกังานท่ีมีอายกุารท างาน มากกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.0 หรือจ านวน 51 คน พนกังานท่ีมีอายกุารท างานน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.9 หรือ
จ านวน 41 คน และพนกังานท่ีมีอายกุารท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.9 หรือจ านวน 37คน  

ส่วนที่ 2 รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร 
          รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่างของพนกังานขาย 1 และพนกังานขาย Key Account Non-food บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั 

(มหาชน) โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.39 เม่ือพิจารณาพบว่าประชากรท่ีศึกษามีความเห็นดว้ยในระดบัมากกบัขอ้ความท่ีว่า 
“ผูบ้งัคบับญัชาของท่านไดแ้จง้ข่าวสารเก่ียวกบันโยบายและเป้าหมายขององคก์รให้ท่านทราบอยูเ่สมอ” ค่าเฉล่ีย 3.60 และ “ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน
สามารถแจง้ข่าวสารหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัต่อการปฏิบติังานอยูเ่สมอ” ค่าเฉล่ีย 3.76 

รูปแบบการส่ือสารจากล่างข้ึนบนของพนกังานฝ่ายขาย 1 และพนกังานฝ่ายขาย Key Account Non-food บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั 
(มหาชน) โดยรวมแลว้พบว่าอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.66 เม่ือพิจารณาแลว้พบว่า ประชากรท่ีศึกษามีความเห็นด้วยมากกบัขอ้ความท่ีว่า “ท่าน
สามารถพดูคุยกบัผูบ้งัคบับญัชาเร่ืองงานนอกเวลางานได”้ ค่าเฉล่ีย 3.99 “ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของท่านสามารถเร่ิมตน้ส่ือสารโดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
เร่ิมจากผูบ้งัคบับญัชาเสมอไป” ค่าเฉล่ีย 3.56 “ท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการท างานต่อผูบ้งัคบับญัชาได”้ ค่าเฉล่ีย 3.55 “หากท่าน
มีปัญหาในการท างาน ท่านสามารถแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบไดต้ลอดเวลา” ค่าเฉล่ีย 3.89 “ท่านสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาได”้ ค่าเฉล่ีย 3.69 และ “ผูบ้งัคบับญัชาให้เสรีภาพในการปฏิบติังาน เพ่ือบรรลุผลตามเป้าหมายโดยไม่เขา้มาแทรกแซง” ค่าเฉล่ีย 3.59 

รูปแบบการส่ือสารในแนวนอนของพนักงานฝ่ายขาย 1 และพนักงานฝ่ายขาย Key Account Non-food บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั 
(มหาชน) โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 เม่ือพิจารณาจะพบว่า ประชากรท่ีศึกษามีความเห็นดว้ยในระดบัมากกบัขอ้ความท่ีว่า “ท่าน
สามารถพดูคุยเร่ืองงานกบัเพ่ือนร่วมงานอยา่งเป็นกนัเองได”้ ค่าเฉล่ีย 4.30 “เม่ือมีปัญหาในเร่ืองงาน ท่านและเพ่ือนร่วมงานจะปรึกษาและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั” ค่าเฉล่ีย 4.25 “โดยส่วนใหญ่แลว้ ท่านมีโอกาสพดูคุยกบัเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ ท่ีอยูต่่างสายงานกบั
ท่าน” ค่าเฉล่ีย 3.95 “ท่านและเพ่ือนร่วมงานในสายงานของท่าน สามารถปรึกษาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัไดเ้สมอ” ค่าเฉล่ีย 4.20 และ “ ท่าน
สามารถปรึกษาเร่ืองงานกบัเพ่ือนท่ีอยูต่่างสายงานกนัได”้ ค่าเฉล่ีย 3.59 

ส่วนที่ 3 ความพงึพอใจของพนักงานฝ่ายขายต่อการปฏิบัติงาน 
        ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานในบริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉล่ีย 3.22 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในผูบ้งัคบับญัชา และในเพ่ือนร่วมงานในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.60 และ 
3.75 ตามล าดบั 

ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในลกัษณะงานท่ีปฏิบติัโดยรวมแล้วอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.11 เม่ือพิจารณาแลว้พบว่า 
ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากกบัขอ้ความท่ีว่า “ท่านตระหนกัดีว่าประสิทธิภาพการท างานของท่านเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้องคก์ร
ของท่านพฒันาและเจริญกา้วหนา้” มีค่าเฉล่ีย 3.72 
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ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในความมัน่คงในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.07 เม่ือพิจารณาจะพบว่า 
ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในแต่ละขอ้ระดบัปานกลางทั้งส้ิน 

ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในความกา้วหน้าในการท างานโดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.58 เม่ือพิจารณาแลว้
พบว่า ประชากรท่ีศึกษามีความเห็นด้วยในระดบัปานกลางกับขอ้ความท่ีว่า “ท่านรู้สึกพอใจต่อความก้าวหน้าในงานท่ีปฏิบติัอยู่” ค่าเฉล่ีย 2.60 
“องคก์รของท่านไดส้นบัสนุนให้ท่านมีโอกาสฝึกอบรมและเพ่ิมพนูทกัษะใหม่ๆอยูเ่สมอ” ค่าเฉล่ีย 2.85 

ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในผูบ้งัคบับญัชาโดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.60 เม่ือพิจารณาแล้วพบว่าประชากรท่ี
ศึกษามีความเห็นดว้ยในระดบัมากกบัขอ้ความท่ีว่า ท่านคิดว่าผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของท่านมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีและมีเมตตาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ค่าเฉล่ีย 3.83 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านไดใ้ห้โอกาสในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาค่าเฉล่ีย 3.59 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมกัจะยอมรับความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของท่านในดา้นการแกไ้ขปัญหาในการท างาน ค่าเฉล่ีย 3.60 เม่ือท่านหรือเพ่ือนร่วมงานตอ้งการปรึกษาหารือในดา้นการปฏิบติังาน 
ผูบ้งัคบับญัชาได้เปิดโอกาสเขา้พบและให้ค  าแนะน าอย่างดีเสมอ ค่าเฉล่ีย 3.81 และ ผูบ้งัคบับญัชาไม่ถือตวั มีความเป็นกนัเองและเขา้พบไดง่้าย 
ค่าเฉล่ีย 3.99 

ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในเพ่ือนร่วมงานโดยรวมแลว้อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75 เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า ประชากรท่ี
ศึกษามีความเห็นดว้ยในระดบัมากกบัขอ้ความท่ีวา่ “เพ่ือนร่วมงานยอมรับความสามารถในการท างานของท่าน” ค่าเฉล่ีย 3.79 “เพ่ือนร่วมงานของท่าน
ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี” ค่าเฉล่ีย 4.04 “เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีเป็นอย่างดี” ค่าเฉล่ีย 3.82 “ท่านมี
โอกาสร่วมงานสงัสรรคก์บัเพ่ือนร่วมงานตามเวลาและโอกาสอนัควร” ค่าเฉล่ีย 3.87 และ “ท่านปฏิบติังานท่ามกลางเพ่ือนร่วมงานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อกนั” ค่าเฉล่ีย 4.07 ตามล าดบั 

4. สรุปผลวจัิย 
 การศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายขายท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองค์กร กรณีศึกษา : พนกังานฝ่ายขาย Non-Food บริษทั 
สหพฒันพิบูล จ  ากัด (มหาชน)” เป็นการศึกษาถึงการส่ือสารภายในองค์กร ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองค์กร และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ร เพ่ือการส่งเสริมให้มีการพฒันาองคก์รในทิศทางท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพมาก
ข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ประชากรทั้งหมดท่ีศึกษา จ านวน 196 คน เป็นประชากรเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยเป็นผูมี้อายรุะหวา่ง 21-25 ปีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสด ประชากรท่ีศึกษาเป็นผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด และมีอายกุารท างานอยูร่ะหวา่ง 6-10 ปี มากท่ีสุด 

รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรของประชากรท่ีศึกษา พบว่า รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่าง (การส่ือสารจากผูบ้งัคบับญัชาสู่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา) ของกลุ่มประชากรท่ีศึกษาโดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัปานกลาง รูปแบบการส่ือสารจากล่างข้ึนบน (การส่ือสารจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสู่
ผูบ้งัคบับญัชา) โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก และรูปแบบการส่ือสารแนวนอน (การส่ือสารพนกังานระดบัเดียวกนั / การส่ือสารระห่างเพ่ือนร่วมงาน) 
โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก 

ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน ในบริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาดา้นต่างๆ แลว้พบวา่ 

- ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
- ดา้นความมัน่คงในการท างาน ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในความมัน่คงในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
- ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
- ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัมาก 
- ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ประชากรท่ีศึกษามีความพึงพอใจในเพ่ือนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก 
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5. เอกสารอ้างองิ 
ณชัชา พฒันะนุกิจ. 2545. การศึกษารูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรที่มีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน : กรณศึีกษานิตยสารดฉัิน. 

กรุงเทพมหานคร : คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาตร์. 
ทศันีย ์สิงห์เจริญ. 2543. ความพงึพอใจของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวงัไกลกงัวล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ต่อวธีิการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การศึกษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย)์. 
กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน.์ 2537. จิตวทิยาองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์. 
เสง่ียม ศุภผล. 2540. ความพงึพอใจของลูกจ้างต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของกองทุนเงนิทดแทนภายใต้พระราชบัญญัติเงนิทดแทน 

พ.ศ. 2537 : กรณศึีกษาส านักงานประกันสังคมจังหวดัยโสธร. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต (คณะพฒันาการสังคม). กรุงเทพมหานคร : สถาบนั
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แนวทางในการพฒันาการให้บริการแก่ผู้โดยสารเรือข้ามฟาก ศรีราชา-เกาะสีชัง เพือ่ส่งเสริมการจัดการพลงังาน 
Tentative on Service Development for Passengers of Sriracha - Koh Sichang Ferry Boat Service for 

Energy Management 

ชงโค  แซ่ตั้ง  วรีะพล  แจ่มสวสัดิ์  วลิาวลัย์  ฤทธ์ิเรืองโรจน์  และกมลรัตน์  สุริยะสาร 
Chongko  Saetang,  Virapol  Jamsawas,  Virawan  Ritruangroj and Kamolrat  Suriyasarn 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ  จงัหวดัชลบุรี 

บทคัดย่อ 
การศึกษาแนวทางในการพฒันาการให้บริการแก่ผูโ้ดยสารเรือข้ามฟากศรีราชา - เกาะสีชัง เพ่ือส่งเสริมการจดัการพลังงาน มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของเรือโดยสารขา้มฟากศรีราชา - เกาะสีชงั และส่งเสริมการจดัการพลงังาน ขอ้เสนอแนะ
และแนวทางการพฒันาปรับปรุงการให้บริการของผูโ้ดยสารเรือขา้มฟากให้ดีข้ึน ตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายโดยใช้วิธีประเมินผลจาก
แบบสอบถาม จากผูโ้ดยสารเรือขา้มฟาก จ านวน 1,610 คน 

ผลการวิจยัพบว่าผูโ้ดยสารเรือขา้มฟากท่ีตอบแบบประเมินผลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 54.7% (880 คน) และเป็นเพศชาย 45.3% (730 
คน)โดยมีอายรุะหว่าง 21 ถึง 30 ปี 49.1% (790 คน) มากท่ีสุด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น 38.2% (615 คน) อาชีพส่วนมาก
ท างานบริษทัเอกชน 46.3% (745 คน) รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวัตาม 20.8% (335 คน) อาชีพนกัเรียนและนกัศึกษาและอาชีพรับราชการ/ 
พนกังานของรัฐและอ่ืนๆ ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามมีรายได้ระหว่าง 5,000 ถึง 15,000 บาท/เดือน มากท่ีสุด 45.3% (730 คน) และมีผูต้อบ
แบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือผูมี้รายได ้สูงกวา่ 30,000 บาท/เดือน 10.6 % (170 คน) 

วตัถุประสงคแ์ละแผนการเดินทาง ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมาท่องเท่ียวพกัผ่อนมากท่ีสุด 77.3% (1,245 คน) และนิยมเดินทางมา
ในช่วงวนัหยดุราชการ (วนัเสาร์และวนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด 50.6% (815คน) ผูต้อบแบบสอบถามชอบเดินทางมามากท่ีสุดในฤดูอ่ืนๆ 40.4% (650 คน) 
ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมาจากภาคตะวนัออกมากท่ีสุด 39.8% (640 คน) ผูต้อบแบบสอบถามใช้เวลาในการรอข้ึนเรือนานมากกว่า 30 นาที มาก
ท่ีสุด 49.1% (790 คน) มีความตอ้งการเลือกพกัคา้งแรมบา้นพกัตากอากาศมากท่ีสุด 60.6 % (975 คน) ตอ้งการเลือกท่ีพกัราคา 501 - 1,000 บาท มาก
ท่ีสุดและนิยมใชจ้กัยานยนต/์รถสามลอ้รับจา้งมากท่ีสุด 61.2% (1,000 คน) 

ความสะดวกในการเดินทางมายงัท่าเรือ อยูใ่นระดบัปานกลางมากท่ีสุด 44.7% (720 คน) ความพึงพอใจต่อค่าโดยสารเรือในระดบัปาน
กลางมากท่ีสุด 60.6% (975 คน) ความสะดวกสบายภายในของเรือมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางมากท่ีสุด 64.3% (1,035 คน) ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ ของพนกังานเรือขา้มฟากในระดบัปานกลางมากท่ีสุด 70.2% (1,130 คน) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความปลอดภยัของ
เรือขา้มฟากในระดบัปานกลางมากท่ีสุด 65.8% (1,060 คน) และระดบัความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการตลอดเส้นทางในระดบัปานกลาง
มากท่ีสุด 75.2% (1,210 คน) รองลงมาในระดบัมาก 14.9% (240 คน) ในระดบัน้อย 7.8% (125 คน) ในระดบัมากท่ีสุด 1.2% (20 คน) และในระดบั
นอ้ยท่ีสุด 0.9% (15 คน) เรียงตามล าดบั   

ระดบัความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูโ้ดยสารเรือขา้มฟากต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังาน จากการเดินทางระหว่าง
ศรีราชา-เกาะสีชงั มีจ  านวนผูโ้ดยสารต่อเท่ียวในระดบัมาก มากท่ีสุด 50.3% (810 คน) สภาพเรือโดยสารและเคร่ืองยนตท่ี์ให้บริการในระดบัปานกลาง
มากท่ีสุด 60.6% (225 คน) จ านวนพนกังานประจ าเรือในระดบัปานกลางมากท่ีสุด 51.9% (835 คน) ความสามารถ/ช านาญของพนกังานประจ าเรือใน
ระดบัปานกลางมากท่ีสุด 51.9% (835 คน) ความเหมาะสมของเส้นทางเดินเรือในระดบัปานกลางมากท่ีสุด 55.9% (900 คน) ความเหมาะสมของการ
ใช้พลงังานขณะเดินเรือในระดบัปานกลางมากท่ีสุด 61.2% (985 คน) ความเหมาะสมของการใช้พลงังานขณะส่งผูโ้ดยสารข้ึนท่าเรือในระดบัปาน
กลางมากท่ีสุด 57.5% (920 คน) การป้องกนัมลพิษและส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลางมากท่ีสุด 47.2% (760 คน) ภาพรวมของการจดัการพลงังานอยู่
ในระดบัปานกลางมากท่ีสุด 49.7% (800 คน) 
ค าส าคญั : การพฒันาการให้บริการ  เรือขา้มฟากศรีราชา-เกาะสีชงั ส่งเสริมการจดัการพลงังาน 

Abstract 
This study tended to provide the tentative guideline for service development for Sriracha – Koh Sichang passenger ferry services in 

order to promote the energy management. Also, it aimed to obtain the suggestions and guidelines for improving the services. 1,610 participants in 
the ages between 21-30 years old were asked to complete the questionnaires. 54.7% of them were female (880 women) 45.3% were male (730 
men). Most of them graduated bachelor degree (38.2% or 615 people) and most of them worked for private companies (46.3% or 745 people) and 
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the rest were freelances, students, government officers and others (20.8% or 335 people). The most frequent rank of salaries was 5,000 – 15,000 
Baht/month (45.3% or 730 people) and the least frequent rank of salaries was more than 30,000 Baht/month (45.3% or 170 people). 

The finding indicated the participants mostly aimed for travel and leisure (77.3% or 1,245 people), they favored commuting during 
Saturday and Sunday (50.6% or 815 people) and in the other season (40.4% or 650 people), and most of them were from eastern region (39.8% or 
640 people). In addition, 49.1% (790 people) of the participants spent more than 30 minutes for waiting to board. They mostly wanted to stay in 
bungalows which cost between 501-1,000 Baht (60.6% or 975 people), and they favored commuting by motorcycle taxi or motor tricycle taxi. 
Moreover, 44.7% (720 people) of the passengers had a moderate level of satisfaction on traveling to pier, 60.6% (975 people) had a moderate level 
of satisfaction on ticket price, 64.3% (1,035 people) had a moderate level of satisfaction on convenience of the ferries, 70.2% (1,130 people) had a 
moderate level of satisfaction on the ferries’ services 65.82% (1,060 people) had a moderate level of satisfaction on the ferries’ safety. The overall 
levels of satisfaction of the Sriracha – Koh Sichang passenger ferries ranking respectively as follows: 75.2% (1,210 people) had a moderate level 
of satisfaction, 14.9% (240 people) at a high level, 7.8% (125 people) at a low level, 1.2% (20 people) at a very high level and 0.9% (15 people) at 
a very low level. 

For the tentative guideline for promoting the energy management, the Sriracha – Koh Sichang passenger ferries carried passages per 
trip at a high level (50.3% or 810 people), the ferries’ condition and engine safety were at a moderate level  (60.6% or 225 people),  receptions at a 
moderate level  (51.9% or 835 people), expertise and skills of ferry officers at a moderate level (51.9% or 835 people), ferry route at a moderate 
level (55.9% or 900 people), energy use during on board at a moderate level (61.2% or 985 people), energy use during picking-up and dropping-off 
passengers at a moderate level (57.5% or 920 people), and pollution and environment preservation at a moderate level (47.2% or 760 people). 
Overall, the energy management was at a moderate level (49.7% or 800 people). 
Keywords: Service Development, Sriracha - Koh Sichang Ferry Boat Service, Energy Management. 

1. บทน า 
โครงการพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกไดก้  าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในจงัหวดัชลบุรีเป็นเมืองท่องเท่ียวและมีการพฒันาทางดา้นการ

คมนาคมขนส่ง การศึกษาสาธารณะสุข การเงิน การธนาคารและจดัให้เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวระดบันานาชาติ (สถาบนัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม, 
2548) รัฐบาลไดก้  าหนดโยบายสร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดใ้ห้แก่ประชาชน โดยใช้ยทุธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว “ไทยเท่ียว
ไทย” ให้เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัเพ่ือกระตุน้การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในประเทศ  เน่ืองจากปัจจุบนันกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาประเทศ
ไทยประมาณปีละ 12 ลา้นคน ท่ีสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศกวา่ 400,000 ลา้นบาทต่อปี ไดล้ดจ านวนลงมากจากเหตุการณ์วิกฤติทางการเมือง ท าให้ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศ ดงันั้นภาครัฐจึงสนบัสนุนให้ประชาชนภายในประเทศไทยท่องเท่ียวในประเทศ อยา่งไรก็ตาม
การบริหารการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดัท่ีมีคุณค่ามากมายหลาย ทั้งอุทยานแห่งชาติ 
สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ และศิลปะวฒันาธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ แต่ยงัขาดการบริหารการพฒันาการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษอย่างบูรณาการแบบ
เบ็ดเสร็จโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม การสรรคส์ร้างบริการคุณภาพ  และผลิตภณัฑเ์พ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวให้มี
ความเป็นเลิศระดบัโลกในพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (ศรัญญา, 2537 และ สรียา, 2545 ) 

ตามแนวนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนน้ี รวมทั้งยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ
บริหารจดัการแบบบูรณาการ เพ่ือให้มีระบบการบริหารจดัการด้านการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว และการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว เกาะสีชงัและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง ถือเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายตามนโยบายของ
รัฐบาล เน่ืองจากเกาะสีชังเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์  ลอ้มรอบดว้ยทะเล มีโขดหิน และหน้าผาเป็นส่วนใหญ่  ท  าให้มี
ทศันียภาพท่ีสวยงาม รวมทั้งยงัมีเกาะบริวารอีก 8 เกาะ ท่ีอยูใ่นอานาเขตของเกาะสีชงั มีทรัพยากรใตน้ ้ าทางทะเลท่ีสวยงาม ท าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษต์ามธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ (ชูชาติ, 2538)  

จากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณผูโ้ดยสาร ท าให้เกิดปัญหาความแออดัของผูโ้ดยสารและความไม่พร้อมในการให้บริการของท่าเรือ ซ่ึงเกิด
ความแออดัในช่วงวนัหยดุระยะยาวท่ีมีเวลาวนัหยดุติดต่อกนัหลายวนั ผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีเกาะสีชงัตอ้งเสียเวลาในการรอเรือ
โดยสารขา้มฝากเป็นเวลาหลายๆ ชัว่โมง ท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการเตรียมการด าเนินงานล่วงหน้า 
เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับ และให้บริการแก่ผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งเพียงพอทนัต่อความตอ้งการ และอยา่งมีประสิทธิภาพ หากท่าเรือและเรือโดยสารขา้มฝาก
ไม่สามารถเตรียมการ และด าเนินงานให้สามารถรองรับผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนได้ ก็จะส่งผลเสียต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเกาะสีชัง 
โดยเฉพาะส่วนของธุรกิจการท่องเท่ียว  ความสามารถในการด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัปริมาณการเดินทางทางเรือ
โดยสารขา้มฟากไปยงัเกาะสีชงั ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการส ารวจความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในการใช้บริการว่ามีความพึงพอใจมากน้อย
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เพียงใดต่อการให้บริการของเรือโดยสารขา้มฟากท่ีให้บริการประจ าเส้นทาง ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการจะมีผลต่อความพึงพอใจหรือไม่ และ
เพ่ือไวเ้ป็นแนวทางการวางแผนจากภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาท่าเทียบเรือ ตลอดจนเรือโดยสารให้ไดรั้บความพึงพอใจของผูม้าใช้
บริการมากท่ีสุด 

1.1 วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 
1. ศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการเรือโดยสารขา้มฝากศรีราชา - เกาะสีชงั 
2. ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเรือโดยสารขา้มฟากในเส้นทางระหวา่งฝ่ังอ าเภอศรีราชา-เกาะสีชงั 
3. เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการจดัการพลงังาน 

1.2 ขอบเขตของโครงการวจิยั 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ (Satisfaction) แนวทางการพฒันาการบริการแก่

ผูใ้ชบ้ริการ  
2. ขอบเขตประชากรเพ่ือทราบความพึงพอใจและแนวทางการพฒันาการบริการของผูรั้บบริการต่อการเดินทางโดยเรือโดยสารขา้ม

ฟากในเส้นทางระหวา่งฝ่ังอ าเภอศรีราชา - เกาะสีชงั และ ส่งเสริมการจดัการพลงังาน 
3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ไดแ้ก่   
 -   ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ 
 -   ตวัแปรตาม ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และแนวทางการพฒันาการบริการ 

1.3 กรอบแนวคดิของโครงการวจิยั 
การวิจยัท่ีมุ่งศึกษาความพึงพอใจและแนวทางการให้บริการของผูใ้ช้บริการเรือโดยสารขา้มฟากในเส้นทางระหว่างฝ่ังอ าเภอศรีราชา-

เกาะสีชงั ใน 6 ดา้น คือ  
1.  สถานท่ีตั้ง / ระยะเวลา 
2.  วตัถุประสงค ์/ แผนการเดินทาง   
3.  การบริการ / อ  านวยความสะดวก  
4.  ความเหมาะสมของระเบียบปฏิบติัของเรือโดยสารขา้มฟาก  
5.  แนวทางการพฒันาการให้บริการ  
6.  แนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังาน 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในงานวจิยั 

ผูใ้ห้บริการ หมายถึง ท่าเรือ และเรือขา้มฟากระหวา่งฝ่ังอ าเภอศรีราชา – เกาะสีชงั 
ผูรั้บบริการ หมายถึง ผูท่ี้ใชบ้ริการท่าเรือ และเรือขา้มฟากระหวา่งฝ่ังอ าเภอศรีราชา – เกาะสีชงั 
ศรีราชา หมายถึง อ าเภอศรีราชาในเขตจงัหวดัชลบุรี มีพ้ืนท่ี 616.4 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 228,717 คน (พ.ศ. 2552) ความ

หนาแน่นประชากร 371.05 คน/ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนท่ีติดชายทะเลดา้นอ่าวไทย โดยฝ่ังตรงขา้มเป็นอ าเภอเกาะสีชงั มีระยะห่าง 12 ตารางกิโลเมตร 
เกาะสีชงั หมายถึง หมู่เกาะท่ีอยูบ่ริเวณกน้อ่าวไทย มีระยะทางห่างจากชายฝ่ังอ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 

12 กิโลเมตร ประกอบดว้ย เกาะสีชงั และเกาะบริวารนอ้ยใหญ่อีก 8 เกาะ 

ผู้รับบริการ 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  ระดบัการศึกษา 
-  อาชีพ 

-  รายได ้

ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
1.  สถานท่ีตั้ง / ระยะเวลา 
2.  วตัถุประสงค ์/ แผนการเดินทาง   
3.  การบริการ / อ านวยความสะดวก  
4.  ความเหมาะสมของระเบียบ 
     ปฏิบติัของเรือโดยสารขา้มฟาก  
5.  แนวทางการพฒันาการให้บริการ  
6.  แนวทางการส่งเสริมการ 
     จดัการพลงังาน 
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ความพึงพอใจต่อการรับบริการ หมายถึง ความรูสึกชอบ ความประทบัใจ ความรู้สึกท่ีดี หรือความพอใจของผูใ้ช้บริการเรือโดยสาร
ขา้มฟากในเส้นทางระหวา่งฝ่ังอ าเภอศรีราชา – เกาะสีชงั 

การพฒันาการให้บริการ หมายถึง การปรับปรุงการให้บริการ ให้เป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ท าให้ผูใ้ช้บริการพอใจ ประหยดั 
ปลอดภยั สะดวกสบายในบริการท่ีไดรั้บในทางท่ีดีข้ึน 

การจดัการพลงังาน หมายถึง การจดัการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า ใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดตน้ทุนด้านพลงังาน (วลยั
ลกัษณ์, 2543) 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารขา้มฟากในเส้นทางระหวา่งฝ่ังอ าเภอศรีราชา-เกาะสีชงั 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพฒันาให้มีประสิทธิภาพต่อๆ ไปให้เป็นท่ียอมรับ พึงพอใจ และตอ้งการกลบัมารับบริการอีกคร้ัง  

หน่วยงานท่ีจะน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น เทศบาลอ าเภอศรีราชา 
เทศบาลอ าเภอเกาะสีชัง องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอศรีราชา และเกาะสีชัง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ฯลฯ 

2. วธีิการศึกษา 
การวิจยัเร่ือง “แนวทางในการพฒันาการให้บริการแก่ผูโ้ดยสารเรือขา้มฟากศรีราชา-เกาะสีชงัเพ่ือส่งเสริมการจดัการพลงังาน” เพ่ือ

ศึกษาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการให้บริการเรือโดยสารขา้มฟากให้มีการบริการเป็นท่ีพึงพอใจต่อผูโ้ดยสารเรือขา้มฟาก และการส่งเสริมการ
ประหยดัพลงังานดว้ยแนวทางการจดัการพลงังาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและประหยดัเวลาพร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจในการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มี
มากข้ึน 

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารเรือขา้มฟากศรีราชา - เกาะสีชงัโดยเก็บตวัอยา่งจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการเรือ

โดยสารขา้มฟาก จ านวน 1,610 คน 

2.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถามท่ีคณะผูวิ้จยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและรายงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ขั้นตอน 

ตอนที่  1  ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบัคุณลกัษณะดา้นประชากรทางสงัคม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ จ  านวน 5 ขอ้    

ตอนที่  2 วตัถุประสงคแ์ละแผนการเดินทางของผูโ้ดยสารเรือขา้มฟากศรีราชา - เกาะสีชงั จ  านวน 13 ขอ้ 
ตอนที่  3  ข้อมูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารเรือข้ามฟาก ศรีราชา  - เกาะสีชัง โดยวดัความพึงพอใจใน 10 ด้าน เป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค  าถามในการวดัความพึงพอใจต่อแนวคิดใน
การพฒันาการให้บริการ ดงัน้ี  

(1) ความสะดวกในการเดินทางมายงัท่าเรือ 
(2) ความถ่ีของเรือขา้มฟาก 

(3) ค่าโดยสารของเรือขา้มฟาก 
(4) ความสะดวกสบายภายในของเรือขา้มฟาก 

(5) การให้บริการของพนกังานเรือขา้มฟาก 

(6) ความรวดเร็ว / ระยะเวลาในการเดินทางระหวา่งศรีราชาและเกาะสีชงั 
(7) ความสุภาพและมิตรไมตรีของพนกังานต่อผูโ้ดยสาร 
(8) ความปลอดภยัในการข้ึน-ลงเรือ ของท่าเรือศรีราชาและเกาะสีชงั 
(9) ความปลอดภยัของเรือขา้มฟาก 

(10) ภาพรวมของการให้บริการตลอดเส้นทางของเรือขา้มฟาก 

ตอนที่ 4  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสมต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังาน โดยวดัระดบัความเหมาะสม ใน 10 ดา้น เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค  าถามในการวดัระดบัความเหมาะสมต่อแนว
ทางการส่งเสริมการจดัการพลงังาน ดงัน้ี 

(1) จ  านวนผูโ้ดยสารต่อเท่ียว 
(2) สภาพของเรือโดยสารและเคร่ืองยนตท่ี์ให้บริการ 
(3) จ  านวนพนกังานประจ าเรือ 
(4) ความสามารถ/ช านาญของพนกังานประจ าเรือ 
(5) ความเหมาะสมของเส้นทางเดินเรือ 
(6) ความเหมาะสมของการใชพ้ลงังานขณะจอดท่ีท่าเรือ 
(7) ความเหมาะสมของการใชพ้ลงังานขณะเดินเรือ 
(8) ความเหมาะสมของการใชพ้ลงังานขณะส่งผูโ้ดยสารข้ึนท่าเรือ 
(9) การป้องกนัมลพิษและส่ิงแวดลอ้ม 
(10) ภาพรวมของการจดัการพลงังาน 

2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บขอ้มูล ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสุ่มตวัอยา่งจากผูโ้ดยสารเรือขา้มฟาก โดยให้ผูโ้ดยสารตอบแบบสอบถามท่ีสร้าง

ข้ึน หรือโดยการสมัภาษณ์ หรืออ่านขอ้ค  าถามท่ีตั้งไวใ้ห้ฟังและให้ผูโ้ดยสารตอบค าถาม จากขอ้มูลค  าถาม  

2.4 สถิตทิีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เวอร์ชัน่ 11.0 โดยน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดม้า

เปล่ียนเป็นรหสัตวัเลข (Code) แลว้บนัทึกลงในโปรแกรมเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตามล าดบัขั้น 

3. ผลการศึกษา 
3.1 ลกัษณะผู้โดยสารเรือด้านประชากรทางสังคม 
ตารางที ่1  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับผู้โดยสารเรือข้ามฝากศรีราชา ถึง เกาะสีชัง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ 

ลักษณะด้านประชากรทางสังคม จ านวน ร้อยละ 

รวม 1,610 100 
เพศ ชาย 730 45.3 
 หญิง 880 54.7 
อาย ุ 12  ถึง  20  ปี 195 12.1 
 21  ถึง  30  ปี 790 49.1 
 31  ถึง  40  ปี 420 26.1 
 41  ถึง  50  ปี 145 9 
 51  ถึง  60  ปี 55 3.4 
 มากกวา่  60  ปี 5 0.3 
ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา 85 5.3 
 มธัยมศึกษา 545 33.9 
 อนุปริญญา/ปวส. 295 18.3 
 ปริญญาตรี 615 38.2 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 70 4.3 
อาชีพ รับราชการ/วสิาหกิจ 205 12.7 
 บริษทัเอกชน 745 46.3 
 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 335 20.8 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 245 15.2 
 อ่ืน ๆ 80 5 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
ลักษณะด้านประชากรทางสังคม จ านวน ร้อยละ 

รายได้ ต ่ากวา่ 5,000 บาท/เดือน 365 22.7 
 5,000 ถึง 15,000 บาท/เดือน 730 45.3 
 15,001 ถึง 30,000 บาท/เดือน 345 21.4 
 สูงกวา่ 30,000 บาท/เดือน 170 10.6 

จากตารางท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับผูโ้ดยสารเรือขา้มฝากระหวา่งศรีราชา - เกาะสีชงั  จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี 
จ  านวน 1,610 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 880 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 และเพศชาย จ านวน 730 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 790 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมา อายุ 31 ถึง 40 ปี จ  านวน 420 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.1 อายุ 12 ถึง 20 ปี จ  านวน 195 คนคิดเป็นร้อยละ 12.1 อายุ 41 ถึง 50 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 9 อายุ 51 ถึง 60 ปี 
จ  านวน  55 คน คิดเป็นร้อยละ  3.4  และช่วงอายุท่ีตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด คือช่วงอายุมากกว่า 60 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3  

ระดบัการศึกษาผูโ้ดยสารเรือขา้มฝากระหวา่งศรีราชา เกาะสีชงั ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 
615 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมาคือการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 545 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 อนุปริญญา/ปวส. จ  านวน 295 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.3 ระดบัประถมศึกษา จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และน้อยท่ีสุดคือ ระดบัปริญญาโท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ  4.3   

3.2 วตัถุประสงค์และแผนการเดนิทางมาเกาะสีชังของผู้โดยสารเรือข้ามฟากศรีราชา - เกาะสีชัง 
ตารางที ่2 วตัถุประสงค์และแผนการเดนิทางของผู้โดยสารเรือข้ามฝากศรีราชา - เกาะสีชัง   

วัตถุประสงค์และแผนการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 

รวม 1,610  

ท่านโดยสารเรือข้ามฟาก ระหว่างศรีราชา - เกาะสีชัง บ่อยเท่าใด   
              สัปดาห์ละ  1  คร้ัง 85 5.3 
              มากกวา่สัปดาห์ละ 1  คร้ัง 115 7.1 
              เดือนละ  1  คร้ัง 345 21.4 
              มากกวา่เดือนละ  1  คร้ัง 275 17.1 
              อ่ืน ๆ 790 49.1 
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง   
              ท่องเทียว/พกัผอ่น 1245 77.3 
              มาเยีย่มญาติหรือมาเยีย่มเพื่อน 175 10.9 
              ติดต่อธุรกิจ / ประกอบอาชีพ 140 8.7 
              ทศันศึกษา 5 0.3 
              อ่ืน ๆ 45 2.8 
ท่านทราบตารางเดินเรือระหว่างศรีราชา - เกาะสีชังหรือไม่   
              ทราบ 865 53.7 
              ไม่ทราบ 745 46.3 
ท่านโดยสารเรือข้ามฝากในช่วงวันใด   
              วนัธรรมดา (จนัทร์ - ศุกร์) 145 9 
              วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 500 31.1 
              วนัหยดุราชการ (เสาร์ – อาทิตย)์ 815 50.6 
              อ่ืน ๆ 150 9.3 
ท่านมักจะเดินทางในช่วงฤดูใด   

              ฤดูร้อน (มี.ค.- มิ.ย.) 395 24.5 
              ฤดูฝน (ก.ค. - ต.ค.) 140 8.7 
              ฤดูหนาว (พ.ย.- ก.พ.) 425 26.4 
              อ่ืน ๆ 650 40.4 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
วัตถุประสงค์และแผนการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
ท่านเดินทางมาจากจังหวัดทางภาคใด   
              ภาคกลาง 465 28.9 
              ภาคเหนือ 125 7.8 
              ภาคใต ้ 65 4 
              ภาคตะวนัออก 640 39.8 
              ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 285 17.7 
              อ่ืน ๆ 30 1.9 
ท่านเดินทางมาในลักษณะใด   

              คนเดียว 270 16.8 
              มากบักลุ่มเพื่อนหลายคน 680 42.2 
              มากบัครอบครัวหลายคน 605 37.6 
              อ่ืน ๆ 55 3.4 
ท่านใช้พาหนะใดในการเดินทางมาท่าขึ้นเรือ   

              รถรอบเมือง 200 12.4 
              รถยนตส่์วนตวั 1145 71.1 
              รถมอเตอร์ไซคส่์วนตวั 85 5.3 
              รถสามลอ้ / มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง 155 9.6 
              อ่ืน ๆ 25 1.6 
ท่านใชเ้วลาในการรอข้ึนเรือเพื่อไปศรีราชาและเกาะสีชงันานเท่าไหร่   
ต ่ากวา่ 30 นาที 710 44.1 
มากกวา่ 30 นาท ี 790 49.1 
มากกวา่ 1 ชัว่โมง 70 4.3 
อ่ืน ๆ 40 2.5 
ท่านใชเ้วลาการมาพกัท่ีเกาะสีชงันานเท่าไหร่   
ไปเชา้-เยน็กลบั  ไม่ตอ้งตอบขอ้ 2.13 735 45.7 
1 -2 วนั 735 45.7 
3-6 วนั 50 3.1 
1 สัปดาห์ 50 3.1 
อ่ืน ๆ 40 2.5 
ท่านตอ้งการเลือกพกั / คา้งแรมเป็นท่ีพกัประเภทใด   
โรงแรม 315 19.6 
บา้นพกัตากอากาศ 975 60.6 
บา้นพกัของญาติหรือเพื่อน 170 10.6 
บา้นพกัหน่วยงานราชการ 40 2.5 
อ่ืน ๆ 110 6.8 
ท่านตอ้งการเลือกพกัคา้งแรมในราคาเท่าใด   
50 - 200 บาท 385 23.9 
201 -500 บาท 500 31.1 
501 - 1,000 บาท 595 37 
มากกวา่ 1,000 บาท 130 8.1 
ท่านใชย้านพาหนะใดขณะพกัแรมอยูบ่นเกาะสีชงั   
รถส่วนตวั 205 12.7 
จกัยาน/มอเตอร์ไซคส่์วนตวั 305 18.9 
จกัยานยนต/์สามลอ้รับจา้ง 1000 62.1 
อ่ืน ๆ 100 6.2 
*      หมายเหตุ  สามารถตอบไดม้ากกวา่  1  ค  าตอบ 
**    ไม่ตอ้งตอบเร่ืองท่านตอ้งการพกัคา้งแรมเป็นท่ีพกัประเภทใด 
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จากตารางท่ี 2 วตัถุประสงคแ์ละแผนการเดินทางของผูโ้ดยสารเรือขา้มฝากศรีราชา - เกาะสีชงันั้น  ผูต้อบแบบสอบถามตอบค าถาม
ความบ่อยคร้ังของการเดินทางมาในขอ้อ่ืนๆ มากท่ีสุด จ านวน 790 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาคือเดินทางเดือนละ 1 คร้ัง จ  านวน 345 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.4 เดินทางมากกว่าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง จ  านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 เดินทางสัปดาห์ละ 1 คร้ัง จ  านวน 115 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 7.1 และเดินทางมากกวา่เดือนละ 1 คร้ัง น้อยท่ีสุด  จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 

จากการเดินทางมีผูท้ราบตารางเดินเรือระหวา่งศรีราชา - เกาะสีชงั จ  านวน 865  คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 และยงัมีผูท่ี้ไม่ทราบขอ้มูลอีก 
จ านวน 745 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 

ผูโ้ดยสารเรือขา้มฝากเดินทางมาในช่วงวนัหยุดราชการ (วนัเสาร์และวนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด จ านวน 815 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 
รองลงมาคือวนัหยุดนักขตัฤกษ์ จ  านวน 500 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 ในช่วงวนัอ่ืนๆ เช่น อาจเป็นวนัหยดุของตวัเอง หรือแล้วแต่โอกาส จ านวน 
150 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และน้อยท่ีสุดคือวนัธรรมดา จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 9 

ในช่วงฤดูท่ีมีผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมามากที่สุดคือในช่วงอ่ืนๆ เช่น แลว้แต่โอกาส ทุกฤดู แลว้แต่สะดวก จ านวน 650 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.4  มีผูเ้ดินทางมาเกาะสีชังรองลงมาคือฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพนัธ์) จ  านวน 425 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 
ในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน) จ านวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และน้อยที่สุด คือในช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม ถึง 
เดือนตุลาคม) จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7  

ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมาจากภาคตะวนัออกมากท่ีสุด จ านวน 640 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8  รองลงมาคือภาคกลาง จ านวน 
465 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 มาจากภาคเหนือจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 
ภาคใต ้จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และภาคอ่ืนๆ มีจ านวนน้อยท่ีสุดจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9  

ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเดินทางมากบักลุ่มเพื่อนหลายคน (3-9 คน) มากท่ีสุด จ านวน 680 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมาคือ
เดินทางมากบัครอบครัวหลายคน (3-4 คน) จ านวน 605 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 และเดินทางมาคนเดียวจ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 
และเดินทางมาในลกัษณะอ่ืนๆ น้อยท่ีสุดจ านวน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.4  

ผูต้อบแบบสอบถามใช้พาหนะในการเดินทางมาท่าข้ึนเรือโดยใช้รถยนต์ส่วนตวัมากท่ีสุดจ านวน 1,145 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 
รองลงมาคือใช้รถรอบเมือง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 รถสามล้อ / มอเตอร์ไซด์รับจา้ง จ  านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ใช้รถ
มอเตอร์ไซค์ส่วนตวัจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และใช้พาหนะอ่ืน ๆ น้อยท่ีสุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 

ผูต้อบแบบสอบถามใช้เวลาในการรอข้ึนเรือเพ่ือไปศรีราชาและเกาะสีชังนานมากกว่า 30 นาที มากท่ีสุด จ านวน 790 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.1 รองลงมาคือต ่ากว่า 30 นาที จ  านวน 710 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 และมากกว่า 1 ชั่วโมง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และใช้
เวลารอข้ึนเรือแบบอ่ืนๆ น้อยท่ีสุดจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ผูต้อบแบบสอบถามใช้เวลาการมาพกัท่ีเกาะสีชัง มากท่ีสุดคือ ไปเช้า-เยน็
กลบั และใช้เวลามาพกัท่ีเกาะสีชัง 1 ถึง 2 วนัเท่ากนั จ  านวน 735 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมาคือ ใช้เวลามาพกัท่ีเกาะสีชัง 3 ถึง 5 วนั และ
ใช้เวลามาพกัท่ีเกาะสีชัง 1 สัปดาห์เท่ากนั จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และมีผูต้อบแบบสอบถามใช้เวลามาพกัท่ีเกาะสีชังแบบอ่ืนๆ น้อย
ท่ีสุดจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  

ผูต้อบแบบสอบถาม ตอ้งการเลือกพกัคา้งแรมเป็นท่ีพกัประเภทบา้นพกัตากอากาศมากท่ีสุด จ านวน 975 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 
รองลงมาคือตอ้งการพกัคา้งแรมเป็นท่ีพกัประเภทโรงแรม  จ  านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 ตอ้งการพกัคา้งแรมเป็นท่ีพกัประเภทบา้นพกั
ของญาติหรือเพ่ือน จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ตอ้งการพกัคา้งแรมเป็นท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ
ตอ้งการพกัคา้งแรมเป็นท่ีพกัประเภทบ้านพกัหน่วยงานราชการน้อยท่ีสุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  

ผูต้อบแบบสอบถามใช้ยานพาหนะใดขณะพกัแรมอยู่บนเกาะสีชังใช้รถจกัยานยนต์/สามล้อรับจา้งมากท่ีสุด จ านวน 1,000 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาคือใช้รถจกัยาน/มอเตอร์ไซค์ส่วนตวั จ  านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 ใช้รถส่วนตวั จ  านวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.7 และน้อยท่ีสุดใช้พาหนะแบบอ่ืนๆ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 เรียงตามล าดบั 

3.3 แนวคดิในการพฒันาการให้บริการแก่ผู้โดยสารเรือข้ามฟาก 
จากตารางท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อการเดินทาง เร่ืองความสะดวกในการเดินทางมายงัท่าเรือ มีความพึงพอใจ

ในระดบัปานกลาง มากท่ีสุด จ านวน 720 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 และรองลงมามีความพึงพอใจในระดบัมาก จ านวน 685 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5            
มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9  และมีระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในระดบัน้อย จ านวน 30 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 1.9 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อความถ่ีของเรือขา้มฝากจากศรีราชาไปเกาะสีชงั มีระดบัความพึงพอใจในระดบัปานกลาง
มากท่ีสุดจ านวน 1,030 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 ในระดบัรองลงมาคือระดบัมากจ านวน 445 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 ในระดบัน้อยจ านวน 115 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.1 และมีผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือในระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                               Oral Presentation 

 31 

ตารางที่  3  ระดบัความพงึพอใจต่อแนวคดิในการพฒันาการให้บริการแก่ผู้โดยสารเรือข้ามฟาก 

3.4 แนวทางการส่งเสริมการจัดการพลงังาน 
จากตารางท่ี 4 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัความเหมาะสมต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังาน จากการเดินทาง

ระหว่างศรีราชา - เกาะสีชงั เร่ือง จ  านวนผูโ้ดยสารต่อเท่ียว ในระดบัมาก มากท่ีสุดจ านวน 810 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 ในระดบัรองลงมาคือระดบั
ปานกลางจ านวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ระดบัมากท่ีสุด จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ระดบัน้อย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และ
นอ้ยท่ีสุดในระดบันอ้ยท่ีสุดจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังาน จากการเดินทางระหว่างศรีราชา - เกาะสีชงั เร่ืองสภาพ
ของเรือโดยสารและเคร่ืองยนตท่ี์ให้บริการมีระดบัความพึงพอใจในระดบัปานกลางมากท่ีสุดจ านวน 975 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 ในระดบัรองลงมา
คือระดบัมากจ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ระดบันอ้ยจ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และมี
ผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือระดบัมากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังานจากการเดินทางระหว่างศรีราชา - เกาะสีชงั เร่ืองการ
ป้องกนัมลพิษและส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัปานกลางมากท่ีสุดจ านวน 760 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 ในระดบัรองลงมาคือระดบัมากจ านวน 410 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.5 ระดบัน้อยจ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ระดบัน้อยท่ีสุดจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และน้อยท่ีสุดในระดบัมากท่ีสุด
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังานจากการเดินทางระหว่างศรีราชา - เกาะสีชัง เร่ือง
ภาพรวมของการจดัการพลงังาน ในระดบัปานกลางมากท่ีสุดจ านวน 800 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 ในระดบัรองลงมาคือระดบัมากจ านวน 490 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.4 ระดบัน้อย จ านวน 265 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.5 ระดบัน้อยท่ีสุดจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และน้อยท่ีสุดในระดบัมากท่ีสุด
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 เรียงตามล าดบั  

 
 
 
 
 
 
 

 
หัวข้อ (Item) 

ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความสะดวกในการเดินทางมายงัท่าเรือ 175 10.9 685 42.5 720 44.7 30 1.9 - - 
ความถ่ีของเรือขา้มฟาก - - 445 27.6 1,030 64 115 7.1 20 1.2 
ค่าโดยสารของเรือขา้มฟาก 30 1.9 445 27.6 975 60.6 140 8.7 20 1.2 
ความสะดวกสบายภายในของเรือขา้มฟาก 10 0.6 250 15.5 1,035 64.3 300 18.6 15 0.9 
การให้บริการของพนกังานเรือขา้มฟาก 15 0.9 180 11.2 1,130 70.2 270 16.8 15 0.9 
ความรวดเร็ว/ระยะเวลาในการเดินทางระหวา่งศรี
ราชาและเกาะสีชงั 

20 1.2 195 12.1 1,200 74.5 170 10.6 25 1.6 

ความสุภาพและมิตรไมตรีของพนกังานต่อผูโ้ดยสาร 20 1.2 230 14.3 1,195 74.2 160 9.9 5 0.3 
ความปลอดภยัในการข้ึน - ลงเรือ ของท่าเรือศรีราชา
และเกาะสีชงั 

30 1.9 180 11.2 1,060 65.8 320 19.9 20 1.2 

ความปลอดภยัของเรือขา้มฟาก 25 1.6 260 16.1 995 61.8 300 18.6 30 1.9 
ภาพรวมของการให้บริการตลอดเส้นทางของ 
เรือขา้มฟาก 

20 1.2 240 14.9 1,210 75.2 125 7.8 15 0.9 
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ตารางที่  4  ระดบัความเหมาะสมต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังาน 

3.5 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
ปัจจยัท่ีควรปรับปรุงมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

- ควรมีท่ีพกัให้เลือกมากข้ึน 

- ควรมีรถให้เลือกใชบ้ริการและผูน้ าเท่ียว (มคัคุเทศก)์ มากกวา่น้ี 

- ควรมีร้านอาหารและห้องน ้าตามจุดพกัต่าง ๆ มากกวา่น้ี 

- ควรมีท่ีพกั/ศาลาส าหรับผูโ้ดยสารขณะรอเรือขา้มฟาก 

- ควรเปล่ียนเส้ือชูชีพให้มีมาตรฐานกวา่เดิม (เก่าและไม่สะอาด) 
- ควรมีท่ีรับบริการฝากรถก่อนจะขา้มฟากเพ่ือป้องกนัการสูญหายและความปลอดภยั 
- ควรปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเกาะ (ขยะเยอะมาก) 
- ห้องโดยสารดา้นล่างเหมน็น ้ามนัมาก ควรปรับปรุง 
- ควรเปล่ียนเกา้อ้ีโดยสารเน่ืองจากสภาพเก่ามากอาจเป็นอนัตรายกบัผูโ้ดยสารท่ีมีน ้าหนกัมากๆ ได ้
- ค่าบริการควรจะเป็น 20 บาท ตามสภาพเรือ (ปัจจุบนั 40 บาท) 

- ปริมาณผูโ้ดยสารมากเกินไปท าให้นัง่แออดั 
- ควรมีป้ายประชาสมัพนัธ์ท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีให้ชดัเจน 

- ความสะดวกในการเดินทางมาท่าเรือเกาะลอย (รถบริการ รถโดยสาร) จ  านวนนอ้ย และราคาแพง 

- ความปลอดภยัในการข้ึน – ลงเรือเพราะพ้ืนต่างระดบักนัในการข้ึนลงเรือ 

- ภาพรวมของการให้บริการความสะดวกสบายและความรวดเร็วควรปรับปรุง 

4. สรุปผลการวจัิย 
4.1  ลกัษณะผู้โดยสารเรือด้านประชากรทางสังคม 

แบบสอบถามส าหรับผูโ้ดยสารเรือขา้มฝากระหว่างศรีราชา ถึง เกาะสีชัง  จ  านวนผูที้่ตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 
1,610 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.7 และ เพศชายคิดเป็นร้อยละ45.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาอายุ 31 ถึง 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.1 อายุ 12 ถึง 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.1 อายุ 41 ถึง 50 ปี คิดเป็น              
ร้อยละ 9  อายุ 51 ถึง 60 ปีคิดเป็นร้อยละ 3.4 และช่วงอายุท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบน้อยท่ีสุด อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.3  

 ระดับความเหมาะสม 

หัวข้อ (Item) มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผูโ้ดยสารต่อเท่ียว 190 11.8 810 50.3 540 33.5 55 3.4 15 0.9 
สภาพของเรือโดยสารและเคร่ืองยนตท่ี์ให้บริการ 10 0.6 355 22 975 60.6 225 14 45 2.8 
จ านวนพนกังานประจ าเรือ 5 0.3 195 12.1 725 45 590 36.6 95 5.9 
ความสามารถ/ช านาญของพนกังานประจ าเรือ 85 5.3 630 39.1 835 51.9 55 3.4 5 0.3 
ความเหมาะสมของเส้นทางเดินเรือ 65 4 615 38.2 835 51.9 85 5.3 10 0.6 
ความเหมาะสมของการใชพ้ลงังานขณะจอดเรือ 
ท่ีท่าเรือ 

25 1.6 520 32.3 900 55.9 155 9.6 10 0.6 

ความเหมาะสมของการใชพ้ลงังานขณะเดินเรือ 20 1.2 485 30.1 985 61.2 110 6.8 10 0.6 
ความเหมาะสมของการใชพ้ลงังานขณะส่งผูโ้ดยสาร
ข้ึนท่าเรือ 

15 0.9 470 29.2 920 57.1 195 12.1 10 0.6 

การป้องกนัมลพิษและส่ิงแวดลอ้ม 15 0.9 410 25.5 760 47.2 385 23.9 40 2.5 
ภาพรวมของการจดัการพลงังาน 20 1.2 490 30.4 800 49.7 265 16.5 35 2.2 
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ส าหรับผูโ้ดยสารเรือขา้มฝากระหวา่งศรีราชา-เกาะสีชงั ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
38.2 รองลงมาคือการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.9  อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 18.3 ระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.3 
และน้อยท่ีสุดคือระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 4.3   

ส าหรับผูโ้ดยสารเรือขา้มฝากศรีราชา - เกาะสีชงั มีอาชีพท างานบริษทัเอกชนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือประกอบธุรกิจ
ส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 20.8 นกัเรียน/นกัศึกษาคิดเป็นร้อยละ15.2 รับราชการ/วิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 12.7 ช่วงอาชีพท่ีมีผูต้อบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด
คืออาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้คิดเป็นร้อยละ 5 รายได้ของผูโ้ดยสารเรือขา้มฝาก ศรีราชา - เกาะสีชงั มีรายไดร้ะหว่าง 5,000 ถึง
15,000 บาท/เดือน มากท่ีสุดร้อยละ 45.3 รายไดร้องลงมาต ่ากวา่ 5,000 บาท/เดือนคิดเป็นร้อยละ 22.7 คือรายได ้15,001 ถึง 30,000 บาท/เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 21.4 ช่วงรายไดท่ี้มีผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุด คือสูงกว่า 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 10.6 เรียงตามล าดบั 

4.2 วตัถุประสงค์และแผนการเดนิทางของผู้โดยสารเรือข้ามฟากศรีราชา - เกาะสีชัง 
วตัถุประสงคแ์ละแผนการเดินทางของผูโ้ดยสารเรือขา้มฝากศรีราชา- เกาะสีชงันั้นผูต้อบแบบสอบถามโดยสารเรือขา้มฟากระหว่างศรี

ราชา - เกาะสีชงัเดินทางมาช่วงเวลาอ่ืนๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.1 หมายถึงเดินทางตามความสะดวกสบายของช่วงเวลาที่เหมาะสมของ
ตนเองหรือหมู่คณะ รองลงมาคือเดินทางเดือนละ 1 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 21.4 เดินทางมากกว่าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 17.1 เดินทาง
สปัดาห์ละ 1 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 7.1 มีผูเ้ดินทางมามากกวา่เดือนละ 1 คร้ังน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 5.3 

วตัถุประสงค์ของการเดินทางของผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมาเกาะสีชังเพื่อท่องเที่ยว/พกัผ่อนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77.3 
รองลงมาคือมาเยี่ยมญาติหรือมาเยี่ยมเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ10.9 มีวตัถุประสงค์เดินทางมาติดต่อธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 8.7 วตัถุประสงค์อ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 2.8 มีผูเ้ดินทางมาเกาะสีชังเพ่ือทศันะศึกษาน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 0.3 จากการเดินทางมีผูท้ราบตารางเดินทางขา้มฝากศรีราชา - เกาะ
สีชงั มีผูท้ราบตารางเดินเรือไป เกาะสีชงั คิดเป็นร้อยละ 55.7 และยงัมีผูท่ี้ไม่ทราบขอ้มูลอีกคิดเป็นร้อยละ 46.3 

ร้อยละ 19.6 ตอ้งการพกัคา้งแรมเป็นท่ีพกัประเภทบา้นพกัของญาติหรือเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 10.6 ตอ้งการพกัคา้งแรมเป็นท่ีพกั
ประเภทอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6.8 และตอ้งการพกัคา้งแรมเป็นท่ีพกัประเภทบา้นพกัหน่วยงานราชการน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 2.5  

ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการเลือกพกัแรมในราคา 501 บาท ถึง 1,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือตอ้งการ
เลือกพกัแรมในราคา 201 ถึง 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.1 ตอ้งการเลือกพกัแรมในราคา 50 ถึง 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.9 และตอ้งการเลือก
พกัแรมในราคามากกว่า 1,000 บาท น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 8.1   

ผูต้อบแบบสอบถามใช้ยานพาหนะใดขณะพกัแรมอยู่บนเกาะสีชังใช้รถจกัยานยนต์/สามล้อรับจา้งมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.1 
รองลงมาคือใช้รถจกัยาน/มอเตอร์ไซค์ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 18.9 ใช้รถส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ  12.7 และน้อยท่ีสุดใช้พาหนะแบบอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 6.2 เรียงตามล าดบั 

4.3  แนวคดิในการพฒันาการให้บริการแก่ผู้โดยสารเรือข้ามฟาก 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อการเดินทาง เร่ืองความสะดวกในการเดินทางมายงัท่าเรือ มีความพึงพอใจในระดบัปาน

กลางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.7 และรองลงมามีความพึงพอใจในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 42.5 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  ร้อยละ10.9 
และมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในระดบันอ้ยคิดเป็นร้อยละ 1.9 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อความถ่ีของเรือขา้มฝากจากศรีราชาไปเกาะสีชงั มีระดบัความพึงพอใจในระดบัปานกลาง
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.0 ในระดบัรองลงมาคือระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 27.6 ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.1 และมีผูต้อบแบบสอบถามน้อย
ท่ีสุดคือในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.2  

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อค่าโดยสารของเรือขา้มฝากจากศรีราชาไปเกาะสีชงั ในระดบัปานกลางมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 60.6 ในระดบัรองลงมาคือระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 27.6 ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 8.7 ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 1.9 และมีผูต้อบ
แบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.2    

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อความสะดวกสบายภายในของเรือขา้มฝากจากศรีราชาไปเกาะสีชงั ในระดบัปานกลาง
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.3 ในระดบัรองลงมาคือระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 18.6 ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 15.5 ในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
0.9 และมีผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.6   

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนกังานเรือขา้มฟากจากศรีราชาไปเกาะสีชงัในระดบัปานกลางมาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ70.2 ในระดบัรองลงมาคือในระดบัระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 16.8 ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 11.2 และมีผูต้อบแบบสอบถามนอ้ย
ท่ีสุดคือในระดบัมากท่ีสุดและในระดบันอ้ยท่ีสุดเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 0.9 
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ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อความรวดเร็ว/ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างศรีราชาและเกาะสีชงัในระดบัปานกลาง
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.5 ในระดบัรองลงมาคือระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 12.1 ในระดบันอ้ย คิดเป็น ร้อยละ 10.6 ในระดบันอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
1.6 และมีผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.2  

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อความสุภาพและมิตรไมตรีของพนักงานต่อผูโ้ดยสาร ในระดบัปานกลางมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 74.2 ในระดบัรองลงมาคือในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 14.3 ในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 9.9 ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.2 และมี
ผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.3  

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อความปลอดภยัในการข้ึนลงเรือของท่าเรือศรีราชาและเกาะสีชงัในระดบัปานกลางมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.8 ในระดบัรองลงมาคือในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 19.9 ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 11.2 ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
1.9 และมีผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.2 

4.4  แนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัความเหมาะสมต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังาน จากการเดินทางระหว่างศรี

ราชา - เกาะสีชงั เร่ืองจ านวนผูโ้ดยสารต่อเท่ียว ในระดบัมาก มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.3 ในระดบัรองลงมาคือระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 33.5 
ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 11.8 ในระดบันอ้ยคิดเป็นร้อยละ 3.4 และนอ้ยท่ีสุดในระดบันอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 0.9   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังานจากการเดินทางระหว่างศรีราชา - เกาะสีชงั เร่ืองสภาพ
ของเรือโดยสารและเคร่ืองยนตท่ี์ให้บริการมีระดบัความพึงพอใจในระดบัปานกลางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.6 ในระดบัรองลงมาคือระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 22 ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 14 ในระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.8 และมีผูต้อบแบบสอบถามน้อยท่ีสุดคือในระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 0.6  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังานจากการเดินทางระหว่างศรีราชา-เกาะสีชงั เร่ืองจ านวน
พนกังานประจ าเรือในระดบัปานกลางมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 45 ในระดบัรองลงมาคือระดบัน้อยคิดเป็นร้อยละ 36.6 ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 
12.1 ในระดบันอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 5.9 และนอ้ยท่ีสุดในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 0.3 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังานจากการเดินทางระหว่างศรีราชา - เกาะสีชัง เร่ือง
ความสามารถ / ช านาญของพนกังานประจ าเรือ  ในระดบัปานกลางมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51.9 ในระดบัรองลงมาคือระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 39.1 
ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 5.3 ในระดบันอ้ยคิดเป็นร้อยละ 3.4 และนอ้ยท่ีสุดในระดบันอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 0.3   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังานจากการเดินทางระหว่างศรีราชา - เกาะสีชงั เร่ืองความ
เหมาะสมของเส้นทางเดินเรือในระดบัปานกลางมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51.9 ในระดบัรองลงมาคือระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 38.2 ในระดบัน้อย คิด
เป็นร้อยละ 5.3 ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 4 และนอ้ยท่ีสุดในระดบันอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 0.6   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการจดัการพลงังานจากการเดินทางระหว่างศรีราชา - เกาะสีชงั เร่ืองความ
เหมาะสมของการใชพ้ลงังานขณะจอดเรือท่ีท่าเรือ ในระดบัปานกลางมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 55.9 ในระดบัรองลงมาคือระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 32.3 
ในระดบันอ้ยคิดเป็นร้อยละ 9.6 ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 1.6 และนอ้ยท่ีสุดในระดบันอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 0.6  

4.5 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
ปัจจยัท่ีควรให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

- ควรมีรถให้เลือกใชบ้ริการและผูน้ าเท่ียว (มคัคุเทศก)์ มากกวา่น้ี 

- ควรมีร้านอาหารและห้องน ้าตามจุดพกัต่าง ๆ มากกวา่น้ี 

- ควรเปล่ียนเส้ือชูชีพให้มีมาตรฐานกวา่เดิม (เก่าและไม่สะอาด) 
- ควรมีท่ีรับบริการฝากรถก่อนจะขา้มฟากเพ่ือป้องกนัการสูญหายและความปลอดภยั 
- ควรมีห้องน ้าท่ีใกลก้บัท่าเรือเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีอยูท่ี่เดียวผูใ้ชบ้ริการเยอะ / ไม่เพียงพอ 
- อยากให้ปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเกาะ (ขยะเยอะมาก) 
- ห้องโดยสารดา้นล่างเหมน็น ้ามนัมาก ควรปรับปรุง 
- ควรเปล่ียนเกา้อ้ีโดยสารเน่ืองจากสภาพเก่ามากอาจเป็นอนัตรายกบัผูโ้ดยสารท่ีมีน ้าหนกัมาก ๆได ้
- ท่าข้ึนเรือเกาะสีชงัน่าจะมีไฟฟ้าให้แสงสวา่งมากกวา่น้ีเวลารอข้ึนเรือรอบเยน็ 

- ควรมีการจดัรถรับส่ง จากท่าเรือถึงถนน และรับผูโ้ดยสารจากถนน เขา้ไปท่าเรือ 
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- ค่าบริการควรจะเป็น 20 บาท ตามสภาพเรือ (ปัจจุบนั 40 บาท) 

- หนา้ต่างรับลมเรือควรมีการปรับปรุง 
- พ้ืนท่ีบนเรือค่อนขา้งแคบ แออดั และอุปกรณ์ความปลอดภยัช ารุดและเก่ามาก 
- ปริมาณผูโ้ดยสารมากเกินไปท าให้นัง่แออดั 
- ควรมีป้ายประชาสมัพนัธ์ท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีให้ชดัเจน 

- ในขณะเรือแล่นถ่ายรูปไม่ได ้เพราะทศันียภาพไม่ดีควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความประทบัใจกบัผูโ้ดยสารเพ่ือให้ผูโ้ดยสารอยาก
กลบัมาเท่ียวอีกคร้ัง 

- ควรมีหลงัคาส าหรับท่ีจอดรถและมีการรักษาการปลอดภยัป้องกนัการสูญหาย 
- สถานท่ีส าหรับจอดรถนอ้ยมาก 

- ควรปรับปรุงในเร่ืองของเรือ เก่ียวกบัความสะอาดและความปลอดภยั 

- ห้องน ้าและลานจอดรถบนท่าเรือเกาะลอยและเกาะสีชงัไม่เพียงพอ 

- พนกังานเดินเรือพดูไม่สุภาพ  พดูไม่เพราะ 

- เร่ืองการบริการและการให้บริการยงัไม่ดีพอ 

- ความปลอดภยัในการข้ึน-ลงเรือเพราะพ้ืนต่างระดบักนัในการข้ึนลงเรือ 

- ภาพรวมของการให้บริการความสะดวกสบายและความรวดเร็วควรปรับปรุง 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ือง ความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี มีวตัถุประสงค์คือ  เพ่ือศึกษาความ

ตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนา เพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาและเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  
ปัจจยัด้านสังคม และปัจจยัด้านสุขภาพ กบัความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนา อ าเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยกลุ่มตวัอย่างใน
งานวิจยั คือชาวนาในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จ  านวน 385 ครัวเรือน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม ใน
ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดท้  าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 15 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนและค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ผลจากการวิจยัพบวา่ชาวนาอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี มีความตอ้งการสวสัดิการสังคมโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีความตอ้งการสวสัดิการสงัคมมากท่ีสุดในดา้นอาชีพและการท างาน รองลงมา คือ ดา้นสาธารณสุข ดา้นความมัน่คงทางสังคม ดา้นบริการทาง
สงัคม และดา้นการศึกษา ตามล าดบั การเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตามเพศ พบว่าชาวนาท่ีมีเพศต่างกนั
จะมีความตอ้งการสวสัดิการสงัคมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และจากการเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนา  จ าแนก
ตามอาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว และจ านวนท่ีดินท่ีใช้ท  านา ผลท่ีไดพ้บว่าชาวนาท่ีมีอาย ุสถานภาพการ
สมรส และจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีความตอ้งการสวสัดิการสงัคมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนชาวนาท่ีมีระดบัการศึกษา 
และจ านวนท่ีดินท่ีใชท้  านาต่างกนั มีความตอ้งการสวสัดิการสงัคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ค าส าคญั : สวสัดิการสงัคม ชาวนา ความตอ้งการ 

Abstract 
This research was aimed on studying the farmer’s need of social welfare by comparing to the social welfare needed level related to 

several factors such as economic, social and health. 385 households of farmers who live in Si Prachan District, Suphanburi Province were 
participated and responded to the questionnaire. For qualitative study, Key Informants (15 community leaders) were interviewed. The statistical 
analysis parameters  used in this study were the percentage value, mean value, standard deviation, T-Test and one way analysis of variance (One–
way ANOVA) with 0.05 significance. The results showed that farmers in Si Prachan district needed high level of social welfare. The highest need 
was the social welfare in job and career, followed with a public health, social stability, social service and education. It also showed that farmers 
with different sex, age, marital status and number of member in household needed statistically insignificant differences in all 5 social welfare. On 
the other hands, the farmers with different education background showed significantly different in social welfare needs. The middle school 
graduated farmers needed higher level in social stability than those of primary and high school graduates. Additionally, farmers who owned 
different amount of lands showed significantly different in social welfare. Farmers without the land needed higher level in health and social 
welfare than those who have 21-30 rai and 51-60 rai of land. Moreover, it was found that economic, social and health factors are correlated to the 
need of farmer’s social welfare. 
Keywords: social welfare, peasants, need. 

1. บทน า 
ประเทศไทยมีชาวนามากถึง 3.7 ลา้นครัวเรือน หรือคิดเป็น 64 เปอร์เซ็นต ์ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ซ่ึงอาชีพชาวนาเป็นอาชีพ

ในภาคเกษตรกรรมท่ีมีความส าคญัต่อคนไทยอยา่งมาก เพราะขา้วเป็นสินคา้ทางการเกษตรท่ีมีมูลค่าการส่งออกในอนัดบัตน้ ท่ีสร้างรายได้อย่าง
มหาศาลให้กบัประเทศ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) อีกทั้งเป็นแหล่งอาหารในการบริโภคของคนในประเทศ ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
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และความมัน่คงทางเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตามชาวนาผูป้ลูกขา้วกลบัตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลายเร่ือง เพราะวิถีการผลิตเพ่ือขายไดส่้งผลให้การพ่ึงตนเอง
ลดลง การเกษตรเชิงพาณิชยส่์งเสริมการใชส้ารเคมีจ านวนมากในกระบวนการผลิตซ่ึงไดท้  าลายความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารตามธรรมชาติ และ
เพ่ิมตน้ทุนในการท านาของชาวนา แมว้่าชาวนาเป็นผูผ้ลิตขา้วแต่กลไกการตลาดกลบัเป็นของพ่อคา้คนกลาง และยงัเพ่ิมความซบัซ้อนมากข้ึนเม่ือมี
การซ้ือขายระหวา่งพอ่คา้ในประเทศและพ่อคา้ต่างประเทศของระบบตลาดโลก (เอ่ียม ทองดี, 2538) แนวคิดการให้ความช่วยเหลือและพฒันาอาชีพ
การท านาให้กบัชาวนาไทย เพื่อให้มีหลกัประกนัท่ีมัน่คงในชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมทั้งให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี สามารถท่ีจะดึงดูด
ให้คนรุ่นใหม่น าความรู้กลบัมาพฒันาดา้นการเกษตรของประเทศให้มัน่คงถาวร และช่วยแกไ้ขปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าได ้ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผา่นมา
ของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือชาวนายงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ว่าจะเป็นการปรับราคา
ผลผลิต หรือการรับจ าน าราคาขา้ว แต่การช่วยเหลือทางดา้นพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ นั้น ชาวนายงัไม่ไดรั้บการบริการ สาเหตุหลกัของการ
ไม่ไดรั้บสวสัดิการท่ีชาวนาควรจะได ้เน่ืองมาจากสวสัดิการเหล่านั้นไม่เอ้ือต่อวิถีชีวิตชุมชน และกลไกการจดัสวสัดิการมีขั้นตอนยุง่ยากซบัซ้อน ไม่
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและความเป็นอยูจ่ริงของชาวนา 

ดงันั้นการศึกษาเร่ืองความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จึงเป็นการศึกษาเฉพาะของกลุ่ม
ชาวนา เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนอต่อภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และองคก์รต่างๆ ใชป้ระกอบเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจช่วยเหลือชาวนา
ให้ไดรั้บสวสัดิการสังคมตามความตอ้งการ และเพ่ือน าไปสู่การหารูปแบบในการจดัสวสัดิการสังคมท่ีสอดคล้อง และเหมาะสมกบัชาวนาทั้งใน
ปัจจุบนั และในอนาคตต่อไป 

1.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาโดยจ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา จ านวน

สมาชิกในครอบครัว และจ านวนท่ีดินท่ีใชท้  านา 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นสุขภาพกบัความตอ้งการสวสัดิการสังคมของ

ชาวนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1.2 สมมตฐิานของการศึกษา 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว และจ านวนท่ีดินท่ีใชท้  านาท่ีแตกต่างกนั มี

ความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาในดา้นต่างๆ แตกต่างกนั 
2. ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ ความพอเพียงของรายได ้ภาระหน้ีสิน อาชีพเสริม ตน้ทุนการผลิต มีความสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนา 
3. ปัจจยัดา้นสงัคม ไดแ้ก่ แรงงานในครอบครัว การประกอบอาชีพ การเขา้ร่วมกิจกรรม และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีความสัมพนัธ์

กบัความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนา 
4. ปัจจยัด้านสุขภาพ ได้แก่ ภาวะเจ็บป่วย สภาพแวดล้อมการท างาน การรักษาพยาบาล และความปลอดภยัจากการท างาน มี

ความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนา 

2. วธีิการศึกษา 
การศึกษาวิจยัเร่ืองความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ทั้งการ

วิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ตวัแทนของครัวเรือนชาวนา ในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 
จ  านวน 385 ครัวเรือน ค  านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ไดแ้ก่ ตวัแทน
ชาวนา ก านนั และผูใ้หญ่บา้น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นแบบสมัภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview) ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลประมาณ 3 เดือน คือในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์สถิติ โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)  และสถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product - Moment Correlation Coefficient)  
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม   
 1. ความต้องการสวสัดกิารสังคมของชาวนา อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบุรี 

การศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลท่ีไดแ้สดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ข้อมูลความต้องการสวสัดกิารสังคมของชาวนา อ าเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ดา้นอาชีพและการท างาน  
2. ดา้นสาธารณสุข 
3. ดา้นความมัน่คงทางสังคม 
4. ดา้นบริการทางสังคม 
5. ดา้นการศึกษา  

3.81 
3.77 
3.74 
3.48 
3.35 

1.03 
1.00 
1.05 
1.04 
0.96 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
2 
3 
4 
5 

รวม 3.63 1.02 มาก  

จากตารางท่ี1 พบว่าชาวนามีความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 โดยมีความตอ้งการ
สวสัดิการสังคมมากท่ีสุดในดา้นอาชีพและการท างานคืออยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 รองลงมาคือดา้นสาธารณสุข ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.77 ดา้นความมัน่คงทางสังคมในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ด้านบริการทางสังคมในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และดา้น
การศึกษาในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35   

 2. การเปรียบเทียบความต้องการสวสัดิการสังคมของชาวนา จ าแนกตามเพศ 
    การเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนา โดยจ าแนกตามเพศ แสดงผลดงัตารางท่ี 2  

ตารางที ่2 เปรียบเทยีบความต้องการสวสัดกิารสังคมของชาวนา จ าแนกตามเพศ 
สวัสดิการสังคม เพศ จ านวน X  S.D. df t sig 

1. ดา้นสาธารณสุข  ชาย 
หญิง 

207 
178 

3.7440 
3.7893 

0.63872 
0.55949 

383 0.743 0.458 

2. ดา้นการศึกษา ชาย 
หญิง 

207 
178 

3.3301 
3.3689 

0.72925 
0.75122 

383 0.513 0.608 

3. ดา้นอาชีพ การท างาน ชาย 
หญิง 

207 
178 

3.7913 
3.8315 

0.72682 
0.67625 

383 0.558 0.577 

4. ดา้นความมัน่คงทางสังคม ชาย 
หญิง 

207 
178 

3.7295 
3.7500 

0.67274 
0.67164 

383 0.299 0.765 

5.ดา้นบริการทางสังคม ชาย 
หญิง 

207 
178 

3.4622 
3.4991 

0.70599 
0.66655 

383 0.525 0.600 

รวม ชาย 
หญิง 

207 
178 

3.6493 
3.6831 

0.47449 
0.49566 

383 0.684 0.494 

   * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบพบวา่การเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นสาธารณสุข ดา้น
การศึกษา ดา้นอาชีพและการท างาน ดา้นความมัน่คงทางสังคม และดา้นบริการทางสังคม จ าแนกตามเพศ ความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนา
ทั้งโดยภาพรวม และรายดา้นทั้ง 5 ดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นั่นคือ ชาวนาท่ีมีเพศต่างกนัมีความตอ้งการสวสัดิการสังคมของ
ชาวนาทั้งโดยภาพรวม และรายดา้นทั้ง 5 ดา้นไม่แตกต่างกนั 

 3. การเปรียบเทียบความต้องการสวสัดิการสังคมของชาวนาจ าแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว และจ านวนที่ดนิที่ใช้ท านา 

การปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาจ าแนกตามอาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว และจ านวนท่ีดินท่ีใชท้  านา ผลการเปรียบเทียบแสดงดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3  เปรียบเทยีบความต้องการสวสัดกิารสังคมของชาวนาจ าแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 
                 จ านวนสมาชิกในครอบครัว และจ านวนทีด่นิทีใ่ช้ท านา  

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรต้น 

ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านอาชีพการท างาน ด้านความมั่นคง ด้านบริการทางสังคม F sig 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. อาย ุ
นอ้ยกวา่ 21 ปี  
21-30 ปี  
31-40 ปี 
41-50 ปี  
51-60 ปี  
61-70 ปี 

รวม 

 
3.60 
3.56 
3.83 
3.79 
3.77 
3.87 
3.76 

 
.58 
.55 
.62 
.58 
.67 
.56 
.60 

 
3.05 
3.29 
3.34 
3.50 
3.20 
3.35 
3.35 

 
.72 
.64 
.71 
.77 
.74 
.83 
.74 

 
3.83 
3.74 
3.85 
3.83 
3.79 
3.71 
3.81 

 
.67 
.69 
.68 
.67 
.77 
.92 
.70 

 
3.83 
3.65 
3.83 
3.67 
3.76 
3.73 
3.74 

 
.56 
.58 
.57 
.71 
.80 
.86 
.67 

 
3.18 
3.34 
3.52 
3.57 
3.46 
3.39 
3.48 

 
.82 
.65 
.64 
.66 
.80 
.57 
.69 

1.041 

 

 

 

 

 

0.393 

 

 

 

 

 

2. สถานภาพการสมรส 
โสด 
สมรส 
แยกกนัอยู ่
หยา่  
หมา้ย 

รวม 

 
3.62 
3.80 
3.58 
3.59 
3.78 
3.76 

 
.57 
.59 
.82 
.53 
.63 
.60 

 
3.06 
3.42 
3.02 
3.11 
3.19 
3.35 

 
.62 
.73 
.71 
.37 
.91 
.74 

 
3.92 
3.82 
3.56 
3.87 
3.74 
3.81 

 
.60 
.70 
.78 
.40 
.86 
.70 

 
3.67 
3.74 
3.56 
3.79 
3.92 
3.74 

 
.69 
.65 
.59 
.51 
.98 
.67 

 
3.26 
3.48 
3.56 
3.48 
3.67 
3.48 

 
.81 
.66 
.63 
.67 
.90 
.69 

1.144 

 

 

 

 

0.335 

 

 

 

 

3. ระดับการศึกษา 
ไม่ไดศึ้กษา                                                                  
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้  
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

รวม 

 
4.25 
3.75 
3.94 
3.59 
3.97 
3.48 
3.76 

 
.12 
.58 
.60 
.71 
.54 
.77 
.60 

 
3.83 
3.35 
3.43 
3.19 
3.33 
3.17 
3.35 

 
.24 
.71 
.90 
.70 
.79 
.76 
.74 

 
3.70 
3.78 
4.00 
3.79 
4.20 
3.60 
3.81 

 
.71 
.71 
.62 
.76 
.42 
.88 
.70 

 
4.00 
3.70 
4.04 
3.58 
3.95 
3.73 
3.74 

 
.57 
.69 
.44 
.70 
.48 
.74 
.67 

 
3.83 
3.45 
3.64 
3.28 
3.92 
3.85 
3.48 

 
1.18 
.67 
.63 
.77 
.49 
.87 
.69 

3.215* 
 
 
 
 
 

0.007 
 
 
 
 
 

4. จ านวนสมาชิก 
จ านวน 1 คน   
จ านวน 2 คน    
จ านวน 3 คน 
จ านวน 4 คน   
จ านวน  5 คน     
จ านวน  6 คน         
มากกวา่  6 คน 

รวม 

 
3.43 
3.74 
3.73 
3.77 
3.85 
3.72 
3.75 
3.76 

 
.32 
.72 
.67 
.60 
.47 
.63 
.68 
.60 

 
3.67 
3.22 
3.45 
3.38 
3.29 
3.34 
3.26 
3.35 

 
.78 
.82 
.74 
.77 
.74 
.69 
.60 
.74 

 
3.80 
3.85 
3.85 
3.79 
3.81 
3.88 
3.66 
3.81 

 
.14 
.71 
.57 
.78 
.71 
.65 
.74 
.70 

 
2.86 
3.59 
3.77 
3.75 
3.77 
3.89 
3.56 
3.7390 

 
.81 
.72 
.67 
.69 
.65 
.53 
.71 
.67 

 
2.97 
3.08 
3.49 
3.60 
3.56 
3.42 
3.41 
3.48 

 
.96 
.61 
.68 
.63 
.75 
.66 
.68 
.69 

 
1.609 

 
0.143 

5.จ านวนท่ีดินที่ใช้ท านา 
ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง 
 จ  านวน   1-10 ไร่   
 จ านวน  11-20 ไร่ 
จ านวน  21-30 ไร่    
จ านวน  31-40 ไร่   
จ านวน 41-50 ไร่ 
จ านวน 51-60 ไร่   
จ านวน 61-70 ไร่   

รวม 

 
4.42 
3.79 
3.75 
3.60 
3.74 
3.76 
3.39 
4.08 
3.76 

 
.62 
.58 
.61 
.59 
.53 
.82 
.48 
.35 
.60 

 
3.45 
3.39 
3.24 
3.34 
3.33 
3.40 
3.03 
4.00 
3.35 

 
1.18 
.75 
.66 
.56 
.56 
.88 
.57 
.00 
.74 

 
4.14 
3.83 
3.82 
3.75 
3.56 
3.83 
3.45 
3.60 
3.81 

 
.47 
.68 
.66 
.67 
.85 
1.09 
.79 
.85 
.70 

 
4.01 
3.72 
3.70 
3.85 
3.58 
3.91 
3.43 
4.30 
3.74 

 
.68 
.66 
.68 
.56 
.87 
.59 
.82 
.28 
.67 

 
3.63 
3.49 
3.46 
3.30 
3.65 
3.72 
3.17 
3.83 
3.48 

 
.87 
.67 
.68 
.61 
.56 
.85 
.82 
.47 
.69 

 
2.104* 

 
0.042 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นสาธารณสุข ด้านการศึกษา ดา้นอาชีพ
และการท างาน ดา้นความมัน่คงทางสงัคม และดา้นบริการทางสงัคม เม่ือจ าแนกตามอาย ุสถานภาพการสมรส และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่า
มีความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา และจ านวนท่ีดินท่ีใช้ท  านา 
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พบว่ามีความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าชาวนาท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มีความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาดา้นสาธารณสุข ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพและการท างาน และดา้นบริการทางสังคมแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาดา้นความมัน่คงทางสงัคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

จากนั้นด าเนินการทดสอบเป็นรายคู่ท่ีแตกต่างกนัโดยใช้วิธีของ LSD (least significant different) พบว่าความตอ้งการสวสัดิการสังคม
ของชาวนาดา้นความมัน่คงทางสงัคมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จ  านวน 2 คู่ คือชาวนาท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา กบัชาวนาท่ี
มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า และชาวนาท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า กบัชาวนาท่ีมีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยชาวนาท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่ามีความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาดา้น
ความมัน่คงทางสงัคมสูงกวา่ระดบัอ่ืนๆ  

ชาวนาท่ีมีจ  านวนท่ีดินท่ีใชท้  านาแตกต่างกนั มีความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพและการท างาน ดา้น
ความมัน่คงทางสังคม และด้านบริการทางสังคม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนความต้องการสวสัดิการสังคมของชาวนาด้าน
สาธารณสุขแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จากนั้นด าเนินการทดสอบเป็นรายคู่ท่ีแตกต่างกนัโดยใช้วิธีของ LSD (least significant different) 
พบว่าความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาดา้นสาธารณสุขมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จ  านวน 2 คู่ คือ ชาวนาท่ีไม่มีท่ีดินเป็น
ของตนเอง กบัชาวนาท่ีมีท่ีดินจ านวน 21-30ไร่ และชาวนาท่ีไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง กบัชาวนาท่ีมีท่ีดินจ านวน 51-60ไร่ โดยชาวนาท่ีไม่มีท่ีดินเป็น
ของตนเองมีความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาดา้นสาธารณสุขสูงกวา่ชาวนาท่ีมีจ  านวนท่ีดินในช่วงอ่ืนๆ 

4. ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กบัความต้องการสวสัดกิารสังคมของชาวนา 
การหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นสุขภาพกบัความตอ้งการสวสัดิการสังคม

ของชาวนา ผลท่ีไดแ้สดงดงัตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านเศรษฐกจิ ปัจจยัด้านสังคมและปัจจยัด้านสุขภาพกบัความต้องการ 
                  สวสัดกิารสังคมของชาวนา 

ตัวแปรอิสระ 
ความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา 

ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านอาชีพการท างาน ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านบริการสังคม รวม 

1. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
1.1 รายได ้ 
1.2 ความพอเพียงของรายได ้  
1.3 ภาระหน้ีสิน  
1.4 อาชีพเสริม  
1.5 ตน้ทุนการผลิต 

 
0.121* 
0.139 
0.114* 
0.132 
0.139 

 
0.012 
0.091 
0.058 
0.034 
0.006 

 
0.330 
0.257 
0.252 
0.094 
0.316 

 
0.302 
0.187 
0.156 
0.161 
0.182 

 
0.192 

0.126* 
0.128* 
0.046 

0.111* 

 
0.303** 
0.233** 
0.207** 
0.148** 
0.226** 

2. ปัจจยัดา้นสังคม 
2.1 แรงงานในครอบครัว  
2.2 การประกอบอาชีพ  
2.3 การเขา้ร่วมกิจกรรม 
2.4 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

 
0.046 
0.171 
0.195 
0.108 

 
0.026 
0.048 
0.045 
0.002 

 
0.192 
0.089 
0.013 
0.061 

 
0.149 
0.231 
0.095 
0.011 

 
0.078 
0.145 
0.080 
0.032 

 
0.153** 
0.205** 

0.080 
0.055 

3. ปัจจยัดา้นสุขภาพ  
3.1 ภาวะสุขภาพ  
3.2 สภาพแวดลอ้มการท างาน  
3.3 การรักษาพยาบาล 
3.4 ความปลอดภยัจากการท างาน 

 
0.210 
0.044 
0.224 
0.133 

 
0.172 
0.003 
0.018 
0.125 

 
0.234 
0.169 
0.218 
0.151 

 
0.243 
0.135 
0.288 
0.116 

 
0.144 
0.170 
0.175 
0.052 

 
0.289** 
0.141** 
0.289** 
0.157** 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากตารางท่ี 4 พบวา่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคม และปัจจยัดา้นสุขภาพ เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความ
ตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายได ้ความพอเพียงของรายได ้ภาระหน้ีสิน อาชีพเสริม 
และตน้ทุนการผลิต มีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนา ในทิศทางเดียวกนั ปัจจยัดา้นสงัคม ไดแ้ก่ แรงงานในครอบครัว และ
การประกอบอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนา ในทิศทางเดียวกนั และปัจจยัดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ ภาวะสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล สภาพแวดลอ้มการท างาน และความปลอดภยัจากการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนา ในทิศทาง
เดียวกนั 
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3.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
สภาพทางสังคมของชาวนา 
สภาพทางสงัคมของชาวนาไทยมีชีวิตท่ีผกูพนักบัธรรมชาติ เครือญาติ เพื่อนบา้น มีประเพณี วฒันธรรมและค่านิยม ชาวนารู้จกั คุน้เคย

กนัและกนัในชุมชนเป็นอยา่งดี  สมาชิกในครอบครัวมีทั้งครอบครัวเด่ียวและครอบครัวขยาย โดยส่วนใหญ่จะมีแรงงานในครอบครัวเพียงไม่ก่ีคน ท่ี
เหลือจะเป็นเด็กและคนชรา เพราะชาวนาไม่ตอ้งการให้บุตร หลานประกอบอาชีพการท านาจึงส่งเสียให้บุตร หลาน ไดเ้รียนในระดบัท่ีสูง ระบบ
เกษตรกรรมเพ่ือยงัชีพแบบดั้งเดิมถูกเปล่ียนให้เป็นระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ มีการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วยในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต มีการจา้งงานเกิดข้ึนในภาคเกษตรกรรมแทนการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะของการแลกเปล่ียนแรงงาน 

สภาพทางเศรษฐกจิของชาวนา 
สภาพเศรษฐกิจของชาวนาส่วนใหญ่เป็นสภาพเศรษฐกิจระดบัยากจน โดยความยากจนของชาวนามกัจะเก่ียวขอ้งกบัรายได้ ราคา

ผลผลิต รายจ่าย และหน้ีสิน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นสภาพปัญหาท่ีเกิดจากชาวนาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ชาวนาส่วนใหญ่ประสบกบัปัญหาทางการ
เงิน คือการขาดแคลนเงินทุนการท านา การมีรายไดน้อ้ย แต่ค่าใชจ่้ายสูง และการเป็นหน้ีสิน มีสาเหตุมาจากการผูกขาดอยูก่บัระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
เสรี ท่ีจะตอ้งมีการลงทุนสูงข้ึน แต่ปรากฏวา่เม่ือน าขา้วไปขายกลบัถูกกดราคาจากพอ่คา้คนกลาง ขา้วมีแนวโนม้ราคาตกต ่า และผนัผวนตามภาวะของ
ตลาด ชาวนาจึงตอ้งมีหน้ีสิน ซ่ึงเป็นวงจรปัญหาทางเศรษฐกิจของชาวนาท่ีไม่ส้ินสุด 

กระบวนการผลติ 
ขั้นตอนการท านาตั้งแต่เร่ิมการเตรียมเพ่ือปลูก จนถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียวเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใช้แรงงานอย่างหนกั  บางคร้ังชาวนา

จ าเป็นตอ้งจา้งแรงงานและเคร่ืองจกัรเขา้ช่วย นอกจากน้ียงัมีการน าสารเคมีมาใช้ในระหว่างขั้นตอนการผลิต ซ่ึงในอดีตชาวนามีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ท่ีราบเรียบ สงบสุข การท านาผลิตขา้วเพ่ือใชบ้ริโภคภายในครัวเรือน และเก็บไวใ้นยามขาดแคลน ผลผลิตท่ีไดจึ้งเพียงพอต่อการด ารงชีพ แต่หลงัจาก
ท่ีประเทศไทยมีนโยบายการพฒันา  และมีเป้าหมายมุ่งสู่กระบวนการผลิตของระบบทุน ท าให้วิถีการผลิตของชาวนาตอ้งเปล่ียนแปลงไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจการตลาด เป็นผลให้วตัถุประสงคก์ารผลิตเพ่ือบริโภค ตอ้งเปล่ียนเป็นการผลิตเพ่ือขาย และเพ่ือให้ไดผ้ลผลิตปริมาณท่ีมากข้ึน จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งน าปัจจยัการผลิตจากภายนอกมาใชใ้นระบบการผลิตของชาวนา จนเกิดความเสียหายทั้งกบัสภาพแวดลอ้ม และความเป็นอยูข่องชาวนาเอง 
ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชาวนาเป็นลกัษณะวงจรของปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ ้าซากมายาวนาน 

ด้านสวสัดกิารสังคม 
ชาวนาส่วนมากไม่ทราบเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นสวสัดิการสงัคมส าหรับชาวนาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั         ปัญหาและอุปสรรคท่ี

ส าคญัของการจดับริการสวสัดิการสงัคมส าหรับชาวนา คือ สวสัดิการท่ีมีอยูไ่ม่สามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของชาวนาได ้ สวสัดิการท่ีชาวนา
ตอ้งการแต่รัฐก็ไม่สามารถจดัให้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  เพียงพอ ทัว่ถึง  และเป็นธรรม แมว้า่รัฐจะมีนโยบายต่อการจดัสวสัดิการสังคมส าหรับชาวนา  แต่
รัฐก็มีขอ้จ ากดัในการบริหารจดัการดา้นบุคลากร  งบประมาณ  ทรัพยากรทางสังคม   การขาดแคลนฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวนาจึงส่งผลให้การ
ด าเนินงานสวสัดิการสงัคมของชาวนาไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

3.3 อภิปรายผล 
จากการสรุปผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปราย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. จากผลการวิจยั พบว่า ชาวนาในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนามากท่ีสุดในดา้นอาชีพและการท างาน รองลงมาคือดา้นสาธารณสุข ดา้นความมัน่คงทางสังคม 
ดา้นบริการทางสงัคม และดา้นการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ชาวนามีความตอ้งการสวสัดิการสงัคมดา้นอาชีพและการท างานเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ขั้นตอนการท านาตั้งแต่เร่ิมการเตรียมเพ่ือปลูก จนถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียวเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงงานอยา่งหนกั มีค่าใชจ่้ายท่ีสูง การผลิตของชาวนา
ท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจการตลาด และมีความจ าเป็นตอ้งน าปัจจยัการผลิตจากภายนอกมาใช้ในระบบการผลิตของชาวนา จึงเกิดปัญหา
ข้ึนกบัชาวนา ไดแ้ก่ ปัญหาตน้ทุนการผลิต ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาราคาขา้ว และปัญหาท่ีดินท ากิน  ชาวนาส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพไร้ท่ีดินเป็นของตนเอง 
หรือตอ้งเช่าท่ีดินเพ่ือปลูกขา้ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยติุธรรม ศิริภทัร (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และพฤติกรรม
การแกปั้ญหาของชาวนา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบว่าชาวนาขายผลผลิตในราคาท่ีต  ่ามาก ชาวนาจึงตอ้งการให้ผลผลิตมีราคาสูง นอกจาก
ปัญหาราคาตกต ่าแลว้ ชาวนาประสบปัญหามีผลผลิตน้อยและมีแมลงศตัรูพืชรบกวน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีชาวนาเห็นว่าควรแกไ้ขในล าดบัตน้ ชาวนาจึง
ตอ้งการสวสัดิการสงัคมดา้นอาชีพและการท างานเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และตอบสนองความตอ้งการของชาวนา ท่ีจะช่วยเป็นแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพ ดงัท่ีทฤษฎีแรงจูงใจของเคลยต์นั แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton Alderfer 1972 ) ท่ีเรียกวา่ ทฤษฎี อี. อาร์. จี. (ERG. Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยว์่ามนุษยมี์ความความตอ้งการเพ่ือด ารงชีพ และความตอ้งการความเจริญกา้วหน้า โดยชาวนาเช่ือว่า
หากไดรั้บสวสัดิการสังคมดา้นอาชีพและการท างาน ซ่ึงเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยคือ จดัหาปัจจยัการผลิตท่ีจ  าเป็นให้กบัชาวนา การจดัการดา้น
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หน้ีสินเกษตรกร การปรับปรุงระบบการผลิตและกระบวนการท านา งานเสริมสร้างรายได ้หรืออาชีพเสริม และการจดัฝึกอบรม แนะแนวทางดา้น
อาชีพ จะช่วยให้การประกอบอาชีพของชาวนาดีข้ึน 

2. การเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นสาธารณสุข ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ การมีงานท า 
ดา้นความมัน่คงทางสงัคม และดา้นบริการทางสงัคม จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมพบวา่ชาวนาท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความตอ้งการสวสัดิการสังคมของ
ชาวนา แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการศึกษาท่ีตั้งไวว้่าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศท่ีแตกต่างกนั มี
ความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาต่างกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจของชาวนาไทยเป็นสภาพเศรษฐกิจระดบัยากจน โดยความยากจน
ของชาวนามกัจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัรายได ้ราคาผลผลิต รายจ่ายและหน้ีสิน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นสภาพปัญหาท่ีเกิดจากชาวนาไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได ้ไม่วา่จะเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง ดงันั้นจึงพบวา่ชาวนาท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

3. การเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นสาธารณสุข ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ การมีงานท า 
ดา้นความมัน่คงทางสังคม และดา้นบริการทางสังคม จ าแนกตามอาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว และจ านวนท่ีดินท่ีใช้ท  านา ในภาพรวมพบว่าชาวนาท่ีมีอายุ สถานภาพการสมรส และจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั จะมีความ
ตอ้งการสวสัดิการสังคมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และพบว่าชาวนาท่ีมีระดบัการศึกษา และจ านวนท่ีดินท่ีใช้ท  านาต่างกนั จะมีความ
ตอ้งการสวสัดิการสังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือชาวนาท่ีมีอาย ุสถานภาพการสมรส และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน จะมีความ
ตอ้งการสวสัดิการสังคมโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ดา้นไม่แตกต่างกนั  และชาวนาท่ีมีระดบัการศึกษา และจ านวนท่ีดินท่ีใช้ท  านาต่างกนัจะมี
ความตอ้งการสวสัดิการสงัคมแตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่ชาวนาท่ีมีอาย ุสถานภาพการสมรส และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความตอ้งการสวสัดิการ
สังคมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความ
ตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาต่างกนั แต่ชาวนาท่ีมีระดบัการศึกษา และจ านวนท่ีดินท่ีใช้ท  านาต่างกนั มีความตอ้งการสวสัดิการสังคมแตกต่าง
กนั เน่ืองจากการศึกษาช่วยให้ชาวนามีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองของสวสัดิการสงัคมมากข้ึน ส่วนจ านวนท่ีดินท่ีใชท้  านานั้นเป็นตน้ทุนการผลิตท่ีส าคญั
ของชาวนา ดงันั้นชาวนาท่ีมีตน้ทุนการผลิตท่ีแตกต่างกนั จึงมีความตอ้งการสวสัดิการสงัคมท่ีแตกต่างกนัไป 

4. จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นสุขภาพ เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบั
ความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในแต่ละดา้น คือรายได ้และภาระหน้ีสิน กบัความ
ตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาดา้นสาธารณสุข มีความสมัพนัธ์ในทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ความพอเพียงของรายได ้ภาระหน้ีสิน และ
ตน้ทุนการผลิต กบัความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาดา้นบริการทางสงัคม มีความสมัพนัธ์ในทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นแสดงว่า
ชาวนาท่ีมีปัญหาเร่ืองรายได ้และ ภาระหน้ีสินมาก ท าให้ชาวนามีความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาดา้นสาธารณสุขมากข้ึนตามไปดว้ย และ
ชาวนาท่ีมีความพอเพียงของรายได้ ภาระหน้ีสิน และตน้ทุนการผลิตมาก ท าให้ชาวนามีความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาด้านบริการทาง
สงัคมมากข้ึนตามไปดว้ย 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุป 

1. ความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนามีภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่าชาวนามีความตอ้งการสวสัดิการ
สงัคมของชาวนาดา้นอาชีพและการท างานมากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือความตอ้งการดา้นสาธารณสุข ดา้นความมัน่คงทางสังคม ดา้นบริการทาง
สงัคม และดา้นการศึกษา ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นสาธารณสุข ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพและการท างาน 
ดา้นความมัน่คงทางสงัคม และดา้นบริการทางสงัคมจ าแนกตามเพศ พบวา่ความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาทั้งโดยภาพรวม และรายดา้นทั้ง 5 
ดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือ ชาวนาท่ีมีเพศต่างกนัมีความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาทั้งโดยภาพรวม และรายดา้นทั้ง 
5 ดา้นไม่แตกต่างกนั 

3. การเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นสาธารณสุข ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพและการท างาน 
ดา้นความมัน่คงทางสงัคม และดา้นบริการทางสงัคม เม่ือจ าแนกตามอาย ุสถานภาพการสมรส และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่ามีความตอ้งการ
สวสัดิการสังคมของชาวนาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา และจ านวนท่ีดินท่ีใช้ท  านา พบว่ามีความ
ตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

4. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ กบัความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนา พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบั
ความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ รายได ้ความพอเพียงของรายได้ ภาระหน้ีสิน อาชีพเสริม ตน้ทุนการผลิต 
แรงงานในครอบครัว การประกอบอาชีพ ภาวะสุขภาพ สภาพแวดลอ้มการท างาน การรักษาพยาบาล และความปลอดภยัจากการท างาน 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาท่ีได ้ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจดัสวสัดิการสงัคมของชาวนา ดงัต่อไปน้ี 

1.ชาวนามีความตอ้งการสวสัดิการสังคมด้านอานอาชีพและการท างานมากเป็นอนัดบัหน่ึง ดงันั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่างๆจึงควรจดัรูปแบบของสวสัดิการสงัคมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาวนา 

2.หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ควรจดัสวสัดิการให้กับชาวนาอย่างทัว่ถึง
ตามล าดบัความต้องการของชาวนา ได้แก่ด้านอาชีพ การมีงานท า ด้านสาธารณสุข ด้านความมัน่คงทางสังคม ด้านบริการทางสังคม และด้าน
การศึกษา ตามล าดบั 

3. ส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีอาจมีความสมัพนัธ์ หรืออาจส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการสงัคมของชาวนาใน
ดา้นต่างๆ เช่น จ านวนท่ีดินท่ีใช้ท  านา ความพึงพอใจ ขวญัและก าลงัใจ ภาวะความเครียด และสภาพแวดลอ้มการท างาน เป็นตน้ เพ่ือช่วยเพ่ิมความ
เขา้ใจ และเพ่ือให้สามารถใชป้ระโยชน์จากตวัแปรต่างๆไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4. ควรท าการศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของชาวนาในกลุ่มอ่ืนๆ หรือพ้ืนท่ีในจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจยัว่ามี
ความตอ้งการเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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Abstract 
This study aims at studying the loss of the proletariat when struggling against the bourgeoisie in John Steinbeck’s The Grapes of 

Wrath which reflects on their blood and death and also investigating the factors which cause the loss. The findings fall into three main factors: the 
threat from the bourgeoisie, the stereotype conformed by them, and the natural disasters. Additionally, the study suggests that this classical work 
not only deals with the human struggle to maintain dignity in the face of social injustice as known in general but also implies that the proletariat do 
never win in the real world of capitalism in particular. Furthermore, the study suggests a possible way to protect mankind against capitalism - 
Philosophy of Sufficiency Economy. 
Keywords: proletariat, bourgeoisie, Marxism, Philosophy of Sufficiency Economy. 

1. Introduction 
Some literature takes a role as the media expressing the violence as well as the loss caused by people’s struggles. During 1920s, there 

had been some works of literature created by great writers mentioning the struggles of human beings such as Ernest Hemingway’s The Sun Also 
Rises (1926) and A Farewell to Arms (1929), John Dos Passos’s The Three Soldiers (1921) and Manhattan Transfer (1925), F. Scott Fitzgerald’s 
This Side of Paradise (1920) and so on. These works pave the way for others. The following decade, John Steinbeck wrote In Dubious Battle 
(1936), Of Mice and Men (1937), and The Grapes of Wrath (1939) which share the same theme of human beings’ struggles against difficulties. 
Although Steinbeck is famous for this kind, between 1920s – 1960s, Steinbeck’s popular works like Cup of Gold (1929), The Pastures of Heaven 
(1932), Tortilla Flat (1935), The Red Pony (1937), Sea of Cortez (1941), East of Eden (1952) to name but a few had been read and enjoyed all over 
the world. No wonder that the popularity of his works helps explain the quality. In 1940, he won Pulitzer Prize for The Grapes of Wrath.  Later,             
in 1962, the spokesman for the Nobel Prize Committee, mentioned The Winter of Our Discontent (1961) along with his pre-war novels as a reason 
for awarding him the prize (Fontenrose, 1963).  

This study aims at studying The Grapes of Wrath, one of Steinbeck’s best known novels. It is about the struggles of the proletariat 
against the bourgeoisie to maintain dignity against injustice. Even though there are many studies investigating it, this study purposely views in 
some particular perspectives which are different from other previous studies, for example, the way that Steinbeck combines his main character and 
other supporting characters with the loss, the exact results which contrast sharply with Marxist’s theory, and some intriguing points which hide 
beneath the story.   

1.1 Synopsis 
Setting in Oklahoma, Highway 66, and California in the period of the Great Depression (1930s), The Grapes of Wrath tells us about 

the Joads, a working class family of the Dust Bowl, Oklahoma, and their migration to California. Tom Joad, the main character, has just been 
released from a jail for manslaughter before he returns to his family’s home. On the return trip, he is joined by Casy, an ex-preacher and rustic 
socialist. In its state of collapse, the Joads’ home is abandoned by its owners. However, it, instead, is inhabited by unwanted animals. They finally 
find the family at Tom’s uncle’s home, where the Joads have already prepared to set out in an old car for California. The reasons for leaving the 
land are drought and the force by the bank and the landowner. They also believe that California is the land of plenty. The potentially deadly trip 
takes several days. Grandpa dies first, and then Grandma. Noah, a slow-witted brother, leaves the caravan at the Colorado River. In the first day of 
their entry into California at Needles, they experience the unfriendly behavior of California policemen as well as its residents. The second day, 
camping in a Hooverville near Bakersfield, they see the misery and hunger of the migrant workers while they are kept following by cruel sheriffs 
and labor contractors. Connie, Rose of Sharon’s husband, abandons her although she is now pregnant. The advertisements about ample work for all 
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are really just a trick performed by the landowners to get cheap labor by attracting too many workers for jobs. All of them face difficulties. Casy is 
jailed for striking an officer. The family leaves the Hooverville just before vigilantes come to burn their place. Then, the Joads move to a federal 
government camp where they enjoy the friendliness, cleanliness, and self-government and stay there for a month; however, there is no work in that 
neighborhood. As a result, they leave the camp. They drive further northwards and find work picking peaches on the Hooper ranch, which provides 
miserable lodgings and an overcharging company store. Again, they meet Casy who now is leading the strikers. The Joads join the group. During 
the attack of vigilantes, Casy is killed, and Tom in turn kills the murderer and receives a severe blow on his face. With Tom, the Joads escape. 
While hiding, Tom works at picking cotton. Unfortunately, his young sister boasts to other children that her big brother has killed two men. 
Fearing discovery, Ma Joad sends Tom away. At this time, Tom is planning to continue Casy’s work as a labor organizer. The heavy winter rains 
comes, and the camp is flooded, just when Rose of Sharon gives birth to a dead baby. The Joads take refuge in an old barn on higher ground where 
they find a starving man to whom Rose of Sharon gives her breast milk. Jobless, the Joads face starvation. 

The most interesting point of The Grapes of Wrath is Steinbeck’s successful attempt to describe characterization as the real working 
class people who are struggling against the bourgeoisie in the capitalist world. Another interesting feature is the realistic combination of the real 
harsh times of ecological disasters in the US during 1930s with the main theme of the story. For the main character, Steinbeck presents him as a 
man in a poor family who has recently been paroled from jail, instead of a handsome, well-educated, and smart male character as often found in 
mainstream fiction. Steinbeck also presents him as a brave, trusted, courageous, and heroic man who is never afraid in a frightening situation and 
also ready to take revenge for his love ones at any time and in any place. Furthermore, the way to set the main male character as the one who is a 
murderer seems like Steinbeck intends to prepare his readers for the upcoming violent situations. This complex strategy of using this specific kind 
of representation and the discourse to empower the main male character, including supporting characters to transcend the extreme hardships 
through pain, blood, and death makes the novel more intriguing. Moreover, in spite of their bravery and coordination, their heavy loss as well as 
their increasing despair is represented repeatedly from the beginning through the end. Consequently, the story deserves to analyze more seriously.   

1.2 Marxism 
The struggles and violence as well as their causes found in The Grapes of Wrath are consistent with Marxism, the theory of Karl 

Marx (1818-1883), a Jewish revolutionary, sociologist, economist, and so on. Marxism is the system of political thinking invented by Marx, which 
explains changes in history as the result of a struggle between social classes (Longman Dictionary, 2005). According to Marx’s theory, men do not 
consciously create the social environment in which they live. They are, instead, products of that environment, which has arisen in spontaneous 
fashion and in response to the needs of the commanding class (Harmon, 1964). The conflict between the proletariat and the capitalist class results 
from contradictions which have been developed in the economic foundation of the capitalist system under which labor is merely a commodity and 
is always paid just a subsistence wage. In this case, the worker cannot avoid making his contribution because his employer owns the instruments of 
production while he cannot afford to do so. Even worse, the employer can force him to spend more time on his jobs than it is necessary (Harmon, 
1964). The situation which the worker can easily be exploited by his employer leads to class antagonism which finally may be developed into 
higher steps of violence—fighting and killing, or even starting a war.  

The forces and the relations of production are combined to form the economic foundation of every society. The economic foundation 
not only composes of material factors but also a superstructure which consists of the nonmaterial factors like laws, moral codes, religion, art, 
governmental forms, including the theories and philosophies designed to support them (Harmon, 1964). Therefore, a change in the economic 
conditions can lead to both political and social changes. In Marx’s theory, capitalism and mass production has been made possible by the division 
of labor, and he means that this division of labor leads to the development of a class society. At the same time, the separation between classes is 
gradually formed in society. Then, the socio-economic living conditions reveal vast differences between the two opposite classes. The first one is 
the bourgeoisie, the small elite class, who holds the production, has power, and also takes huge benefit. On the other hand, the second one is the 
proletariat, the large working class, who does labor, spends too much time, but earns very little. Finally, the struggle between classes occurs. That 
is consistent with Marx’s materialistic conception which mentions, ‚The history of all existing society is the history of class struggles.‛ He also 
leads to the point that then there will be only one class—the proletariat, living according to their own ideals (Harmon, 1964). That is to say, after 
the struggles, the working class inherits the power. 
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Steinbeck shares Marx’s profound socialistic view with his readers throughout the novel. On one hand, it seems Steinbeck uses it as 
the mouthpiece of the working class to reveal the brutality of the bourgeoisie and to express the unfair situations and the loss found when the 
proletariat struggle. On the other hand, he may warn the proletariat that Marx’s conception is just an ideal theory which never comes true in the 
real world of capitalism. Although they lose or sacrifice everything even their life, the proletariat never win the battle! 

As a result, to bring The Grapes of Wrath to study in terms of blood and death the proletariat lose while struggling against the 
bourgeoisie here is not just to find the extracts to support the terms or just to propose the common things about which the readers have already 
known. In fact, this study repeats the proletariat’s loss, investigates its causes, and reveals something hiding beneath the novel. Furthermore, the 
study tries to suggest a possible and perfect way to protect people against capitalism in the face of globalization nowadays. The idea is called 
Philosophy of Sufficiency Economy which , for years, has been bestowed by His Majesty the King of Thailand and has been practiced successfully 
among Thai business people, politicians, merchants, famers, students, and even ordinary people. 

1.3 The purpose of the study 
1. To analyze the loss of the proletariat when struggling against the bourgeoisie in John Steinbeck’s The Grapes of Wrath which 

reflects on blood and death. 
2. To investigate the factors which influence that loss. 
3. To suggest a possible way to avoid such problems. 

1.4 Definitions of terms 
1. The proletariat: According to Longman Dictionary of Contemporary English (2005), ‘the proletariat’ means the class of workers 

who own no property and work for wages, especially in factories, building things etc. In this study, the proletariat also work in an orchard or an 
farmland. 

2. The bourgeoisie: Longman Dictionary of Contemporary English (2005) defines that it means the people in a society who are rich, 
educated, own land etc, according to Marxism. 

3. Marxism: The system of political thinking invented by Karl Marx, which explains changes in history as the result of a struggle 
between social classes. (Longman Dictionary, 2005) 

4. Philosophy of Sufficiency Economy: The philosophy was bestowed by His Majesty the King of Thailand first in 1974 and has been 
used successfully in Thailand since then. It composes of two conditions: knowledge and morality and three characteristics: moderation, 
reasonableness, and adequate immunity. (Sufficiency Economy, 2010) 

1.5 Review literature 
Prapaipan (1986) conducted the research, A Study of Pessimism in John Steinbeck’s Novels. There are four works in it: The Grapes of 

Wrath, The Pearl, Of Mice and Men, and East of Eden. The finding is that Steinbeck presents his pessimistic attitude towards the poor’s life in the 
first three stories that their lives are full of physical and spiritual pain. He also emphasizes that the physical pain is caused by bad environments, 
lack of food and cloths, and illness while the spiritual pain is caused by loss of hope, over-ambition, disappointment, mistrust, and injustice of the 
society. Some parts of the research are consistent with this study; however, the strong focus on the loss of the proletariat caused by their struggles 
leads to other sharp contrastive results. 

Phengsrithong (1971) studies Steinbeck’s novels and reports in Modern Man as Portrays in the Works of John Steinbeck focusing on 
the characters. The researcher reports that most of the characters involving the marginal and uneducated people who live in the lower class of the 
society. The researcher also notes that Steinbeck attempts to express problems arising from materialism which influence modern people’s mind. 
Later, it leads people to value materials more than anything. The lack of sympathy and feeling lonely are the parts of problems as well. Finally, 
people not only lose their moral concepts but also work like a machine. The materialism presented in Phengsrithong’s study clearly involves in the 
proletariat’s struggles, so some ideas from her findings can be applied to this study. 

Devasto (1982) expresses a philosophy about the human nature that ‚The philosophy suggests that humankind is recurrently 
searching for a place where it truly can find simple freedom, harmony, and contentment. There is a natural creativity in all persons which needs 
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only the proper conditions to spring vigorously to life. Yet humanity never finally finds that place, and the search continues.‛ This sparks the 
attempt to propose a possible solution—embracing the Philosophy of Sufficiency Economy—to all mankind through this study. 

Helena Carolin (2009) conducts the research, Farm Workers in All of California Unite!, analyzing two works of Steinbeck: Of Mice 
and Men and The Grapes of Wrath. She reports that the two novels are full of Marxist features, such as the division and the conflict between the 
two classes, the bourgeoisie and the proletariat. In The Grapes of Wrath, the conflict between landowners and migrant farm workers is proposed in 
general, but the Joad family is proposed in particular. The research sparks some particular ideas to investigate more in this study. Moreover, they 
call for deeper and more careful analysis as well as more time to rethink. 

2. Methods 
The methodology started with the analysis of the literature, followed by the study of the review literature about the Steinbeck’s 

novels, Karl Marx’s theory, and other related issues. After the primary data had been analyzed, the study framework was designed. Then the data 
was analyzed for the second time. Finally the results were shown in form of the analytical description. 

2.1 Results 
The results show that the loss of the proletariat when struggling against the bourgeoisie in The Grapes of Wrath which reflects on 

blood and death is found throughout the story. In addition, the loss is influenced by three main factors: the threat from the bourgeoisie, the 
stereotype conformed by the bourgeoisie, and the natural ecological disasters. 

2.2 Discussion 
1. The threat from the bourgeoisie 

1.1 The greedy bank owners and landowners in Oklahoma 
 The threat from the bourgeoisie appears just in the beginning of the story when the bank owners and the landowners force the 

farmers to leave their land. Like grapes attaching to its vine, the migrant farmers cluster together in their shared misery and anger or their wrath. 
Although many of them survive persecution, hardships and exploitations because of their invincible courage and coordination, some can’t make it.  

Steinbeck presents Grampa and Granma who, first, are forced to struggle against themselves for their grief of leaving their native land 
where they have lived for almost all of their lives. Along the trip, their second struggle appears to accelerate the grief. They cannot bear the 
tiredness, the anger, and most of all, the sorrow, so they lose their lives. Compared to the title, their death seems like the old grapes gradually 
dropping from its vine, weakly, sadly, and vulnerably.  

Particularly, Grampa never leaves the land before, so it is like he dies when the journey has just started. Casy says, ‚I think he knowed 
it. An’ Grampa didn’ die tonight. He died the minute you took ‘im off the place‛ (Steinbeck, 1939). He adds, ‚He was breathin, but he was dead, 
He was that place, an’ he knowed it‛ (Steinbeck, 1939). For Granma, although Steinbeck does not express clearly that she feels deeply sad like 
Grampa, most readers realize that she dies because of tiredness from the hardships occurring before and along the journey. Of course, the root of 
all problems is the threat of the bourgeoisie.  
 Others scenes from the story also express the brutality of the threat. Steinbeck builds the pictures of the tenants’ houses knocking down 
by a tractor, even if the owners have not yet moved out, to message the tormented feeling of fear, panic, and loss. The scene of Tom, Casy, and 
Muley fleeing to a cave when the deputy sheriff’s car approaches also causes the readers feel more sympathy. Also, the US Highway 66, the road 
that leads from the Oklahoma Dust Bowl to California, is full of moving caravans showing the whole picture of the homeless, jobless, and even 
penniless migrants.  

1.2 The crop growers in California 
  Consider the dialogue set in California, ‚Maybe he needs two hundred men, so he talks to five hundred, an’ they tell other folks, an’ 

when you get to the place, they’s a thousan’ men. This here fella says, I’m payin’ twenty cents an hour.’ An’ maybe half a the men walk off. But 
they’s still five hundred that’s so goddamn hungry they’ll work for nothin’ but biscuits‛ (Steinbeck, 1939).  Steinbeck expresses the conflict 
between the working class and the capitalist class very clearly in the above extract by making a sharp contrast between the hard work and the low 
wages as well as the certain amount of work and the too many numbers of workers. The workers are forced to accept these unfair situations in 
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order to survive and to earn only a small amount of money to feed themselves, their family members, and most of all, their children. Although the 
crop owners depend on the laborer for their productivity, they want to pay as little as possible. This is clearly consistent with one of the distinctive 
points in Marx’s theory, The Surplus Value which is about the capitalist who forces the worker to spend more time on his job than it is necessary to 
earn his little subsistence, and the excess product, or surplus value is taken by the capitalist (Harmon, 1964). When the proletariat realize this 
exploitation, hatred and insanity among them has gradually increased. According to Marx, finally, these working class people want to inherit the 
power even though they never need such power at the beginning. That is to say, they are forced by the capitalist system to fight for it. 

In displaying this message, Steinbeck (1939) portrays a chaotic and violent scene which Floyd, Tom, and Casy fight with the 
contractor and the deputy: ‚Floyd spun and swung with one movement. His fist splashed into the large face, and in the same motion he was away, 
dodging down the line of tents. The deputy fell heavily and rolled, reaching for his gun.‛  

It is not hard to expect that someone is bleeding or dying because of the chaos of fighting and the gun. In this case, Marx’s socialistic 
conception about the need of the proletariat to inherit the power is expressed. In contrast to the theory, the proletariat fail to inherit the power. With 
the gun, the supporters of the bourgeoisie win the fight. On the other hand, without weapons, the proletariat lose.  

The second example that Steinbeck (1939) expresses the conflict between the opposite classes which is caused by the greed of power 
and results in blood and death is in the following part. He also implies the readers that, with weapons, the violence can arise easily, ‚The great 
companies did not know that the line between hunger and anger is a thin line. And money that might have gone to wages went for gas, for gun, for 
agents, and spies, for blacklists, for drilling. On the highways the people moved like ants and searched for work, for food. And the anger began to 
ferment. The violence is ready.  

In general, these descriptions increase the strong feelings of fear among the readers. In particular, hunger, anger, weapons, and so on 
imply the coming blood and death.  

Another example of the exploitation of the workers which is consistent with Marxist theory about the response or the need of the 
proletariat to inherit the power is shown in the case of Casy. In this particular case, Casy is taking a leader role in fighting for that power. This 
finally brings him to death as in: ‚Casy went on, ‘You don’ know what you’re a-doin’.‛ The heavy man swung with the pick handle. Casy dodged 
down into the swing. The heavy club crashed into the side of his head with a dull crunch of bone and Casy fell side-ways out of the light. ‚Jesus, 
George. I think you killed him‛ (Steinbeck , 1939). Like others, Casy fails and lose his life. Although he sacrifices his life for the working class, his 
class gains nothing in return.  

It seems the violence is everlasting. One is dead while the other ones go on fighting. To take their justice and their revenge, Tom 
immediately kills the vigilante. Immediately, another vigilante hits him with a club. This later leaves a scar on his face, and causes him to hide 
himself. Pain, injury, blood, or whatever are the results caused by the exploitation of the workers. Tom succeeds in killing the vigilante, but he 
cannot gain the power anyway. In addition, when he attempts to get rid of this inequality, he gets almost the same result - injury. This leads to one 
difficult question: ‚Can the proletariat take their victory?‛ According to the novel, the answer is ‚No.‛ 

A stillborn child of Rose of Sharon’s, Noah who leaves the caravan, Connie who abandons Rose, and other dead migrants are the 
other characters who lose their identity or even their lives because of the threat of the bourgeoisie both in Oklahoma and California. These 
repetitions of loss show that Steinbeck knowingly sets them to support the main idea of the story - the brutality of those capitalists and its terrible 
effects.  

2. The stereotype conformed by the bourgeoisie  
The stereotype about the vulnerable migrant farmers conformed by the Californians is shown in very negative ways. From California, 

a man arriving with his son asks if the Joads have been called ‚Okies.‛ His question implies that the word ‚Okies‛ not only is found all over the 
place but also means something disgusting. Once ‚Okies‛ is a term that refers to people from Oklahoma, but it is intentionally used here to mean 
‚dirty son-of-a-bitch.‛ It can be inferred that the Californian landowners not only look down upon the farmers but also hate them. Even worse, this 
stereotype is formed before they exactly know what kind of people the farmers are. The man also states that landowners do not welcome the 
farmers and hate them so much that they leave their farms inactive to keep the farmers away from them. Consider the example scene, These 
goddamn Okies are dirty and ignorant. They’re degenerate, sexual maniacs. ‚Okies are thieves. They’ll steal anything. They’ve got no sense of 
property rights‛ (Steinbeck, 1939).  
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In fact, the sharp contrast of the natives and the new comers is shown deeply in the text. The Oklahoma migrant farmers head for 
California with hope, need the Californians to fulfill their hope, and expect some welcome. On the other hand, the Californian landowners never 
give them that hope, and even worse, they hate them and want to throw them out. 

Many situations rising that may cause pain, blood, and death are the results of this stereotype. The weapons used for fighting prepared 
by Californians imply that the violence is easy to happen. ‚The local people whipped themselves into a mold of cruelty. Then they formed units, 
squads, and armed them—armed them with clubs, with gas, with gun‛ (Steinbeck, 1939).  

It seems these local people are going to war, or are being attacked by some deadly enemies—the Oklahoma farmers. On the other 
hand, the farmers come here to ask for a warm welcome, for sympathy, for friendship, and for jobs. Maybe Grampa and Granma are the luckiest 
ones because they die first. Noah is luckier too because he wanders away to stay at the river or to live alone in the nature. That means he can avoid 
any possible danger from the Californians. The people left behind, of course, face a nightmare scenario that they cannot imagine. 

Even among children, the stereotype also leads to fighting and bleeding. Steinbeck (1939) uses this following part to make his young 
character share the same feeling with the adults about the same stereotype: ‚I know. I tol’ ‘im, but he hit the kid right in the nose an’ Jesus, how the 
blood run down!‛ ‚Don’ talk like that. It ain’t a nice way to talk.‛ Winfield turned over. ‚That kid says we was Okies,‛ he said in an outraged 
voice. ‚He says he wasn’t no Okie’ cause he come from Oregon.‛  

Like the adults, this young character fights back with the same actions. Will the Oklahoma children be normally grown-up in 
California? It may be another difficult question to answer. 

The search of these proletariat can be explained with the quest model developed by A.J. Greimas which allows us to break the search 
down in six facets: 1) subject (the proletariat) is searching for 2) object (a job, money, and a place to live in), 3) helper (brave, friendliness, 
patience, and diligence), 4) opponent (the bourgeoisie: the bankers, the landowners, the deputy, the police etc), 5) donor (a government camp) and 
6) receiver (the proletariat) as shown in fig 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Quest Model 

Although the subject or the proletariat are given a job by some crop owners; nonetheless, the situation is not better. On the other hand, 
it gets worse and worse. The subjects still search for the need without any signs of hope. From the beginning through the end of the story, many die 
and some leave the caravan, leaving the rest to face starvation. In this case, it seems the subjects never gain any objects. Moreover, the more they 
seek their fortune, the more they lose. 

3. The natural ecological disasters 
To make the situations look real, Steinbeck combines his setting with the natural ecological disaster occurring at that time. The Dust 

Bowl, where the Joad family lives, is a large area of the south-central US, including parts of Kansas and Oklahoma where, in the 1930s, strong 
winds and lack of rain caused erosion of the soil, so the land became unsuitable for farming. As a result, many farmers became very poor and had 
to leave their farms (‚Longman Dictionary,‛ 2005). Apparently, the disaster is shown just in the first scene, ‚Every moving thing lifted the dust 
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into the air: a walking man lifted a thin layer as high as his waist, and a wagon lifted the dust as high as the fence tops, and an automobile boiled a 
cloud behind it. The dust was long in settling back again‛ (Steinbeck, 1939). Then it is repeated continuously, for example, in the village, ‚Men 
and women huddled in their houses, and they tied handkerchiefs over their noses when they went out, and wore goggles to protect their eyes‛. 
(Steinbeck, 1939) 

Throughout the novel, Steinbeck tries to include the natural disaster into the proletariat’s struggles to make them suffer more terrible 
hardships. In the final scene, Steinbeck intriguingly sets the terrible disaster occurring together with the death of Rose of Sharon’s baby while 
others are struggling to survive in the heavy storm and rain as in, ‚Ma cried, ‚Hurry up. They’s a big rain. Le’s go through the fence here. It’s 
shorter. Come on now! Bear on, Rosasharn.‛ They half dragged the girl across the ditch, helped her through the fence. And then the storm struck 
them. Sheets of rain fell on them‛. (Steinbeck, 1939) 

3. Conclusion 
In conclusion, Steinbeck’s main point is to express the Marxist theory in The Grapes of Wrath alongside the loss of the proletariat 

reflected in their blood and death. The real terrible natural disasters are portrayed as wild and powerful together with the unreal to make the 
proletariat suffer more severe hardships. These lead them to help, cooperate, and sympathize with each other and cause a revolt against not only the 
hardships but also the exploitation. According to Marx, the socialistic revolt is the way to solve economic problems. In fact, Marxism works well if 
the economic system is weak, and not many people have been abandoned. In addition, if the majority have nothing, people are willing to share. 
However, in the real world, people as a whole are greedy and ready to take advantages of others because they value nothing, but materials and 
money. Perhaps, Marxism is only an ideal theory.  

On one hand, it seems that Steinbeck believes in Marxism and tries his best to stand by the real proletariat with his work. On the other 
hand, he finishes it with something different to the theory—the incredible loss of the proletariat instead of gaining power. Steinbeck may try to 
imply that the proletariat do never win in the real world of capitalism. The more they struggle, the more blood and death they lose. Throughout the 
novel, the death of characters, the abandoned buildings, farms, land, and even people, including tears of the losers, the tiredness, and the stereotype 
are shown repeatedly while the proletariat gain nothing, but pain and death. If Steinbeck ended the story with the mainstream, happy ending, there 
seemed to be some hope. On the contrary, with the terrible storm, the stillborn baby, the starving man without food but only breast milk, etc, his 
readers and also characters are left feeling totally devastated. 

4. Implications 
Nowadays, most of workers on farms are replaced by workers in factories. In addition, most of higher educated people prefer working 

in the high-tech offices rather than the low-tech ones. It also appears that a wide variety of classes divided by gender, sex, race, taste, education etc 
replace the two opposite classes—the proletariat and the bourgeoisie. However, the influence of capitalism as found in The Grape of Wrath has 
still impacted individuals up until the present day. That is to say, not the few, not even the many, but all people are threaten by capitalists.  

For instance, the surplus value is still taken from workers of all classes although they do not work on farms. In other words, they 
unavoidably perform the surplus labor for employers. At this point, the worker works overtime to get his job finished. Even worse, many workers 
hold two jobs at the same time to earn enough money to pay for the cost of living as well as the cost of goods and materials. Moreover, the more 
they earn money, the more they pay. With clever advertising, people are easily lured into spending their future earnings by countless credit 
agreements such as a credit card payment or the so-called dream loans, car for cash, ready cash, smile cash, to name but a few. What will happen 
when they cannot earn money enough to pay for such credits? It is not hard to imagine the tension, pain, and suffering they will go through. In 
addition, while they are struggling to survive in the capitalist system, time for family and life is stolen. 

The loss and death of the proletariat in the story and the struggles of the two opposite classes remind me of the situation arising in 
Thailand between April to May of 2010—the confrontation between the Thai government and the Red Shirts who are backed and financed by 
Thaksin Shinawatra, a former prime minister. Although the situation is stopped, people feel the problems still hide beneath. That is, the dispute 
between the Red Shirt protestors and the government, including its supporters, still remains. Moreover, the Red Shirts seem ready to gather every 
time they are called. Of course, the impact of the conflict on Thai people can be long-lasting.  
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Worried by the crisis, Philosophy of Sufficiency Economy comes to my mind. This pragmatic philosophy was bestowed by His 
Majesty the King of Thailand first in 1974 and has increased in importance over the years. The philosophy consists of two conditions: knowledge 
and morality and three main characteristics: moderation, reasonableness, and adequate immunity.  

For the two conditions, knowledge consists of accumulating knowledge from various subjects from the past, present, and future, and 
morality includes kindness, unity, honesty, and justice. For the three characteristics, first, moderation is composed of sufficiency and 
appropriateness. Second, reasonableness evaluates and understands the reasons and their consequences. The last one is adequate immunity which 
means the readiness in coping with the coming changes by carefully assessing the situation and considering both short-term and long-term 
consequences. (Sufficiency Economy, 2010)  

The difficulties in The Grape of Wrath reflect the problems in the real world. In the novel, the society is developed so rapidly that 
Oklahoma farmers cannot cope with the difficulties arisen from the changes. In addition, the bourgeoisie are characterized as being greedy and 
lacking morality. In Thailand, there are a lot of middle-class people who value materialism and support the particular groups of affluent business 
people, who, of course, value high profits, money, and materials. These business people can be compared to the bourgeoisie in the novel. When 
their greed and brutality is combined with the rapid and widespread changes of technology in the outside world, the economic foundation under the 
modern capitalist system is formed. Then, millions of people are left behind to live in unfairness, poverty, and hunger.  

As such, the powerful people in society including business people must bear in mind that they must build a strong economic 
foundation gradually with people as the center of the development to help them have self-immunity and protect them from the impact of the 
outside world. At this point, Sufficiency Economy is a philosophy that can be applied to an economic system to solve or reduce almost all 
problems. In other words, it is designed for practical application over a wide range of problems and situations for sustainability and stability. 
Moreover, it can be applied at all levels ranging from people’s lives and society, to business and the nation. Of course, Philosophy of Sufficiency 
Economy has been adopted by Thai business people for years. The following are extracted from the interviews of 100 business professionals who 
have succeeded in embracing Philosophy of Sufficiency Economy for their business.   

Polpat Karnasuta (2010), President of Thai Contractors Association under H.M. the King Patronage, who values both works and 
workers says ‚Balance and moderation naturally create immunity for business. Insufficient compensation does not create jobs. On the contrary, not 
only will sufficient compensation create jobs and good quality work, it also helps the workers to have a better family life, have better education and 
less social problem.‛  

Pennapha Dhanasarnsilp (2010), the former president of Marketing Association of Thailand, expresses the term, morality in the 
interview. She says ‚In addition, we stress on ethics which must be ingrained in every marketer. Our members must be responsible, honest, and do 
not take advantage of customers.‛  

About the immunity, Santi Vilassakdanont (2010), Chairman of the federation of Thai Industry expresses ‚Immunity is important in 
the industrial sector, whether they are at the global, national or urban level and regardless of the size of the companies. For instance, many 
countries make use of the Free Trade Agreements or FTA as self-immunity between member countries so that everyone can stand on their own 
feet.‛  

Surapee Rojanavongse (2010), the former chairman of businesswomen committee, the Thai Chamber of Commerce mentions 
moderation that ‚The threshold of moderation is the level of success one is satisfied with. We should not fall prey to the influence of money or 
market. We know when and where to brake.‛   

Korbsook Iamsuri (2010), the chief executive officer of Kamolkij Company Limited states that ‚Capital, finance, time and both 
physical and mental health intertwined under the principle of sufficiency are the keys to success.‛  

In fact, Philosophy of Sufficiency Economy is applicable to all members of society, whether they are individuals or the public as well 
as all processes of global development ranging from industrialization, modernization to globalization. It also makes the whole nation strong in 
readiness for the impact of the outside world and the global competition. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือทราบความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี 
ทั้ งภาพรวมและรายกลุ่ม 2) เพ่ือทราบความแตกต่างของความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานีท่ีมีคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ดว้ยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณโดยการให้เจา้หนา้ท่ีกรอกแบบสอบถามปลายปิดดว้ยตนเอง จ านวน 347 ราย โดยแบ่งระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์รออกเป็น 3 ดา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ความผกูพนัต่อองคด์า้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายองคก์รดา้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังาน
ให้องคก์รอยา่งเตม็ท่ีและความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ในการท่ีจะคงสภาพการเป็นสมาชิกองคก์รต่อไป 

ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อายุงาน 21 ปีข้ึนไป มีระดบัความ
คิดเห็นท่ีแสดงออกถึงความผูกพนัต่อองค์กรโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่าระดบัความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวมของ
พนกังานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีอยูใ่นระดบัมากโดยท่ีพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเช่ือมัน่ และยอมรับเป้าหมายขององคก์รในระดบั
มาก ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานให้กบัองคก์รอยา่งเต็มท่ีอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั และความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความ
ปรารถนาอยา่งแรงในการคงสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไปมีความผกูพนัอยูใ่นระดบัมาก ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดา้นความเช่ือมัน่และการ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ควรจดัระบบงานให้ สอดคลองกบัระเบียบและนโยบายมีแนวทางการปฏิบติัการท่ีชดัเจนและจดัระบบการ
พิจารณาความดีความชอบให้ชดัเจน ส่วนความผกูพนัดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รควรมีการเสริมแรงโดยการให้
รางวลัประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย หรือเพ่ิมเงินเดือนพิเศษตามผลงานท่ีเกิดจากความทุ่มเทในการท างาน และสร้างจิตส านึกท่ีดีใน ด้านการ
ปฏิบติังานและดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกขององคก์รควรมีการจดัสรรวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังานให้เพียงพอ
ทั้งน้ีหวัหนา้งานตอ้งใชภ้าวะผูน้ าเป็นส าคญั 
ค าส าคญั : ความผกูพนัต่อองคก์ร บุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

Abstract 
Objectives: The organization relationship of Suratthani Hospital staff studying has 2 Objectives which were 1) To Know the 

relationship that the staff both in overall and specific groups. 2) To Know the different organizational relationship in Suratthani Hospital staff  who 
has different demographic properties. 

Methods: I used quantitative vesearch by letting 347 avthorities to fill out the questionnaives themselves and I categorized the 
organizational  relationship into 3 sides which are 1) The side of confidence and acceptance the goal of the organization 2) The side of willingness 
to do the best in organizational work 3) The side of desire to maintain the  membership. 

Results: The resuits have shown that most of the staff Who are of the age between 26-35 years old,got the Bachelor degree and 
worked for 21 years or more have the opinions expressing high organizational  relationship. When I considered each of the 3 sides wentioned,I 
found that organization relationship in general of Suratthani  Hospital staff is very high. 

Conclusion : From this research, I think in the side of confidence and acceptance the organizational goal and core value,there 
should be concording the work system with the disciplines and policies having lucid  practical ways and criteria of quality measurement.In the side 
of willingness to devote one self  to organization, I suggest rewarding or increasing salaries for the dedicating ones.In the side of desire to maintain 
membership, I recommend providing  sutficient apparatus and the leadership, significant thing,of every header.  
Keywords:  There are organizational relationship, Suratthani Hospital staff and time period of working. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัพบว่าการปฏิบติังานของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว และพนกังานราชการยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราวและพนกังานราชการบางคนยงัไม่มีความรู้สึกท่ีแน่นแฟ้นต่อองคก์ร ในดา้นการยอมรับ
เป้าหมาย ค่านิยมขององคก์ร ด้านความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร  ดา้นความปรารถนาท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพของ
องคก์รไว ้หรือจะกล่าวไดว้า่ยงัขาดความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งจริงจงั ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาท่ีแทจ้ริง จึงอยูท่ี่ว่าจะท าอยา่งไร ให้สมาชิกขององคก์าร
มีการอุทิศพลงักาย พลงัใจ อยา่งเตม็ท่ีให้องคก์ารและถือเสมือนวา่ตนเองเป็นเจา้ขององคก์ร มีส่วนไดเ้สียกบัองคก์รอยา่งแทจ้ริงหรือมีความผูกพนัต่อ
องคก์รนั้นเอง ปัจจุบนัน้ีการปฏิบติังานใดก็ตามถา้บุคคลใดมีความผกูพนัต่อองคก์รมาก บุคคลนั้นยอ่มตั้งใจและอุทิศตนเพ่ือการปฏิบติังานนั้นมากซ่ึง
จะส่งผลต่อผลส าเร็จในการปฏิบติังานนั้นในทางตรงกนัขา้มหากบุคคลใดมีความผูกพนัต่อองคก์รน้อย บุคคลนั้นย่อมไม่ตั้งใจและอุทิศตนในการ
ปฏิบติังานท่ีตนเองรับผิดชอบ ผลแห่งความส าเร็จในงานช้ินนั้นก็จะน้อยลงดว้ยความผูกพนัต่อองคก์ร ยงัเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิภาพของความผูกพนั
และความมัน่คงของสมาชิกในองคก์ร นอกจากน้ีการท่ีบุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ย อาจจะลาออกจากองคก์รหรือในกรณีท่ีเขาเลือกท่ีจะอยูก่บั
องคก์รต่อไป เขาจะปฏิบติังานในหนา้ท่ีโดยไม่ตั้งใจยอ่มน ามาซ่ึงผลเสียต่อองคก์ารไม่ว่าจะเป็นดา้นทรัพยากรท่ีองคก์ารตอ้งสูญเสียในรูปของค่าจา้ง
เงินเดือนและสวสัดิการ ส่วนดา้นบรรยากาศท าให้ขาดอธัยาศยัไมตรีท่ีมีต่อกนัในการท างานรวมทั้งสูญเสียเป้าหมายขององคก์รท่ีวางไว ้เน่ืองจากไม่
สามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย ถา้บุคคลมีความผูกพนัต่อองคก์รในระดบัสูงก็จะมีความเต็มใจในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร
และไม่คิดจะยา้ยหรือลาออกจากองคก์ร แต่ถา้บุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัต ่ามีโอกาสจะเกิดผลเสียต่อองคก์รในหลายดา้นเช่น ผลผลิตของ
องคก์ร อาจลดต ่าลง การสูญเสีย บรรยากาศท่ีดีในการท างาน แลว้แนวโนม้การลาออกจากองคก์รจะเกิดข้ึนเป็นตน้  ดงันั้น เพ่ือประโยชน์ขององคก์าร
การสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารให้เกิดข้ึนในสมาชิกขององคก์าร นบัวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบุคลากรท่ีรับผิดชอบแต่ละสายงาน
ในองคก์รท่ีนบัวา่เป็นก าลงัส าคญัขององคก์ร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาลท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคใต ้จดัเป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ จึงมีผู ้
ตอ้งการเขา้มารับบริการมากข้ึนทุกปีทางโรงพยาบาลจึงมีแผนในการขยายเตียงเพ่ือรองรับความตอ้งการของผูรั้บบริการแต่จากผลการด าเนินงาน
พบวา่ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้น่ืองจากขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล จากแผนการวิเคราะห์อตัราก าลงัของฝ่ายบุคลากรในปี พ.ศ. 2549  พบว่า 
บุคลากรขาดแคลนท่ีไม่สามารถทดแทนไดคิ้ดเป็นพยาบาล 59 ราย ลูกจา้งชัว่คราว 6 ราย และใน ปี พ.ศ. 2550 คิดเป็นพยาบาล 63 ราย และลูกจา้ง
ชัว่คราว 5 ราย และจากอตัราการบรรจุเขา้ท างานในปี พ.ศ. 2550 มีจ  านวน 90 ราย แต่จ านวนบุคลากรท่ีลาออกในปี พ.ศ. 2551 มีจ  านวน 6 ราย             
ปี พ.ศ. 2552 มีจ  านวน 8 ราย ปี พ.ศ. 2553 มีจ  านวน 12 ราย ซ่ึงท าให้ไม่สามารถขยายเตียงให้เป็นไปตามเป้าหมายได ้ถึงแมเ้จา้หน้าท่ีจะมีรายไดแ้ละ
สวสัดิการท่ีดี แต่ยงัคงมีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลลาออกต่อเน่ืองเป็นระยะๆ ซ่ึงปัจจยัหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีข้าราชการ 
ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราวและพนกังานราชการ คือ ความผกูพนัต่อองคก์ร ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีสามารถท านายผลความ
ผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรฝ่ายบริการพยาบาลในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพ่ือจะได้น าผลการวิจยัน้ีไปใช้วางแผนและพฒันา ให้บุคลากรฝ่าย
บริการพยาบาลมีความผกูพนัต่อองคก์รให้เหมาะสมยิง่ข้ึนและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อนัจะส่งผลคุณภาพของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โดยรวมและผลการรักษาพยาบาล 

1.1 วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือทราบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานีทั้งภาพรวมและรายกลุ่ม 
2. เพ่ือทราบความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานีท่ีมีคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 

1.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
พอร์ตเตอร์และคณะ (Porter et al.1974) ไดก้ล่าวถึงความผูท่ี้มีความผกูพนัต่อองคก์รวา่มีลกัษณะ 3 ประการคือ 

1) มีความเช่ืออยา่งแรงกลา้ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารเป็นทศันคติทางบวกท่ีบุคคลมีต่อองคก์ารคือ มีความเช่ือวา่องคก์ารน้ี
เป็นองคก์รท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท างานดว้ยมีความรูสึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์รมีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ขององคก์รและมีความรูสึกเป็น
เจา้ขององคก์ร 

2) มีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อผลประโยชนขององคก์รโดยบุคคลจะอุทิศก าลงักาย ก าลงัใจเพ่ือปฏิบติัภารกิจของ
องคก์รอยา่งเตม็ท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์รรวมทั้งมีความเตม็ใจท่ีจะอุทิศตนเองเพ่ือความผาสุกในการอยูร่่วมกนัของคนในองคก์ร 

3) มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์รคือ บุคคลท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร มีความภูมิใจในการ
เป็นสมาชิกขององคก์รไม่ตอ้งการท่ีจะโยกยา้ยเปล่ียนแปลงหรือลาออกจากองคก์รถึงแมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากกวา่ก็ตาม 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
บุคลากรโรงพยาบาลศูนยสุ์ราษฎร์ธานีท่ีเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว พนกังานรัฐซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

2. วธีิด าเนินการวจัิย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ พนักงานในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจ านวน 347 คน โดยให้พนักงานท่ีเลือกช่ือมาแล้วทุกคนเป็น                    
ผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

ในการเลือกตวัอยา่งคร้ังน้ีจะใช้วิธีการเลือกตวัอยา่งความน่าจะเป็นท่ีแต่ละหน่วยประชากรจะถูกเลือกข้ึนมาเป็นตวัอยา่ง โดยใช้วิธี
เลือกตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ (Systematic Sampling) ซ่ึงในส่วนของขา้ราชการจ านวน 1,077 ราย ตอ้งการตวัอยา่ง 170 ราย จะตอ้งเลือกตวัอยา่งทุกๆ 
6 ราย เลือก 1 ราย (1,077/170=6.33) ซ่ึงจบัฉลากเร่ิมเก็บตวัอยา่งจากคนท่ีหน่ึงและคนท่ีเจด็ถา้ไม่อยูจ่ะขา้มไปอีก 1คน และนบัไปอีก 1 คน จนไดค้รบ
จ านวนตวัอยา่ง 170 คน ในการตอบแบบสอบถามท าการกรอกแบบสอบถามตอบดว้ยตวัเอง 

ซ่ึงในส่วนของลูกจา้งประจ าจ  านวน 264 ราย ตอ้งการตวัอยา่ง 42 ราย จะตอ้งเลือกตวัอยา่งทุกๆ 6 ราย เลือก 1 ราย (264/42=6.28 หรือ 
6 คน) โดยใชวิ้ธีเลือกตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ (Systematic Sampling) จนไดค้รบจ านวนตวัอยา่ง 264 คน จะแจกแบบสอบถามเร่ิมจากคนท่ี 2 และต่อ
ดว้ยคนท่ี 7 ถา้คนใดไม่อยูก่็จะขา้มไปอีก 1 คน ในการตอบแบบสอบถามท าการกรอกแบบสอบถามตอบดว้ยตวัเอง 

ซ่ึงในส่วนของลูกจา้งชัว่คราวจ านวน 838 ราย ตอ้งการตวัอยา่ง 132 ราย จะตอ้งเลือกตวัอยา่งทุกๆ 6 ราย เลือก 1 ราย (838/131.81 = 
6.28 หรือ 6 คน) โดยใชวิ้ธีเลือกตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ (Systematic Sampling) เร่ิมจากคนท่ี 2 ต่อดว้ยคนท่ี 8 จนไดค้รบจ านวนตวัอยา่ง 838 คน ถา้
คนใดไม่อยูก่็จะขา้มไปอีก 1 คน ในการตอบแบบสอบถามท าการกรอกแบบสอบถามตอบดว้ยตวัเอง 

ซ่ึงในส่วนของพนกังานของรัฐจ านวน 14 ราย ตอ้งการตวัอยา่ง 3 รายจะตอ้งเลือกตวัอยา่งทุกๆ 4 ราย เลือก 1 ราย (345/14=2.20 หรือ  
3 คน) ซ่ึงจบัฉลากเร่ิมเก็บตวัอยา่ง อยา่งเป็นระบบ (Systematic Sampling) จนไดค้รบจ านวนตวัอยา่ง 3 คน จะแจกแบบสอบถามเร่ิมจากคนท่ี 2 และ
ต่อดว้ยคนท่ี 4 ถา้คนใดไม่อยูก่็จะขา้มไปอีก 1 คน ในการตอบแบบสอบถามท าการกรอกแบบสอบถามตอบดว้ยตวัเอง 

2.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาก าหนดให้พนกังาน

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผูต้อบแบบสอบถามน้ีดว้ยตวัเองจ านวน 1 ฉบบั ต่อหน่ึงคนซ่ึงในแบบสอบถามจะแบงออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือนและปฏิบติังานเป็นเจา้หน้าท่ี
ประเภท 

ตอนที่ 2 แบบวดัความผกูพนัต่อองคก์ารมี 3 ส่วนไดแ้ก่  
ส่วนท่ี 1 ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายองคก์รมีค  าถามจ านวน 10 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานให้กบัองคก์ารอยา่ง เตม็ท่ีมีค  าถามจ านวน  10 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3  ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ในการคงสถานภาพการเป็นสมาชิกองคก์รมีค  าถามจ านวน 10 ขอ้ 

ระดบัคะแนนของแบบวดัความผกูพนัต่อองคก์ารก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั (Likert Scale: 5 scales) คือ 
ผกูพนัมากท่ีสุด 5 คะแนน 
ผกูพนัมาก  4  คะแนน 
ปานกลาง  3  คะแนน 
ผกูพนันอ้ย  2 คะแนน 
ผกูพนันอ้ยท่ีสุด      1 คะแนน 

การแปลผลจะก าหนดระดบัความผกูพนัต่อองคก์รออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบัมากท่ีสุด 4.21-5.00 คะแนน 
ระดบัมาก  3.41-4.20 คะแนน 
ระดบัปานกลาง 2.61-3.40 คะแนน 
ระดบันอย  1.81-2.60 คะแนน 
ระดบันอยท่ีสุด 1.00-1.80 คะแนน 
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การทดสอบความตรง (Test of Validity)  
ในการทดสอบความตรงของแบบสอบถามไดข้อให้อาจารยส์าขาการจดัการท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในวิทยาลยัตาปี  จ านวน 5 คนแสดงความเห็นใน

แบบตรวจสอบรายการแต่ละประเด็นค าถามในแบบสอบถามโดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item – objective Congruence, IOC) ดว้ยสูตร
ดงัน้ี  

IOC   = 

 เม่ือ   IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้ง ซ่ึงให้มีค่าอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 
  R   แทน คะแนนความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

การให้คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญมีเกณฑด์งัน้ี 

 ให้คะแนน   +1  เม่ือผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่ขอ้ค  าถามนั้นสอดคลอ้งตรงตามเน้ือหาและตรงตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัหรือไม่ 

 ให้คะแนน   0    เม่ือผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจวา่ขอ้ค  าถามนั้นสอดคลอ้งตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องงานวิจยัหรือไม่ 

 ให้คะแนน   -1   เม่ือผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่ขอ้ค  าถามนั้นไม่สอดคลอ้งตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

การทดสอบความเที่ยง (Test of Reliability)  
ใชวิ้ธีการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบับุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 

ตวัอยา่ง โดยใชวิ้ธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alppha Coefficient : CAC) และใช้ขอ้ค  าถามท่ีไดค้่าความเท่ียง 0.75 ข้ึนไป ซ่ึงได้
ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.98 

2.3 การจดัเกบ็ข้อมูล 
ขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

1) น าจดหมายจากบณัฑิตวิทยาลยัถึงโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพ่ือขออนุญาตท าการจดัเก็บขอ้มูล 
2) วางแผนในการก าหนดวนั เวลาและวิธีการจดัเก็บขอ้มูลร่วมกบัฝ่ายบุคคลเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อป้องกนั

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกบัผูใ้ห้สอบถาม หรือผลกระทบกบัโรงพยาบาล 
3) จดัเก็บขอ้มูลตามแผนท่ีก าหนดข้ึนโดยในการจดัเก็บขอ้มูลมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
 (1)  ผูศึ้กษาช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการจดัเก็บขอ้มูลและประโยชนท่ีผูใ้ห้ขอ้มลูจะไดรั้บ 
 (2) กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามโดยไม่ตอ้งระบุช่ือสกุลลงในแบบสอบถาม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ว่าจะไม่เกิดผลกระทบ

กบัผูใ้ห้ขอ้มูลและน ามาซ่ึงการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
 (3) เก็บแบบสอบถามคืนเม่ือขอ้มูลมีการบนัทึกค าตอบเรียบร้อย  

2.4 วเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือได้แบบสอบถามกลับคืนแล้วผู ้ศึกษาจะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลของแบบสอบถาม โดยคดัเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามท่ีมีค  าตอบสมบูรณ์เท่านั้น หลงัจากนั้นจะท าการลงรหสัคดัลอกขอ้มูลและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพ่ือการ
วิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เพื่อจะแสดงให้เห็นวา่พนกังานในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัใดบา้ง 

3.  ผลการศึกษา 
บุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เพศหญิง (ร้อยละ 86.2) มีอายอุยูร่ะหว่าง 26-35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 

51.9) มีระยะเวลาในการปฏิบติังานส่วนใหญ่ 21 ปี (ร้อยละ30.3) มีเงินเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 29.4 และปฏิบติัหน้าท่ีต  าแหน่งขา้ราชการ 
(ร้อยละ49) 

ความผูกพนัต่อองคก์รในภาพรวมเม่ือน าคะแนนความผูกพนัทั้ง 3 ดา้น มารวมกนั พบว่าพนักงานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รในระดบัมากโดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.63 คะแนนโดยท่ีพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมาย
ขององค์กรในระดบัมากเท่ากบั 3.64 คะแนน ส่วนความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานให้กบัองค์กรอยา่งเต็มท่ีอยู่ในระดบัมาก
เช่นเดียวกนัเท่ากบั 3.789 คะแนนและความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ในการคงสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไปมีความ
ผกูพนัอยูใ่นระดบัมาก เท่ากบั 3.469 คะแนน 



 R
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4.  อภิปรายผล 
จากการการศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร รวมทั้งปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร พบว่าบุคลากรเพศชายและ

เพศหญิง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รและมีระดบัความผูกพนัในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั อาจจะเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลมีหลกัการ
และแนวทางการปฏิบติัต่อพนกังานชาย หญิงเหมือนกนั รวมทั้งพนกังานชายและหญิงมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกนั มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ไดเ้หมือนกนั นอกจากน้ีอ านาจหน้าท่ีและลกัษณะในการปฏิบติังานไม่ได้สร้างขอ้จ ากดัในการปฏิบติังานของพนักงาน
โรงพยาบาล ซ่ึงโรงพยาบาลเปิดโอกาสให้พนกังานทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคกนั ผลการศึกษาพบว่าพนักงานโรงพยาบาลสุราษฎร์
ธานีโดยเฉล่ียแลว้มีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจากระยะเวลาในการปฏิบติังานของพนกังานอยูใ่นระดบั 21 ปีข้ึนไปถึงร้อยละ 30.3 
เปอรเซ็นตเม่ือพิจารณาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นรายดา้นมีประเด็นอภิปรายผลในแต่ละดา้นดงัน้ี 

1. ดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รพบว่าพนักงานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีความผูกพนัอยู่ใน
ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความเช่ือมัน่ในการวางเป้าหมายจากผูบ้ริหารท่ีน ามาสู่การปฏิบติัการและเห็นผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงรูปธรรม
เหล่าน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของตวัเงินหรือการให้รางวลัต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงข้ึนความสะดวกในด้านการท างาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใน ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารก าหนดและเดินหนา้ไปยงัทิศทางท่ีวางไวอ้ยา่งถูก ตอ้งและสามารถท าให้พนกังานรับรู้ได้
จึงเป็นการสร้างความผกูพนัให้เกิดข้ึนกบัคนในองคก์ร 

2. ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รพบวา่พนกังานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีความผูกพนัอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากงานทางดา้นการบริการนั้นจะเป็นงานท่ีตอ้งมีฝีมือเฉพาะดา้นและกลยทุธ์เป้าหมายและแนวทางการด าเนินการชดัเจน 

จากค าถามท่ีไดส้อบถามจะพบวา่ท่านมีความสุขเม่ือไดท้  างานส าเร็จเพราะโรงพยาบาลมีเทคโนโลยีในการท างานเพราะโรงพยาบาลน้ี
จะมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา อุปกรณ์เคร่ืองแพทยมี์ความทนัสมยัปรับเปล่ียนการผลิตอยูต่ลอด ท าให้พนกังานจะตอ้งมีการเรียนรูอยูต่ลอดเวลา
และใชเ้วลาในการท างานนานข้ึนและถา้องคก์รใดท่ีพนกังานไม่ทุ่มเทแลวจะไม่อยูก่บัองคก์รนั้นนานๆ แต่กบัพนกังานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีไม่
เป็นเช่นนั้น จึงเป็นส่ิงท่ีเก้ือหนุนให้เกิดความผกูพนัในระดบัมาก 

3. ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกขององคก์รพบว่าพนกังานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีความผูกพนัใน
ระดบัมากเช่นกนั แต่ถา้ดูเฉล่ียเป็นรายขอ้จะเห็นไดว้า่มีค  าถามท่ีน่าสนใจอยูข่อ้หน่ึงคือ “นอกจากเงินเดือนประจ าท่านมีความพอใจต่อสวสัดิการอ่ืนท่ี
ไดรั้บ ซ่ึงการแปลผลออกมาอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือใจส าหรับองคก์รในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่า พนกังานก็พรอมท่ีจะอยูต่่อไปเพ่ือท่ี
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียว และปรารถนาให้องคก์รนั้นคงอยู ่

5.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
ผูวิ้จยัไดต้ั้งสมมติฐานในการวิจยัไว ้ 1 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏผล ดงัน้ี 

การวเิคราะห์ความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคล 
1. ดา้นอายกุบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่อายแุตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อความผูกพนัทั้งสามดา้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 
2.  ดา้นการศึกษา พบวา่การศึกษาแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อความผกูพนัดา้นความเช่ือถือและการยอมรับเป้าหมายท่ีไม่แตกต่างกนั

อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
- การศึกษาแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อความผกูพนัดา้นความเตม็ใจท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
- การศึกษาแตกต่างกนัให้ความส าคญัดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์รท่ีแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  
3. ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อความผกูพนัทั้งสามดา้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
4. รายได้ต่อเดือน  สรุปรายไดแ้ตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อความผูกพนัดา้นความเช่ือถือและการยอมรับเป้าหมายท่ีไม่แตกต่างกนั

อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 รายไดแ้ตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อความผกูพนัดา้นความเตม็ใจท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 รายไดแ้ตกต่างกนัให้ความส าคญัดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์รท่ีแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 
5. ต  าแหน่งงานแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อความผกูพนัทั้งสามดา้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
เม่ือทดสอบสมมุติฐานดา้นความเช่ือถือและการยอมรับในเป้าหมายขององคก์ร พบว่าในภาพรวมบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีท่ี

มีเพศต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รท่ีไม่แตกต่างกนั (Sig >0.05) แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าบุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรท่ี
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แตกต่างกนั 1 ดา้น คือ ท่านรู้สึกวา่งานท่ีท่านท าอยู ่ช่วยให้ท่านมีเกียรติยศ ช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับจากสงัคม (sig < 0.05) โดยบุคลากรเพศชายมี
ความผกูพนัต่อองคก์รสูงกวา่เพศหญิง 

เม่ือทดสอบสมมุติฐานดา้นความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร พบว่าในภาพรวมบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีความเต็มใจอยู่
ในระดบัมาก (=4.15) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ปรากฏวา่มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระหวา่ง 2.86-4.15 ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้
ดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 รู้สึกมีความสุขเม่ือท างานไดส้ าเร็จระดบัมาก (=4.15) ล าดบัท่ี 2 งานท่ีท่านท าอยูน่บัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของท่าน
ระดบัมาก (=4.10) ล าดบัท่ี 3 รู้สึกวา่ตนเองมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก (=3.99) 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความผูกพนัพบว่าบุคลากรโรงพยาบาลท่ีมีความผูกพนัแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อ
ความความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลต่างของเจา้หนา้ท่ีประเภทของบุคลากรเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ (Schefle) จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มอายนุ้อย
กวา่ 26 ให้ความส าคญัต่อความผกูพนัดา้นความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ดงัน้ี 

กลุ่มอายนุอ้ยกวา่ 26 ให้ความผกูพนัดา้นความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานมากกวา่ กลุ่มอาย ุ46-55 ปี 
ดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกจ าแนกอายรุายคู่ พบว่ากลุ่มอายใุห้ความส าคญัต่อความผูกพนัดา้นความตอ้งการท่ีจะ

รักษาความเป็นสมาชิกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 4 คู่ ดงัน้ี 
กลุ่มนอ้ยกวา่ 26 ให้ความผกูพนัดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกมากกวา่ กลุ่ม 56 ข้ึนไป 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบวา่บุคลากรโรงพยาบาล  ท่ีมีความผกูพนัในองคก์รแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อความตอ้งการท่ีจะ

รักษาความเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือทดสอบความแตกต่างของความผูกพนั ด้านอายรุายคู่ พบว่ากลุ่มอายุให้ความส าคญัต่อความผูกพนัดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษา

ความเป็นสมาชิกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่มีคู่แตกต่าง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาว่าการพฒันาบุคลากรในองคก์รมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลอยูร่ะดบัใด 
2. ศึกษาวา่ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการพฒันาบุคลากรให้มีความมัน่คงในสถานะภาพและความกา้วหนา้ มีผลต่อองคก์รของบุคลากรจาก

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
3. ให้มีการศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รในโรงพยาบาล เพ่ือน าผลมาเปรียบเทียบการวิจยั 

6. เอกสารอ้างองิ 
จุติรัตน์  ถาวโรและภาสชนก พิชญเวทยว์งศา. 2551. ปัจจัยท านายที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์. 
Porter, Lyman W., and other.  “Organization Commitment, Job Satisfaction and Turnover Among Psychiatric Technicians.” Journal of 

Applied Psycholgy 59,5 (1974):111-123. 
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ความเช่ือในบทบาททางเพศของสามีทีก่ระท ารุนแรงต่อภรรยา 
Gender Belief of Violent Husbands against Wives 

ธีระยุทธ ทองสุทธ์ิ1 และ ศิริศักดิ์ โพธ์ิแดง2 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาความเช่ือในบทบาททางเพศของสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยามีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะความเช่ือและความแตกต่าง

ระหวา่งสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยากบัสามีทัว่ไป ท าการศึกษาดว้ยวิธีสมัภาษณ์สามีทั้งสองกลุ่มในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี จ านวนกลุ่มละ 27 ราย 
ดว้ยแบบประเมินลกัษณะความเช่ือต่อบทบาททางเพศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 29 ขอ้ ท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าที 
พบวา่ กลุ่มสามีท่ีประทารุนแรงต่อภรรยามีความเช่ือในบทบาททางเพศแตกต่างจากกลุ่มสามีทัว่ไป ท่ีระดบันยัส าคญั .001 ความเช่ือในบทบาททาง
เพศของสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยาท่ีแตกต่างจากสามีทัว่ไป สามอนัดบัแรก คือ 1) ภรรยาเป็นสาเหตุให้สามีตอ้งกระท ารุนแรง และสามีกระท า
รุนแรงกบัภรรยาได ้ถา้ภรรยาไม่นบัถือญาติ/บรรพบุรุษของสามี 2) ภรรยาควรไดรั้บความรุนแรงถา้ใชค้  าพดูท่ีไม่ให้เกียรติสามี และ 3) สามีควรไดรั้บ
การให้อภยั ถา้กระท ารุนแรงต่อภรรยาท่ีไม่ท  างานบา้น  
ค าส าคญั: ความเช่ือในบทบาททางเพศ ความรุนแรง ครอบครัว ภรรยา สามี  

Abstract 
The objective of this research was to compare the gender belief between violent husbands against wives and non-violent husbands 

against wives. A structured interview was utilized with agree or not-agree 29 questions. The purposive sample target can be separated into two 
groups which were 1) the violent husbands against wives group at the amount of 27 persons and 2) the non-violent husbands against wives group at 
the same amount of 27 persons The results found that the gender belief these two groups were statistically significant different at the level of .001. 
The first three different criterion between these two groups were wives are a cause of husbands' violence against them, and husbands may be 
violent against their wives if they are not respect husbands' relatives/ancestors, 2) husbands may have violence against their wives if they do not 
respect them and 3) husbands' violence against are justified for wives who do not do good jobs on house-works. 
Keywords: Family, Gender belief, Husband, Violence, Wife. 

1. บทน า 
เพศ (Gender) เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดให้บุคคลไดอ้  านาจในการควบคุมครอบครัวซ่ึงสังคมส่วนใหญ่ยกยอ่งและมอบอ านาจ

ให้เพศชายเป็นผูน้ าและผูมี้อ  านาจเตม็ สงัคมไดก้  าหนดให้เพศชายและเพศหญิงมีหนา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งไรก็ตาม การมีอ านาจและการใช้อ  านาจท่ีเพศ
ชายเคยไดรั้บได้มีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเพศหญิงเร่ิมมีบทบาททางสังคมมากข้ึน สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนับีบบงัคบัให้ทั้งสามีและภรรยา
ตอ้งช่วยกนัท างานนอกบา้นเพ่ือเล้ียงดูครอบครัว ยงัผลท าให้บทบาทของสามีและภรรยาเปล่ียนไป กล่าวคือภรรยามีความเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและมีโอกาสตดัสินใจในเร่ืองครอบครัว มีการเคล่ือนไหวเรียกร้องความไม่เสมอภาคบนเง่ือนไขของหลกัสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights) ยงัผลท าให้ดุลยแ์ห่งอ านาจเปล่ียนไป แต่เน่ืองจากความเคยชินและการเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม สังคมยงัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีว่า
ใครท าหนา้ท่ีหรือมีบทบาทอยา่งไร เช่น บทบาทการท างานนอกบา้น หนา้ท่ีเล้ียงดูบุตร หนา้ท่ีท าอาหารและดูแลบา้น เป็นตน้ ท าให้สามีมกัถืออ านาจ
และอาจมีการใช้อ  านาจเบ็ดเสร็จ และส่งผลต่อสวสัด์ิภาพของภรรยาความรุนแรงของสามีท่ีกระท าต่อภรรยา คือ การท่ีสามีใช้ก  าลงัท าให้ภรรยา
บาดเจ็บ การท าลายทรัพยสิ์นของภรรยา การข่มขู่ว่าจะท าร้ายให้ภรรยาบาดเจ็บ การข่มขู่ว่าจะท าลายทรัพยสิ์นของภรรยา รวมทั้งการใชก้  าลงับงัคบั
กกัขงัหน่วงเหน่ียวและรุกรานสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล (เบญจพร ปัญญายง, ออนไลน์) 

ความเช่ือของผูช้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาททางเพศตามวฒันธรรมดั้งเดิมเก่ียวขอ้งกบัอ านาจการควบคุม ในการรับรู้บทบาททางเพศท่ี
เพศชายคิดว่าควรกระท าต่อเพศหญิงอาจมีส่วนสัมพนัธ์กบัการกระท ารุนแรง (ปรีชา อุปโยธิน, 2538 ) การท่ีภรรยามีพฤติกรรมไม่ตรงกบัความ
คาดหวงัของสามี ซ่ึงถา้สามีเป็นคนเจา้ระเบียบจนเกินไป ยึดตนเองเป็นมาตรฐาน ขาดความเห็นอกเห็นใจ ไม่เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ยอ่มมีโอกาส
ก่อให้เกิด ความขดัแยง้และความรุนแรง ดว้ยสามีเรียนรู้บทบาททางเพศจากความเช่ือซ่ึงถือว่าชายเป็นใหญ่ มีหน้าท่ีเล้ียงดูครอบครัวจึงเช่ือว่าตนมี
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สิทธิควบคุมภรรยา และเม่ือผนวกกบัความตึงเครียดภายในครอบครัวจากภาวะเศรษฐกิจท่ีบีบรัดและปัจจยัส่วนบุคคลของสามี เช่น บุคลิกภาพ 
พ้ืนฐานดั้งเดิม และ สารเสพติด เป็นตน้ (B.F. Sideleau, 1992) ซ่ึงไดผ้ลในหลายๆ คร้ัง เพราะว่าภรรยายอมดว้ยเกิดความอาย รัก หรืออ่อนแอกว่า จึง
ท าให้ให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงซ ้าแลว้ซ ้าเล่าในครอบครัว (K.L. Hoffman, D.H. Demo และ J.N. Edwards, 1994) 

บรรยากาศทางสงัคมและวฒันธรรมบางลกัษณะยงัมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดความขดัแยง้และกระตุน้ให้เกิดความเช่ือและปฏิบติัอยา่ง
ไม่เหมาะสมอนัน าไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว เช่น ภรรยาควรเช่ือฟังสามีเสมอ ภรรยาเป็นสมบติัของสามี ต ารวจไม่รับฟ้องเร่ืองระหว่างสามี
ภรรยา บทบาทของสามีควรเป็นผูท่ี้เหนือกว่าและการกระท ารุนแรงต่อภรรยาไม่ควรเป็นเหตุผลของการส้ินสุดความเป็นสามีภรรยาดว้ยการหย่า               
เป็นตน้ (C.E. Wall, 1993) 

คณะผูวิ้จยัมีความสนใจในการเปรียบเทียบความเช่ือในบทบาททางเพศระหว่างสามีท่ีกระท ารุนแรง ต่อภรรยากบัสามีท่ีไม่กระท า
รุนแรงต่อภรรยา เพ่ือเป็นแนวทางให้สงัคมไดต้ระหนกัและหาทางแกไ้ข เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางให้ชีวิตครอบครัวอยูอ่ยา่งมีความสุขโดยค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะความเช่ือในบทบาททางเพศระหว่างสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยากบัสามีท่ีไม่กระท า
รุนแรงต่อภรรยา 

2. วธีิการศึกษา 
2.1 ขอบเขตการวจิยั  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่สามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยาในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 27 คน ซ่ึงภรรยาขอรับความช่วยเหลือ

จากสถานีต ารวจโดยการติดตามไปสมัภาษณ์สามีท่ีบา้น และสามีท่ีไม่กระท ารุนแรงต่อภรรยา จ านวน 27 คน เท่ากนั โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากครอบครัวท่ีอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนักบัครอบครัวท่ีสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยา 

กรอบแนวคดิการวจิัย  
ตวัแปรอิสระ คือ ความเช่ือในบทบาททางเพศของสามี ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมรุนแรงท่ีสามีมีต่อภรรยา ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 1  

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

สมมตฐิานการวจิัย 
สามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยามีความเช่ือในบทบาททางเพศแตกต่างจากสามีท่ีไม่กระท ารุนแรงต่อภรรยา 

3. วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ คณะผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษากบักลุ่มเป้าหมาย จ านวน 54 คน ไดแ้ก่ สามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยา 

จ านวน 27 คน และสามีท่ีไม่กระท ารุนแรงต่อภรรยา จ านวน 27 คน ท าการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่ 
กนัยายน 2553 ถึง มีนาคม 2554  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาแนวคิด และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น                 

2 ตอน ไดแ้ก่  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ 

รายไดต่้อเดือน และ ระดบัการศึกษา  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ความเช่ือในบทบาททางเพศของสามีทั้งสองกลุ่ม จ านวน 29 ขอ้ ลกัษณะการตอบเป็นแบบเห็นดว้ยหรือ             

ไม่เห็นดว้ย ถา้เห็นดว้ยได้ 1 คะแนน ถา้ไม่เห็นดว้ยได ้0 คะแนน คะแนนรวมแสดงถึงระดบัความเช่ือในบทบาททางเพศของสามีอนัแสดงถึงความ           
ไม่เท่าเทียมกนัทางเพศของสามี และภรรยาอนัก่อแนวโนม้ของความรุนแรงท่ีสามีมีต่อภรรยาได ้

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
4.1 ผลการศึกษา  
 คณะผูวิ้จยัไดป้ระมวลขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี  
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1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปในแบบสมัภาษณ์ตอนท่ี 1 ดว้ยค่าความถ่ี และ ร้อยละ  
2. วิเคราะห์ความเช่ือในบทบาทางเพศของสามีทั้งสองกลุ่มในแบบสมัภาษณ์ตอนท่ี 2 ดว้ย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

ล าดบัของคะแนน และทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าที (t - test) 

ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามลกัษณะของกลุ่มสามทีีก่ระท ารุนแรงต่อภรรยา และสามทีีไ่ม่กระท า
รุนแรงต่อภรรยา 

 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่กลุ่มสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยาส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.26  มีอายุ
เฉล่ียเท่ากบั 41.3 ปี ซ่ึงนอ้ยกวา่กลุ่มสามีท่ีไม่กระท ารุนแรงต่อภรรยาท่ีมีอายเุฉล่ียกบั 43.7 ปี ส่วนใหญ่มีอายเุฉล่ียระหวา่ง 40-60 
ปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 กลุ่มสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยาส่วนใหญ่มีอาชีพ ท่ีแน่นอนมัน่คง (ร้อยละ 44.40) แต่ยงัเป็นสดัส่วนท่ี
นอ้ยกวา่มากเม่ือเทียบกบักลุ่มสามีท่ีไม่กระท ารุนแรงต่อภรรยา (ร้อยละ 92.60) ทั้งน้ี กลุ่มสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยามีรายได้
เฉล่ียท่ีต ่ากวา่ (รายไดเ้ฉล่ีย 5,545.10 บาทเทียบกบั รายไดเ้ฉล่ีย 11,338.70 บาท) และมีระดบัการศึกษาโดยรวมต ่ากวา่กลุ่มสามีท่ี
ไม่กระท ารุนแรงต่อภรรยา 



Oral Presentation                                                   Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011 

 54 

ตารางที ่2 แสดงล าดบัของความแตกต่างของคะแนนความเช่ือในบทบาททางเพศระหว่างสาม ีทีก่ระท ารุนแรงต่อภรรยากบัสามี
ทีไ่ม่กระท ารุนแรงต่อภรรยา 

 

จากตารางท่ี 2 การจดัล าดบัของผลต่างในคะแนนความเช่ือในบทบาททางเพศระหว่างสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยากบัสามีท่ีไม่กระ
ทุนแรงต่อภรรยา พบว่า ล าดบัแรกของความแตกต่างความเช่ือในบทบาททางเพศระหว่างบุคคลสองกลุ่ม คือ ภรรยาเป็นสาเหตุให้สามีตอ้งกระท า
รุนแรง และ สามีกระท ารุนแรงต่อภรรยาได ้ถา้ภรรยาไม่นบัถือญาติ/บรรพบุรุษของสามี และพบว่าไม่มีผูช้ายในกลุ่มสามีท่ีไม่กระทุนแรงต่อภรรยาท่ี
เห็นดว้ยกบัการท่ีสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยาไม่ควรถูกลงโทษตามกฎหมาย ทั้งน้ี มีความเช่ือในบทบาททางเพศ อยู ่4 ประเด็นท่ีกลุ่มสามีท่ีไม่
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กระท ารุนแรงต่อภรรยาเห็นดว้ยในจ านวนท่ีมากกว่ากลุ่มสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยา ไดแ้ก่ 1) เม่ือมีปัญหาสามีภรรยาควรหันหน้าเขา้ปรึกษากนั 
ไม่ควรไปพดูกบัคนอ่ืน (ต่างกนั 1 คะแนน) 2) ผูห้ญิงไม่ควรเขา้สถานเริงรมยต์ามล าพงั (ต่างกนั 2 คะแนน) 3) ภรรยามีอาชีพนอกบา้นได้ แต่การดูแล
ครอบครัว ควรมาก่อน (ต่างกนั 2 คะแนน) และ 4) สามีควรมีสิทธิในการควบคุมภรรยาเม่ือจ าเป็น (ต่างกนั 3 คะแนน)  

ตารางที ่3 ทดสอบสมมตฐิาน  

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยาและกลุ่มสามีท่ีไม่กระท ารุนแรงต่อภรรยา มีความเช่ือในบทบาททางเพศท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t = 3.54, p < .001)  

4.2 อภิปรายผล 
ผลการวิจยัความเช่ือในบทบาททางเพศของสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยา พบว่าความเช่ือบทบาททางเพศของสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อ

ภรรยาท่ีบ่งบอกถึงความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศสูงกวา่สามีท่ีไม่กระท ารุนแรงต่อภรรยา สามีทั้ง 2 กลุ่มมีอายเุฉล่ียใกลเ้คียงกนั ในขณะท่ี อาชีพ รายได ้
และระดบัการศึกษาแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายผล  

1. กลุ่มสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยามีความเห็นในดา้นภรรยาเป็นสาเหตุให้สามีตอ้งกระท ารุนแรง สามีกระท ารุนแรงต่อภรรยาได ้ถา้
ภรรยาไม่นบัถือญาติ/บรรพบุรุษของสามี และ ภรรยาควรไดรั้บความรุนแรงถา้ใช้ค  าพูดท่ีไม่ให้เกียรติสามี ในระดบัท่ีสูงและแตกต่างจากกลุ่มสามีท่ี
ไม่ใช่ความรุนแรงต่อภรรยาค่อนขา้งมาก  

2. กลุ่มสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยาเช่ือว่าสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยาไม่ควรถูกลงโทษ ตามกฎหมาย ในขณะท่ีกลุ่มสามีท่ีไม่ใช่
ความรุนแรงต่อภรรยา ไม่มีความเช่ือน้ีอยูเ่ลย  

3. กลุ่มสามีทั้งสองกลุ่มมีความเช่ือในบทบาททางเพศในบางดา้นคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงความ ไม่เท่าเทียมกนัของสามีและภรรยา 
ไดแ้ก่ ภรรยาตอ้งพ่ึงพาการคุม้ครองจากสามี สามีควรมีสิทธิในการควบคุมภรรยาเม่ือจ าเป็น ภรรยาไดรั้บศกัด์ิศรีในสังคมถา้มีสามีท่ีดี และ ภรรยามี
อาชีพนอกบา้นได ้แต่การดูแลครอบครัวควรมาก่อน จึงสรุปไดว้า่ความเช่ือเหล่าน้ีเป็นความเช่ือโดยทัว่ไปในสังคมของผูช้ายไทย ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลท่ี
ช่วยท าให้สามีตอ้งดูแลภรรยาเพราะภรรยาตอ้งพ่ึงพาตน แต่ในขณะเดียวกนั อาจน าซ่ึงเหตุผลในการท่ีสามีสามารถกระท ารุนแรงต่อภรรยาได ้

4. สามีทั้งสองกลุ่มเช่ือว่า เม่ือมีปัญหา สามีภรรยาควรหันหน้าเขา้ปรึกษากนั ไม่ควรไปพูดกบัคนอ่ืน ซ่ึงเป็นการยืนยนัสุภาษิตส าหรับ
ครอบครัวท่ีวา่ "ไฟในอยา่น าออก ไฟนอกอยา่น าเขา้" ซ่ึงมีผลท าให้ความรุนแรงในครอบครัวถูกปิดเงียบอยูภ่ายในครอบครัว และบุคคลภายนอกถือ
วา่เป็นเร่ืองของครอบครัวอ่ืนไม่ควรไปยุง่เก่ียว จึงเป็นปัญหาในการเขา้ช่วยเหลือขององคก์รภายนอก การกระท ารุนแรงในความเป็นจริงอาจมากกว่า 
ท่ีปรากฏเป็นข่าว เพียงแต่ภรรยาซ่ึงเป็นผูถู้กกระท าไม่ตอ้งการให้เป็นข่าว เพราะอาจหมายถึง การตอ้งเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ความหวาดระแวงในการ
ถูกกล่าวถึงและตอกย  ้าจากสังคม (มูลนิธิเพ่ือนหญิง, 2548) ภรรยาท่ีตอ้งรับการกระท ารุนแรงจากสามีมกัถูกสังคมมองว่าเป็นเร่ืองธรรมดาใน
ครอบครัว ซ่ึงต  ารวจมกั ไกล่เกล่ียให้สามีภรรยาปรองดองกนัมากกว่าท่ีจะด าเนินคดีตามกฎหมาย (วนานนัท ์แสงอาทิตย,์ 2548) จนกล่าวไดว้่า ความ
รุนแรงของสามีท่ีมีต่อภรรยาเป็นภยัเงียบท่ีมองไม่เห็น เป็นการยากแก่การป้องกนั เป็นผลให้โอกาสในการกระท ารุนแรงเพ่ิมมากข้ึนจนกลายเป็น
ปัญหาสงัคมก่ึงอาชญากรรม (รณชยั คงสกนธ์, 2549) 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุป  

ผลจากการศึกษาความเช่ือในบทบาททางเพศของสามีท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยา แสดงวา่ลกัษณะ ความเช่ือท่ีมีความไม่เท่าเทียมทางเพศ
ยงัคงกดข่ีและควบคุมภรรยาอยูม่ากจนพบความแตกต่างระหวา่งสามี ท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยากบัสามีท่ีไม่กระท ารุนแรงต่อภรรยาอยา่งชดัเจน สามี
ท่ีกระท ารุนแรงต่อภรรยา ใชเ้หตุผลจากความเช่ือน้ีในการมองภรรยาและปกป้องตนเองแตกต่างจากสามีท่ีไม่กระท ารุนแรงต่อภรรยา ความเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงผลกระทบ อิทธิพลของความเช่ือในบทบาททางเพศของสามี ควรไดรั้บการพิจารณาปรับเปล่ียนค่านิยมทางวฒันธรรมท่ีต่อความเป็น
หญิง-ชายในการอยูร่่วมกนั 
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5.2 ข้อเสนอแนะ  
โครงสร้างทางสงัคมควรยอมรับถึงสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่งชาย/หญิง และยอมรับว่าความเหล่ือมล ้าทางเพศเป็นปัญหาท่ีน าไปสู่การ

กระท ารุนแรงระหวา่งสามี-ภรรยา หากสังคมยงัยอมรับผูช้ายเป็นใหญ่ และมองปัญหาความรุนแรงระหว่างสามี-ภรรยาเป็นส่ิงธรรมดาในครอบครัว 
การแทรกแซงจากภายนอกครอบครัวจะขาดการยอมรับ ชุมชนและบริบททางสังคมควรมีปัจจยัสนบัสนุน (Proactive Factors) ช่วยเหลือภรรยาท่ีถูก
กระท ารุนแรงจากสามี เช่น ความเขม้แขง็ของชุมชน การมีเครือข่ายทางสังคมของชุมชน สมาชิก ของชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และชุมชนมีมาตรฐาน
ทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อครอบครัวท่ีเป็นสมาชิกของชุมชน เป็นตน้ 

การเขา้แทรกแซงจากภายนอกควรก าหนดขอบเขตความเกรงใจ การให้เกียรติ การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น ทั้งน้ี ภรรยาผูถู้กกระท าความ
รุนแรงตอ้งยอมรับการแทรกแซงจากภายนอก ไม่เกรงกลวัและยอมรับในอ านาจของสามี ทั้งน้ี องคก์รท่ีเขา้แทรกแซงควรมีขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทาง
ชีวสงัคม และปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสามีดว้ย 

องคก์รภายนอกสามารถเขา้ไปแทรกแซงอยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้ 1) สังคมตระหนกัและยอมรับในสิทธิท่ีเท่าเทียมในบทบาทสามีและ
ภรรยา 2) มีปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการแทรกแซงจากชุมชนและบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง 3) ภรรยายอมรับการแทรกแซง และ 4) มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนการ
แทรกแซง  
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คุณลกัษณะทีเ่ป็นจริงและทีค่าดหวงัของมัคคุเทศก์ ในความคิดเห็นของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
กรณีศึกษา วดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั 

The Reality and the Expectation Characteristics of Tour Guides according to Foreign Tourists' 
Opinions: A Case Study of the Emerald Buddha Temple and the Grand Palace 

ปนธร ธรรมสัตย์1  และ อาภร สุนทรชัย2 
Panaton Thammasat1 and Aporn Soonthornchai2 
1ส านกัวจิยัและงานสร้างสรรค ์ฝ่ายวจิยัและวางแผน มหาวทิยาลยัราชธานี 

2ภาควชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชธานี วทิยาเขตอุดรธานี 
E-mail: panaton_k@hotmail.com  

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศก์ ในความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ กรณีศึกษาวดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั จ  าแนกตามเพศ อาย ุและสัญชาติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
คือนกัท่องเท่ียวชาวองักฤษ อเมริกนั แคนาดา และออสเตรเลีย ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในวดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั จ านวน 
400 คน ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีคณะผูวิ้จยัสร้างข้ึน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าที ผลการวิจยัพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริง และท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศก์: กรณีศึกษาวดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงัทั้งโดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศก์โดยรวม และรายดา้นบุคลิกภาพและมนุษย์
สัมพนัธ์ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นวิชาชีพมีความแตกต่างกนั นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศต่างกนัและสัญชาติต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศก์โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีคาดหวงั
ของมคัคุเทศกโ์ดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ค าส าคญั: พระบรมมหาราชวงั มคัคุเทศก ์นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

Abstract 
The objectives of this research were to study and to compare the reality and the expected characteristics of tour guides according to 

foreign tourists' opinions: A case study of the Emerald Buddha Temple and the Grand Palace, classifying by sex, age, and nationality. The sample 
group comprised of British, American, Canadian, and Australian tourists visiting the Emerald Buddha Temple and the Grand Palace at the total of 
400 people. The method of accidental random sampling was utilized. A set of questionnaires was used to collect data. The SPSS was used to 
identify frequencies, means, and standard deviations. A t-test was selected for a hypothesis testing. The results found that: The foreign tourists' 
opinions were high in both reality and expectation in the total and each side of the tour guides' characteristics. Their reality and expectation 
opinions in total, personal, and social characteristics of the tour guides except a professional characteristics were statistically significant different at 
the level of .05. The foreign tourists who had different sex and nationality had no different opinions towards tour guides' expected characteristics. 
However, a difference in the foreign tourists' age factor gave different opinions towards tour guides' expected characteristics at the .05 significant 
level.  
Keywords: The Emerald Buddha Temple, The Grand Palace, Foreign tourist, Tour guides. 

1. บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสามารถดึงดูดชาวต่างชาติท่ีมีความสนใจในประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่ห้เขา้มาท่องเท่ียว 
(ไพบูลย ์คุม้ค  า, 2548) ยงัผลท าให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทท่ีส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยเป็นอยา่งมาก โดยเป็นอุตสาหกรรมท่ี
น าเงินตราต่างประเทศเขา้สู่ประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นตน้มา (คู่มือมคัคุเทศก,์ 2541) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนา
พทุธ จึงมีการสร้างวดัวาอารามซ่ึงเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นจ านวนมาก  

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวดัส าคญั เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมือง คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกว้
มรกต วดัน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือหน่ึงว่า วดัพระแกว้ วดัพระศรีรัตนศาสดารามหรือวดัพระแกว้เป็นพระอารามหลวงท่ีไม่มีพระสงฆจ์ าพรรษา
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เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส และเป็นวดัท่ีอยูใ่นบริเวณพระบรมมหาราชวงั โดยตั้งอยูต่รงมุมด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ของ
พระบรมมหาราชวงั ใช้เป็นสถานท่ีทรงบ าเพญ็พระราชกุศลของพระมหากษตัริย  ์ สร้างแลว้เสร็จใน พ.ศ. 2327 และไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์มา
ตามล าดบัในสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 7 และท่ี 9 (คู่มือมคัคุเทศก์, 2541) ประกอบดว้ย 1) กลุ่มพระอุโบสถมีพระอุโบสถเป็นอาคารประธานซ่ึงเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ลอ้มรอบดว้ยศาลาราย พระโพธ์ิธาตุพิมาน หอราชพงศานุสรณ์ หอราชกรมานุสรณ์ หอระฆงั และ หอ
พระคนัธารราษฎร์ 2) กลุ่มฐานไพที มีอาคารหลกัสามหลงั คือ ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย ์และวตัถุประดบัตกแต่งอ่ืนๆ เช่น 
รูปป้ันสตัวหิ์มพานต ์บุษบกพระราชลญัจกร นครวดัจ าลอง พระสุวรรณเจดีย ์และ พนมหมาก 3) หอราชพวศานุสรณ์ ตั้งอยูบ่นก าแพงแกว้ดา้นหลงั
พระอุโบสถ อยูท่างทิศใต ้เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประจ ารัชกาลพระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในหอมีภาพเขียนพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ 4) พระโพธิธาตุพิมาน เป็นท่ีประดิษฐานพระปรางคข์องโบราณ ซ่ึงทรงอญัเชิญ มาจากทางเหนือขณะท่ีรัชกาลท่ี ทรงผนวช พระบรม
สารีริกธาตุและส่วนของพระศรีมหาโพธ์ิจากพุทธคยา 5) พระอษัฎามหาเจดีย ์หรือ พระปรางค ์8 องค ์ตั้งเรียงกนัอยูห่น้าวดัพระศรีรัตนศาสดาราม              
6) กลุ่มอาคารประกอบอ่ืนๆ ประกอบดว้ย หอพระนาก พระเศวตกุฏาคาร วิหารยอด หอมณเฑียรธรรม ยกัษท์วารบาล และจิตรกรรมฝาผนงั 

พระบรมมหาราชวงัไดใ้ชเ้ป็นท่ีประทบัและศูนยก์ลางการปกครองของพระมหากษตัริยส์มยัรัตนโกสินทร์มาตลอด  จนถึงกลางรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวและ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดเ้สด็จ
ประทบัเพียงคร้ังคราว ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดลไดเ้คยเสด็จประทบั  ณ พระท่ีนัง่บรมพิมาน กระทัง่เสด็จสวรรคต 
หลงัจากนั้นจนถึงปัจจุบนั มิไดมี้พระมหากษตัริยเ์สด็จมาประทบัในพระบรมมหาราชวงัเป็นการถาวร  ในรัชกาลปัจจุบนั พระบรมมหาราชวงัใช้เป็น
สถานท่ีประกอบพระราชพิธีส าคญัต่างๆ ตามพระราชประเพณี เป็นท่ีรับแขกเมืองและพระราชอาคนัตุกะ รวมทั้งเป็นท่ีตั้งพระบรมศพและพระศพ
ของพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศช์ั้นสูง ส่วนท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสนใจและสามารถเขา้ชมได ้คือ เขตพระราชฐานชั้นกลาง 
ในส่วนของพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท หมู่พระมหามณเฑียร หมู่พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท รวมถึงประตู รอบก าแพงพระบรมมหาราชวงั และป้อม
รอบก าแพงพระบรมมหาราชวงั  

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวชมวดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงันิยมมาเป็นกลุ่มโดยมีมคัคุเทศก์เป็นผูบ้รรยาย
ประวติัความเป็นมาและความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ี "มคัคุเทศก์" หมายถึง "ผูน้ าทาง" ซ่ึงใช้เรียกบุคลากรทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว ตลอดจนเป็นผูช้ี้แนะอธิบายส่ิงต่างๆ แก่นกัท่องเท่ียว ดงันั้น ความรู้ความเขา้ใจและความประทบัใจจึงเป็นผลจากการน าพา
ของมคุัเทศกเ์ป็นส าคญั (คู่มือมคัคุเทศก,์ 2541) หากมคัคุเทศกเ์ป็นผูท่ี้มีความพร้อมและรอบรู้ ในส่วนท่ีตนมีบทบาทในการน าเท่ียวมคัคุเทศก์ รวมทั้ง
ให้บริการท่ีประทบัใจ ยอ่มเป็นกลไกส าคญัท่ีจะดึงดูด ให้นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลบัมาท่องเท่ียวในเมืองไทยอีก ทั้งยงักระจายข่าวแนะน าให้เพ่ือนฝูง
ญาติพ่ีนอ้ง มาท่องเท่ียวในประเทศไทยซ่ึงเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวอีกทางหน่ึง มคัคุเทศก์จึงเป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ด กบันกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด เป็น
บุคคลท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนของชาติในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ (คู่มือมคัคุเทศก์, 2541) ถึงแมว้่า
ในปัจจุบนั นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีพฤติกรรมท่ีมาเท่ียวดว้ยตนเอง (Bag Packing) เพ่ิมข้ึน แต่การท่องเท่ียวในโบราณสถาน นกัท่องเท่ียวยงัมี
พฤติกรรม ท่ีตอ้งการผูน้ าเท่ียว 

คณะผูวิ้จยัมีความสนใจศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้เท่ียวชม วดัพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวงัท่ีมีต่อมคัคุเทศก ์ซ่ึงผลการศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์ ต่อมคัคุเทศกใ์นการปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการ ของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสูงสุด 

วตัถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศก์ในความคิดเห็น ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ: 

กรณีศึกษาวดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั  
2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีคาดหวงัต่อมคัคุเทศก์ในความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ: กรณีศึกษาวดัพระศรีรัตนศาสดา

รามและพระบรมมหาราชวงัตามตวัแปรเพศ อาย ุและสญัชาติ 

2. วธีิการศึกษา  
2.1 ขอบเขตการวจิยั  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีได้เขา้ชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และ
พระบรมมหาราชวงัในเดือนมกราคม 2554 ซ่ึงมีจ านวนมากกวา่ 25,000 คน ในท่ีน้ี ถือวา่ประชากรมีขนาดใหญ่มาก 

คณะผูวิ้จยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยเทียบตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2543) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
400 คน ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน .05 โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย ตวัแปรอิสระแบ่งออกเป็น เพศ อาย ุและ สัญชาติ และ ตวัแปรตาม คือ ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะของมคัคุเทศก ์ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี  1 

 
แผนภูมทิี ่ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

สมมติฐานการวจิัย  
1. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัต่อมคัคุเทศก ์ทั้งโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
2. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีคาดหวงัต่อมคัคุเทศกแ์ตกต่างกนั 
3. นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีคาดหวงัต่อมคัคุเทศกแ์ตกต่างกนั 
4. นกัท่องเท่ียวท่ีมีสญัชาติต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีคาดหวงัต่อมคัคุเทศกแ์ตกต่างกนั 

3. วธีิด าเนินการวจัิย  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงคณะผูวิ้จยัได้ท  าการศึกษากบักลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวองักฤษ 

อเมริกนั แคนาดา และ ออสเตรเลีย จ านวน 400 คน ในเดือนมกราคม 2554 โดยท าการสอบถามตามแบบสอบถามท่ีก าหนด ไดแ้บบสอบถามท่ี
สมบูรณ์กลบัคืนจ านวน 400 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

และ สัญชาติ โดยเพศ จ าแนกเป็น เพศชาย และ เพศหญิง ส าหรับอาย ุจ าแนก เป็น 4 ระดบั คือ อาย ุ16-30 ปี อาย ุ31-45 ปี อาย4ุ6-60 ปี และ อายุ
มากกวา่ 60 ปี ส่วนสญัชาติ แบ่งเป็น สญัชาติองักฤษ อเมริกนั แคนาเดียน และ ออสเตรเลีย  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อมคัคุเทศก์ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และ น้อย
ท่ีสุด (1 คะแนน) และแปลความหมายโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538) ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 3.67 - 5.00 ระดบัความคิดเห็นมาก ค่าเฉล่ีย 
2.34 – 3.66 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง และ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 2.33 ระดบั ความคิดเห็นนอ้ย 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
4.1 ผลการศึกษา  

คณะผูวิ้จยัไดป้ระมวลขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี  
1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ดว้ยค่าความถ่ี และ ร้อยละ  
2. วิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศกใ์นความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ: กรณีศึกษาวดัพระศรีรัตน

ศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั ทั้งดา้นบุคลิกภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ดา้นวิชาชีพ และโดยรวม ดว้ยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของมคัคุเทศก์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที (t-test)  

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเ่ป็นจริงของมคัคุเทศก์ ในความคดิเห็นของ 
 นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิกรณีศึกษา : วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวงัโดยรวมและรายด้าน 

คุณลักษณะท่ีเป็นจริงของมัคคุเทศก์ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. การแปลผล 

1. ดา้นบุคลิกภาพ 4.46 0.57 มาก 
2. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 4.47 0.58 มาก 
3. ดา้นวชิาชีพ 4.52 0.56 มาก 

รวม 4.48 0.54 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของมคัคุเทศกโ์ดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก        =   4.68   

ตารางที ่3 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่คุณลกัษณะทีเ่ป็นจริงและทีค่าดหวงั ของมคัคุเทศก์ในความคดิเห็นของ 
  นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิกรณีศึกษา : วดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมหาราชวงัโดยรวมและรายด้าน 

คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ 
ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีเป็นจริง ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีคาดหวัง T P 

 S.D.  S.D. 

1. ดา้นบุคลิกภาพ 4.46 0.57 4.35 0.57 2.639 0.900 
2. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 4.47 0.58 4.36 0.59 2.539 0.245 
3. ดา้นวชิาชีพ 4.52 0.56 4.44 0.56 1.982* 0.036 

รวม 4.48 0.54 4.38 0.55 2.491 0.234 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะ ท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศก์โดยรวม 
ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นวิชาชีพท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความคดิเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อมัคคุเทศก์: กรณศึีกษาวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมหาราชวงั จากค าถามปลายเปิด  
1. ดา้นบุคลิกภาพ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่มคัคุเทศกมี์คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ อยูใ่นระดบัท่ีดี โดยมคัคุเทศก์มีความ

เป็นผูน้ า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมท่ีจะน าเท่ียวได้ แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย มีความละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้
กระตือรือร้นในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดว้ยความอุตสาหะ ขยนั อดทนและตรงต่อเวลา 

2. ดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่มคัคุเทศกมี์อารมณ์แจ่มใสเบิกบาน สร้างบรรยากาศท่ีดีตลอดการเดินทาง  
3. ดา้นวิชาชีพ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามคัคุเทศก์มีทกัษะดา้นการใช้ภาษา มีความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว มีความ

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี มีจรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบนกัท่องเท่ียวและน าเท่ียวตามแผน ท่ีก  าหนดอยา่งครบถว้น 

4.2 อภิปรายผล  
ผลการวิจยัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศก์ในความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ: กรณีศึกษาวดัพระศรีรัตน

ศาสดารามและพระบรมหาราชวงั สามารถน ามาอภิปรายผลตามสมมติฐาน ดงัน้ี  
1. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัโดยรวม ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 1 ยกเวน้ดา้นวิชาชีพ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี นกัท่องเท่ียวมีระดบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงโดยรวมของมคัคุเทศก์มากกว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีคาดหวงัโดยรวมของมคัคุเทศก ์
แสดงวา่มคัคุเทศกส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดเ้กินกว่าท่ีนกัท่องเท่ียวคาดหวงัไวโ้ดยเฉพาะดา้นวิชาชีพของมคัคุเทศก์ ซ่ึงอา
จะเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวมีความมุ่งหวงัท่ีจะมาท่องเท่ียวและพกัผ่อนมากกว่ามุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บความรู้อยา่งลึกซ้ึง อน่ึง นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
โดยทัว่ไปท่ีมาท่องเท่ียว เชิงประวติัศาสตร์มีการศึกษาสูงและสนใจในศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์จึงมีความสนใจในคุณลกัษณะ  ของ
มคัคุเทศกด์า้นบุคลิกภาพและดา้นมนุษยส์มัพนัธ์นอ้ย แต่สนใจดา้นวิชาชีพมาก เม่ือมคัคุเทศกมี์ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการอธิบายเก่ียวกบัวดั
พระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวงัเป็นอย่างดี อีกทั้งองค์ประกอบของสถานท่ีทีมีความสวยงาม ท าให้เกิดความประทบัใจแก่
นกัท่องเท่ียวในคุณลกัษณะ ทางวิชาชีพของมคัคุเทศก ์ 

2. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศต่างกนัมีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของมคัคุเทศก์: กรณีศึกษา วดัพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวงัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่มคัคุเทศกมี์การเตรียมตวัและมีการจดัการเก่ียวกบัโปรแกรม
การท่องเท่ียวมาเป็นอยา่งดีประกอบกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งชายและหญิงมีความตอ้งการพ้ืนฐานดา้นการท่องเท่ียวท่ีเหมือนกนั คือ ตอ้งการ
ช่ืนชมความสวยงามของวดัพระศรีรัตนศาสดารามและองคพ์ระท่ีนัง่ต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวงั และถ่ายรูปเพ่ือบนัทึกความทรงจ า เม่ือความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียวมีเพียงเท่าน้ี แต่มคัคุเทศก์สามารถสร้าง ความประทบัใจให้แก่นักท่องเท่ียวได้มากกว่าท่ีนักท่องเท่ียวคาดหวงัไว ้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบญจมาศ กนกฉนัท ์(2549) ซ่ึงท าการวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการเขา้ชมพิพิธภณัฑพ์ระท่ีนัง่วิมานเมฆ 
พระราชวงัดุสิต พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเขา้ชมพิพิธภณัฑพ์ระท่ีนัง่วิมานเมฆ พระราชวงัดุสิตไม่แตกต่างกนั เป็น
เพราะว่า พิพิธภณัฑพ์ระท่ีนัง่วิมานเมฆเป็นโบราณสถานท่ีนกัท่องเท่ียว มีความคาดหวงัในส่ิงท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียวอยูแ่ลว้ จึงไม่มีผลต่อความ
คิดเห็นของนกัท่องเท่ียว  

3. นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกัน มีความคาดหวงัต่อคุณลักษณะของมัคคุเทศก์: กรณีศึกษา วดัพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวงัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 3 ทั้งน้ี เพราะนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในแต่ละช่วงอายุ
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มีความสนใจ ความตอ้งการ การตอบสนองดา้นการบริการ และความรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียวแตกต่างกนั นกัท่องเท่ียว
ในช่วงวยัรุ่นตอนปลายถึงผูใ้หญ่ตอนตน้ (16-30 ปี) ตอ้งการชมสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือถ่ายรูป และหาประสบการณ์ในการเดินทางและเปรียบเทียบกบั
ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดศึ้กษามาล่วงหน้า อีกทั้งอยูใ่นวยัท่ีมีพลงัในตวัเองสูง กระฉับกระเฉง ช่วยเหลือตวัเองได ้จึงมีความคาดหวงัต่อ
มคัคุเทศก ์ค่อนขา้งน้อย ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหว่าง 31-60 ปี ซ่ึงเป็นช่วงในวยัท างาน ตอ้งการใช้จ่ายอยา่งคุม้ค่าและมีประสบการณ์จากการ
ท่องเท่ียวมากไดรั้บบริการดา้นการท่องเท่ียวมาในหลากหลายรูปแบบ จึงมีความคาดหวงัต่อมคัคุเทศก์สูงกว่าช่วงอายอ่ืุน ๆ ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีอายุ
มากกว่า 60 ปีนั้น เป็นวยัท่ีเกษียณอายุแลว้ มีก าลงัทรัพยม์าก ส่วนใหญ่เดินทางมากบัลูกหลานซ่ึงคอยดูแล้วอยูแ่ล้ว จึงมีความคาดหวงัเก่ียวกบั
คุณลกัษณะ ของมคัคุเทศกน์อ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเลิศวลีกรณ์ อรุณชยัรัตน์ (2549) ซ่ึงท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรม
นนัทนาการของผูใ้ช้บริการสวนวชิรเบญจทศั พบว่า ผูใ้ช้บริการสวนวชิรเบญจทศัท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนนัทนาการ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั เพราะผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ่างกนัมีความตอ้งการในการเลือกกิจกรรมและมีความสนใจแตกต่างกนั 

4. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีสญัชาติต่างกนั มีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของมคัคุเทศก์: กรณีศึกษาวดัพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวงัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 4 ทั้งน้ี เป็นไปไดว้่าวฒันธรรมและการด ารงชีพของนกัท่องเท่ียวทั้ง 4 สัญชาติ
คลา้ยคลึงกนั นกัท่องเท่ียว ชาวออสเตรเลียมีแนวพฤติกรรมและวิถีชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกบัชาวองักฤษอนัเน่ืองมาจากการอยูภ่ายใตอิ้ทธิพล ขององักฤษมา
เป็นระยะเวลานาน ส าหรับชาวอมริกนัและแคนาเดียนเป็นเช้ือชาติท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดู ให้เติบโตข้ึนมาดว้ยการช่วยเหลือตนเองในทุก ๆ ดา้น และ
อาจไดศึ้กษาประวติัความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียวมาเป็นอยา่งดีล่วงหนา้แลว้ จึงไม่ไดค้าดหวงัท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือจากมคัคุเทศก์ในระดบัสูง 
แต่มุ่งหวงั ท่ีจะไดรั้บความประทบัใจจากความงดงามของสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพจิตร จิรเร่ืองกุล (2548) พบว่าโดยทัว่ไป 
มคัคุเทศกเ์อาใจใส่ต่อนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเยอืนประเทศไทยเป็นอยา่งดี ท าให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติรู้สึกประทบัใจท่ีไดรั้บบริการในระดบั
ท่ีสูงเกินกวา่ท่ีคาดไว ้

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุป 

ผลจากการศึกษาคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศกใ์นความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ: กรณีศึกษาวดัพระศรี
รัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั สรุปไดด้งัน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวงั จ านวน 400 

คน เป็นเพศหญิงจ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และเป็นเพศชายจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีอาย ุ
46-60 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาคือ อาย ุ16-30 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 และอาย ุ31-45 ปี จ านวน 95 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.75 และนอ้ยท่ีสุดคืออาย ุ60 ปีข้ึนไป จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นชาวองักฤษ มีจ  านวน 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาคือชาวออสเตรเลีย จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 และเป็นชาวอเมริกนั และแคนาเดียน จ านวน 102 คน และ 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และ ร้อยละ 22.75 ตามล าดบั  

สรุปการวเิคราะห์  
1. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของมคัคุเทศก์: กรณีศึกษา วดัพระศรีรัตนศาสดารามและ

พระบรมมหาราชวงั ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
2. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศก์: กรณีศึกษา วดัพระศรีรัตนศาสดารามและ

พระบรมมหาราชวงั ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
3. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศก์: กรณีศึกษาวดัพระศรีรัตนศาสดา

รามและพระบรมมหาราชวงั โดยรวมและรายดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นวิชาชีพมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศต่างกนั หรือท่ีมีสัญชาติต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะ ท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศก์: 
กรณีศึกษาวดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงัโดยรวมไม่แตกต่างกนั  

5. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีคาดหวงัของมคัคุเทศก์: กรณีศึกษาวดัพระศรีรัตนศาสดา
รามและพระบรมมหาราชวงั โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
มคัคุเทศกค์วรรักษาระดบัมาตรฐานท่ีเป็นอยูใ่ห้คงไวต้ลอดไป โดยภาครัฐควรให้การสนบัสนุนพฒันา คุณภาพมคัคุเทศก์ดว้ยการอบรม

ให้แก่มคัคุเทศก์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้ทนัต่อกระแสความนิยมการท่องเท่ียว ซ่ึงการอบรมอาจรวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ  โดยสมมติ
สถานการณ์ข้ึนเพ่ือหาหนทางท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวให้ตรงจุดและให้นกัท่องเท่ียวเกิดความพอใจอยา่งสูงสุด 

6. เอกสารอ้างองิ 
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มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนนัทนาการ บณัฑิตวิทยาลยั. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
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การศึกษาความพงึพอใจของผู้เข้าชมงานสัปดาห์วชิาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี 2553 
Study  on  Satisfaction  of  Attendant  to the Academic Week and Tawan-ok  

Agricultural Festival Fair 2010 

วรีะพล  แจ่มสวสัดิ์  ชงโค  แซ่ตั้ง  ณัฎฐิดา  ทองเอีย่ม  เตอืนใจ  สลบัศรี  ประกาย  ขวญัหลาย 
นิราวลัย์  ศรีทอง  วลิาวลัย์  ฤทธ์ิเรืองโรจน์  และ  กมลรัตน์  สุริยะสาร 

Verapol Jamsawas, Chongko  Saetang, Natthida  Tong-aeam, Teanjai  Salabsri, Prakay  Kwanlay, Nirawan  Sritong, 
Vilawan  Ritreangroj and Kamonrat  Suriyasarn 
 สถาบนัวจิยัและพฒันา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมงานสปัดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี 2553  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึง

พอใจของผูเ้ขา้ชมนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลยัเพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะและหาแนวทางการพฒันาปรับปรุงการจดังานให้ดีข้ึน  ตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย โดยใชวิ้ธีประเมินผลจากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ขา้ร่วมงาน  จ  านวน  660 คน 

ผลการวิจยัพบว่า  ผูเ้ขา้ชมการจดังานท่ีตอบแบบประเมินผลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  75.00 เปอร์เซ็นต ์(495 คน) และเป็นเพศชาย  
25.00  เปอร์เซ็นต ์ (165 คน)  โดยมีอายรุะหว่าง 16  ถึง  20  ปี  มากท่ีสุดโดยมีระดบัการศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด คิดเป็น 40.00 
เปอร์เซ็นต ์ อาชีพหรือสถานะส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนและนกัศึกษา  รองลงมาเป็นอาชีพ พนกังานของรัฐ  พนกังานบริษทัเอกชนและรับราชการเรียง
ตามล าดบั   ผลส ารวจความพึงพอใจต่อสถานท่ีจดันิทรรศการ การตอ้นรับและให้ขอ้มูล ประโยชน์จากเอกสารเผยแพร่และประโยชน์โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงานรูปแบบการจดัแสดงนิทรรศการและเน้ือหาและรายละเอียดของงานจดัแสดงอยูใ่นระดบัมาก
เช่นกนั 

จากแบบสอบถามพบว่า  มีผูรู้้จกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก โดยทราบขอ้มูลของมหาวิทยาลยัจากส่ืออินเตอร์เน็ต
และส่ือแผ่นพบัโฆษนามากท่ีสุด  55.00 เปอร์เซ็นต ์  รองลงมาคือ  ส่ือวิทยุ  ส่ือโทรทศัน์  และส่ือหนงัสือพิมพเ์ท่ากนั  เรียงตามล าดบั  ส่วนความ
สนใจท่ีจะใช้บริการจากมหาวิทยาลยัทางดา้นงานวิจยัมีมากท่ีสุด  คือ  70.00 เปอร์เซ็นต ์  รองลงมาคือ  ดา้นบริการวิชาการ  ดา้นการศึกษาต่อ  และ
ดา้นคลีนิกเทคโนโลยมีีนอ้ยท่ีสุด  ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจศึกษาต่อในคณะต่างๆ  พบว่าคณะในมหาวิทยาลยัท่ีมีผูส้นใจศึกษาต่อมากท่ีสุด  
คือ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากท่ีสุด  40 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติและสัตวแพทยศ์าสตร์
เท่ากนั  35 เปอร์เซ็นต ์ส่วนคณะคณะศิลปะศาสตร์  30 เปอร์เซ็นต ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี25 เปอร์เซ็นต ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  กบัคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมการเกษตรเท่ากนั 20 เปอร์เซ็นต ์และคณะท่ีไดรั้บความสนใจน้อยท่ีสุดคือ คณะเทคโนโลยีสังคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบนัเทคโนโลยกีารบิน เท่ากนัคือ  15 เปอร์เซ็นต ์ เรียงตามล าดบั 
ค าส าคญั: ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมงาน งานสปัดาห์วิชาการ งานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก 2553 

Abstract 
The study on satisfaction of attendants to the academic week and tawan-ok agricultural festival fair 2010 was conducted to examine 

the satisfaction of visitors to the exhibition, held on 3-12 December 2010 at Rajamangala University of Technology, Bangpra Campus, Chonburi. 
The study also retrieved some information and suggestion to improve the next exhibition. The data was collected   from  660 attendants through a 
set questionnaires. 

The results revealed that 75.00% of attendants were females and most of them were 16-20 years old while their academic levels 
were high school 40.00%. Mostly were students in high school and lower percentages were government officers, private company officers and 
governance officials, respectively. The satisfaction in exhibition area (situation), service and informative, public documents, and benefit from 
exhibition were highest level.  Appropriate length of time, exhibition format, and detail and content of the exhibition were equal as in the high 
level.  

The research, found that attendants had known Rajamangala University of Technology Tawan-ok (RMUTTO) from internet media 
and public information document which was the highest level (55%) and lower from radio, television, and news paper, was the same level  
respectively. For interesting in using facilities providing from RMUTTO, 70.00% of them were interested in using research service, later was 
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training service, education service, and the last one was technology clinics service. Faculties which they were interested to study from high to low 
percentage were Faculty of Humanities and Social Science 40%, followed by Faculty of Agriculture and Natural Resources, Faculty of Veterinary 
Medicine equal as 35%. Faculty of Art 30%, Faculty of Science and Technology 25%, Faculty of Administration and  Information Technology, the 
same as Faculty of Agricultural Industrial Technology 20% and the last was Faculty of Social Technology, Faculty of Engineering and 
Architecture and  Institute of Aviation was  the same level as 15%,  respectively.   
Keywords: Satisfaction of attendant, The academic week, Tawan-ok agricultural festival fair 2011. 

1. บทน า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกไดจ้ดังานสัปดาห์วิชาการราชมงคลตะวนัออก ซ่ึงจดัในช่วงงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก  

เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจดัการศึกษาเผยแพร่ผลงานความรู้นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ สู่ประชาคมในเขตภาคตะวนัออก ซ่ึงแต่ละ
ปีมีผูส้นใจร่วมงานจ านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการประเมินผลการจดังานเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงาน
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดังานในคร้ังต่อไป ให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมงาน ตามวตัถุประสงคข์องการจดังาน 
และตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั ดงันั้นจึงไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมงานสัปดาห์วิชาการ และงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี 2553 
ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเพ่ือใชใ้นการพฒันาในการจดังานให้ดียิง่ข้ึน เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการจดังานดว้ยดี 

งานวิจัยน้ีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี 2553                    
2) เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะและหาแนวทางการพฒันาการปรับปรุงการจดังานให้ดียิง่ข้ึน ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ซ่ึงมีขอบเขตงานวิจยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาเพื่อศึกษาทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ (Satisfaction) ของผูเ้ขา้ร่วมชมงาน 
2. ขอบเขตประชากรเพ่ือทราบความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงานต่อการจดังานสปัดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี 2553 
3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ไดแ้ก่ 

- ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมชมงาน 
- ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมชมงานในงานสปัดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี 2553 

1.3 กรอบแนวคดิของโครงการวจิยั (Conceptual Framework) 
การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลงานวิจยัและส่ิงประดิษฐ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวนัออก  ในงานสปัดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออกปี 2553 ใน 5 ดา้นคือ 
1.  สถานท่ีจดังาน 
2. ระยะเวลา   
3. การอ านวยความสะดวก 
4. รูปแบบและความเหมาะสมของกิจกรรมดา้นต่างๆ 
5. ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 
  

 

 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวจิัย 
 ความพงึพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึน
เม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง และความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการ
หรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง (ชริณี เดชจินดา, 2530) 
 ผู้เข้าร่วมชมงาน หมายถึง ประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้ร่วมงานการน าเสนอสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออกปี 2553 
ระหวา่งวนัท่ี  3 – 12 ธนัวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี 

ลักษณะผู้เข้าร่วมงาน 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  ระดบัการศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายได ้

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมชมงาน 
1.  สถานท่ีจดังาน 
2.  ระยะเวลา 
3.  การอ านวยความสะดวก 
4.  รูปแบบและความเหมาะสมกิจกรรมดา้นต่างๆ 
5.  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
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 ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมงาน หมายถึง ความพอใจ ความประทบัใจ และความรู้สึกนึกคิดท่ีดีของผูร่้วมงานต่อการจดันิทรรศการ  
ผลงานวิจยัและส่ิงประดิษฐ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ในงานการน าเสนอสปัดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี  
2553 
 สัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี  2553  หมายถึง  เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี ไดจ้ดัให้เป็นกลยุทธ์ในการขยายผลงานของความส าเร็จของการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสู่สาธารณะชน
พร้อมกบัเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงและท าการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงภาระหนา้ท่ีงานรับใชส้งัคมและพนัธกิจของมหาวิทยาลยัฯต่อสงัคม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เป็นมหาวิทยาลัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548 ซ่ึงไดรั้บการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา โดยในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ไดก้  าหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกดัสถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคล จ านวน  4  วิทยาเขต และ 1 คณะตามมาตรา 65(3)  ไดแ้ก่  วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ  วิทยาเขตอุเทนถวาย  วิทยาเขตบางพระ  
และวิทยาเขตจนัทบุรี พร้อมทั้ง ให้ยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกตามมาตรา  5(3)    

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ได้ขอ้มูลอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการจดังานเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการจดันิทรรศการของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ในการจดังานในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ความสอดคล้องต่อความตอ้งการของชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการน าขอ้มูลท่ีได้จากผูต้อบแบบสอบถามมาท าการประเมิน เพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง และร่วมกนัระดมสมองเพ่ือปรับปรุงการ
จดังานในคร้ังต่อๆ ไป  ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสร้างงานในอนาคตหรือปีต่อๆไป และยงั
สะทอ้นเห็นภาพรวมของผลงานของมหาวิทยาลยั ในสายตาของสังคมด้วย (สรียา, 2545) 

2. วิธีการศึกษา 
ความพึงพอใจเป็นทศันคติอย่างหน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม  ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราทราบว่าบุคคลมีความ

พึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อน  จึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรง  แต่สามารถวดัโดย
ออ้มโดยการวดัความรู้สึกหรือความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกที่แทจ้ริง จึงจะ
สามารถวดัความพึงพอใจนั้นได ้(หลุย, 2533) 

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้ร่วมชมงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี 2553 ของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก โดยเก็บตวัอยา่งแบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 660 คน 

2.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีคณะผูวิ้จยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

แบ่งแบบสอบถามเป็น  4  ขั้นตอน 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรสังคม ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ อาย ุระดบัการศึกษา ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ

รายการ จ  านวน  4  ขอ้    
ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี2553 ของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก โดยวดัความพึงพอใจใน 7 ดา้น  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค  าถามในการวดัความพึงพอใจ  ดงัน้ี  

(1) สถานท่ีจดันิทรรศการ 
(2) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดังาน 
(3) การตอ้นรับและการให้ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี 
(4) รูปแบบของการจดันิทรรศการ 
(5)  เน้ือหาและรายละเอียดของงาน 
(6) ประโยชน์จากเอกสารเผยแพร่ 
(7) ความพึงพอใจโดยรวม 
ตอนท่ี 3  ขอ้มูลการสนใจใชบ้ริการ/สนใจศึกษาต่อและรู้จกักิจกรรม/งานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
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ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะ 

2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
การเก็บขอ้มูลด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการให้กลุ่มประชากรท่ีเขา้ชมงานสปัดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี  

2553 ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ตอบแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน 

2.4 สถิตทิีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เวอร์ชัน่ 11.0 โดยน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรมไดม้า

เปล่ียนเป็นรหสัตวัเลข (Code) แลว้บนัทึกลงในโปรแกรมเพ่ือท่ีจะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตามล าดบัขั้น 

3. ผลการศึกษา 
3.1  ลกัษณะทางประชากรสังคม 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัอยา่ง  คือ  ผูเ้ขา้ชมการน าเสนอนิทรรศการ/ผลงานบริการวิชาการและงานการศึกษาของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ในงานสปัดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี  2553 จ านวน 660 คน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางที ่ 1  จ านวนและร้อยละของผู้เข้าชมนิทรรศการและผลงานของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกใน 
                  งานสัปดาห์วชิาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี 2553 จ าแนกตาม เพศ อาชีพ  อายุ  ระดบัการศึกษา 

ลักษณะประชากรสังคม จ านวน ร้อยละ 

รวม 660 100 

เพศ   
 ชาย 165 25.00 
 หญิง 495 75.00 
อาชีพ   
 นกัเรียน/นกัศึกษา 462 70.00 
 รับราชการ 33 5.00 
 พนกังานของรัฐ 99 15.00 
 พนกังานบริษทัเอกชน 66 10.00 
อายุ   

 ต ่ากวา่ 15 198 30.00 
 ระหวา่ง 16 -20 264 40.00 
 ระหวา่ง  21 – 30 99 15.00 
 ระหวา่ง 31 -40  66 10.00 
 ระหวา่ง  41 -50  33 5.00 
ระดับการศึกษา   

 มธัยมศึกษาตอนปลาย  264 40.00 
 ปริญญาตรี 231 35.00 
 อ่ืนๆ 165 25.00 

จากตารางท่ี  1  ผูเ้ขา้ชมนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกในงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตร
แฟร์ภาคตะวนัออก ปี  2553 ท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.00 เพศชาย ร้อยละ 25.00 มีอาชีพสถานะ
นักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 70.00 รองลงมาคือพนักงานของรัฐ ร้อยละ 15.00 ผูท่ี้เขา้ชมนิทรรศการมีอายุระหว่าง 16 ถึง 20 ปีมากท่ีสุด 
ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ อายุต  ่ากว่า 15 ปี ร้อยละ 30.00 และช่วงอายุน้อยที่สุด  ผูม้ีอายุระหว่าง 41 ถึง 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00 ระดบั
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีมากท่ีสุด ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 35.00 และน้อยท่ีสุดคือ ระดบัการศึกษา
อ่ืนๆ ร้อยละ 25.00 เรียงตามล าดบั 

3.2  ความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมนิทรรศการและผลงานวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกในงานสัปดาห์วิชาการและงาน

เกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี  2553  แสดงผลในตารางท่ี  2   
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ตารางที่  2  ความพงึพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการและผลงานของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ในงานสัปดาห์
วชิาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี  2553 

จากตารางท่ี 2   ผูเ้ขา้ชมนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกในงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตร
แฟร์ภาคตะวนัออก ปี  2553 ท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานท่ีจดันิทรรศการในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 
45.00 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดังานในระดบัมาก ร้อยละ 45.00 การตอ้นรับและการให้ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีในระดบัมากท่ีสุดและระดบั
มากเท่ากนั ร้อยละ 45.00 รูปแบบของการจดันิทรรศการผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 55.00 เน้ือหาและรายละเอียด
ของงานอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 45.00 ประโยชน์จากเอกสารเผยแพร่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 50.00 รวมทั้งความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวม
ของการจดัแสดงผลงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 55.00 ซ่ึงจากวตัถุประสงคข์องโครงการ  ตั้งเป้าหมายความพึงพอใจจากผลการประเมินของผูเ้ขา้
ชมนิทรรศการไวท่ี้ ร้อยละ 80.00 ซ่ึงผลการด าเนินงานจริงได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 86.00 (4.3) มากกว่าท่ีตั้ งเป้าหมายความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการไว ้ แสดงวา่การจดังานในคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท าให้ผูเ้ขา้ชมงาน
สปัดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี  2553 มีความพึงพอใจต่อการจดัแสดงผลงานและนิทรรศการในระดบัมาก ร้อยละ 86.00 

3.3  การรู้จกัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาร่วมงานรู้จกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ร้อยละ 100.00 โดยทราบข้อมูลข่าวสารของ

มหาวิทยาลยัจาก ส่ืออินเตอร์เน็ตและส่ือแผ่นพบัโฆษณาประชาสัมพนัธ์เท่ากนั ร้อยละ 55.00 รองลงมาคือส่ือวิทยุ ร้อยละ 35.00 ส่ือโทรทศัน์           
ร้อยละ 30.00 และมีผูท้ราบขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยัจากส่ือหนงัสือพิมพน์อ้ยท่ีสุด ร้อยละ 25.00 ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที ่ 3  การรู้จกัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
 ระดับการรับรู้ 

รายการ รู้จัก ไม่รู้จัก 

 ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 

การรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 100 660 - - 
  -  ส่ือวทิย ุ 35.00 231 65.00 429 
  -  ส่ือโทรทศัน์ 30.00 198 70.00 462 
  -  ส่ือหนงัสือพิมพ ์ 25.00 165 75 495 
  -  ส่ืออินเตอร์เน็ต 55.00 363 45 297 
 -   ส่ือแผน่พบัโฆษณาประชาสัมพนัธ ์ 55.00 363 45.00 297 

3.4 ความสนใจใช้บริการจากมหาวทิยาลยัด้านต่าง ๆ  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจใช้บริการจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก จ านวน 660 คิดเป็นร้อยละ 100.00 มี

ความสนใจใชบ้ริการในดา้นงานวิจยัมากท่ีสุด  ร้อยละ 70.00 รองลงมา คือ ดา้นบริการวิชาการและการศึกษาต่อเท่ากนั ร้อยละ 60.00 และสนใจดา้น
คลินิกเทคโนโลยนีอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 50.00 เรียงตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 

 
 
 

 ระดบัความพึงพอใจ 
หัวขอ้ (Item) มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

 ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 

ความพึงพอใจต่อสถานท่ีจดันิทรรศการ 45.00 297 40.00 264 10.00 66 5.00 33 - - 
ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดังาน 35.00 231 45.00 297 15.00 99 5.00 33 - - 
ความพึงพอใจต่อการตอ้นรับและการให้ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี 45.00 297 45.00 297 10.00 66 - - - - 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของการจดันิทรรศการ 30.00 198 55.00 363 10.00 66 5.00 33 - - 
ความพึงพอใจต่อเน้ือหาและรายละเอียดของงาน 40.00 264 45.00 297 10.00 66 5.00 33 - - 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเอกสารเผยแพร่ 50.00 330 25.00 165 20.00 132 5.00 33 - - 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวม 55.00 363 30.00 198 10.00 66 - - 5.00 33 



Oral Presentation                                                   Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011 
 

 76 

ตารางที ่4 ความสนใจในการใช้บริการจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
 ระดับความสนใจใช้บริการ 

รายการ สนใจ ไม่สนใจ 

 ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 

ความสนใจในการใช้บริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 100 660 - - 
ดา้นบริการวชิาการ 60.00 396 40.00 264 
ดา้นคลินิกเทคโนโลย ี 50.00 330 50.00 330 
ดา้นศึกษาต่อ 60.00 396 40.00 264 
ดา้นงานวิจยั 70.00 462 30.00 198 

3.5 ความสนใจศึกษาต่อในคณะของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก           
ผู เ้ข ้าชมการจดันิทรรศการแสดงผลงานในงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี 2553 ท่ีตอบแบบ

ประเมินส่วนใหญ่ สนใจจะศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มากท่ีสุด มีจ  านวน 264 คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์มีจ านวนเท่ากนั 231 คิดเป็นร้อยละ 35.00 คณะศิลปศาสตร์มีจ านวน 198 คิดเป็นร้อยละ 30.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ  านวนเท่ากบั 165 คิดเป็นร้อยละ 25.00 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กบั คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร มีจ  านวนเท่ากนั 132 คิดเป็นร้อยละ  20.00  น้อยท่ีสุด คือ คณะเทคโนโลยีสังคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และสถาบนัเทคโนโลยกีารบิน มีจ  านวนเท่ากนัคือ 99 คิดเป็นร้อยละ 15.00 ดงัตารางท่ี 5 

ตารางที ่ 5  ความสนใจศึกษาต่อในคณะของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สนใจ ไม่สนใจ 

Frequency Percent Frequency Percent 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 231 35 429 65 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 264 40 396 60 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 165 25 495 75 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 132 20 528 80 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมการเกษตร 132 20 528 80 
คณะเทคโนโลยสีังคม 99 15 561 85 
คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 99 15 561 85 
สถาบนัเทคโนโลยกีารบิน 99 15 561 85 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 231 35 429 65 
คณะศิลปศาสตร์ 198 30 462 70 

3.6 การรู้จกักจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
ตารางที ่6  การรู้จกักจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
 การรู้จักกิจกรรม 

รายละเอียด รู้จัก ไม่รู้จัก 

 ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 

การรู้จักในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 100 660 - - 
งานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก  ช่วงเดือนธนัวาคม 95.00 627 5.00 33 
งานรักเหลืองจนัทร์  ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 55.00 363 45.00 297 
งานประชุมสัมมนาทางวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ช่วงเดือนพฤษภาคม 45.00 297 55.00 363 
งานประชุมสัมมนาทางวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  9  แห่ง 45.00 297 55.00 363 

จากตารางท่ี 6 พบว่ามีผูรู้้จกักิจกรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  จ  านวน  660 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามรู้จกักิจกรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ช่วงเดือนธนัวาคมมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 
95.00 รองลงมา คืองานรักเหลืองจนัทร์ ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ร้อยละ 55.00 งานประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เดือน
พฤษภาคมและงานประชุมสมัมนาทางวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 9 แห่ง เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 45.00 เรียงตามล าดบั  จากขอ้เสนอแนะ



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                               Oral Presentation 
  

 

 

77 

ผูเ้ขา้ชมนิทรรศการท่ีรู้จกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  ท าให้ทราบว่าแมจ้ะมีผลงานมากมายในทางผลงานวิจยั บริการวิชาการ และ
ผลงานอ่ืนๆ ก็ยงัไม่มากเท่ากบัช่ือเสียงหรือรู้จกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกจากข่าวท่ีเผยแพร่ต่อส่ือ 

เพราะฉะนั้นนอกจากการมีผลงานมากทั้งปริมาณและคุณภาพแล้ว ผูบ้ริหารต้องเน้นให้ความสนใจกับส่ือ โดยเฉพาะงานด้าน
ประชาสมัพนัธ์ ซ่ึงจะเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานและช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั สู่สงัคมให้เป็นท่ียอมรับและนิยมชมชอบสืบต่อไป  

4. สรุปผลการวจัิย 
4.1 คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ผูเ้ข้าชมนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกในงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาค
ตะวนัออก ปี 2553 ท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี  มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 660 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 75.00 ผูเ้ขา้
ชมงานนิทรรศการและผลงานมีอายรุะหวา่ง 16 - 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 40.00 โดยมีอาชีพหรือสถานะนกัเรียน/นกัศึกษามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 70.00 
จากผูท่ี้เขา้ชมงานมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40.00   ซ่ึงตรงกบัเป้าหมายของการจดังาน เพ่ือให้นกัเรียนเขา้มาชม
การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเพ่ือจะไดเ้ขามาศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีหรือสูงข้ึนต่อไป 

4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานสัปดาห์
วชิาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี 2553  

ผูเ้ข้าชมนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกในงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาค
ตะวนัออก ปี 2553 ท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี มีความพึงพอใจต่อสถานท่ีจดันิทรรศการ  ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการจดังาน  ความพึงพอใจต่อการตอ้นรับและการให้ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี ความพึงพอใจต่อรูปแบบของการจดันิทรรศการ ความพึงพอใจต่อเน้ือหา
และรายละเอียดของงานวิจยัท่ีจดัแสดง และ ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเอกสารเผยแพร่ ทั้งหมดน้ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
45.00, 45.00, 45.00, 55.00, 45.00, 45.00 และ 50.00 ตามล าดบั และมีการตั้งเป้าหมายเชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ร้อยละ 80.00 ซ่ึงผล
ความพึงพอใจจาก การวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั ร้อยละ 86.00 ซ่ึงมีผลความพึงพอใจบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวต้ามวตัถุประสงค ์

4.3 การรู้จกัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
ผูเ้ข ้าชมการจดันิทรรศการฯ ตอบแบบสอบถามท่ีมาเยี่ยมชมงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ปี 2553 รู้จกั

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ร้อยละ 100.00 โดยทราบขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยัจาก ส่ืออินเตอร์เน็ตและส่ือแผ่นพบัโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์มากท่ีสุดเท่ากัน ร้อยละ 55.00 รองลงมาคือส่ือวิทยุ ร้อยละ 35.00 ส่ือโทรทศัน์ ร้อยละ 30.00 และมีผูท้ราบข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลยัจากส่ือหนงัสือพิมพน์้อยท่ีสุด ร้อยละ 25.00 แต่ยงัพบปัญหาว่า ผูเ้ข ้าชมการจดันิทรรศการฯและผูที้่ไม่ได้มาร่วมงานส่วนใหญ่ยงั
ไม่ทราบขอ้มูลของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกทั้งทาง ส่ือวิทย ุส่ือโทรทศัน์ ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ืออินเตอร์เน็ต และส่ือแผ่นพบัโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ ดงันั้นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเพ่ิมและปรับปรุงขบวนการและวิธีด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการประชาสมัพนัธ์ให้มากข้ึน เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ เพราะมีผลต่อเน่ืองกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อและภาพพจน์ต่อ
สงัคมภายนอกดว้ย 

4.4  ความสนใจใช้บริการจากมหาวทิยาลยั 
ผูเ้ข้าชมการจดันิทรรศการและผลงานฯ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจใช้บริการจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวนัออก โดยมีความสนใจใชบ้ริการในดา้นงานวิจยัมากท่ีสุด  ร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ ดา้นบริการวิชาการและดา้นการศึกษาต่อเท่ากนัคือร้อยละ 
60.00 และสนใจดา้นคลินิกเทคโนโลยนีอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 50.00 เรียงตามล าดบั 

4.5 ความสนใจศึกษาต่อในคณะของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
ผูเ้ข้าชมการจดันิทรรศการฯ ท่ีตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ พบว่ามีผูมี้ความสนใจศึกษาต่อในคณะของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลตะวนัออก ร้อยละ 100.00 คณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามสนใจจะศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 
รองลงมาคือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ คณะสตัวแพทยศาสตร์มีจ านวนเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 35 คณะศิลปศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 
30.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 25.00 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กบัคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร เท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 20.00 นอ้ยท่ีสุด คือ คณะเทคโนโลยีสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบนัเทคโนโลยี
การบินเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 15 .00 
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4.6 ความสนใจใช้ในกจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
ผูเ้ข ้าชมการจดันิทรรศการฯ ท่ีตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ รู้จกักิจกรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก จ านวน 

660 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามรู้จกักิจกรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกงานเกษตรแฟร์ภาคตะวนัออก ช่วง
เดือนธนัวาคมมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 95.00 รองลงมา คือ งานรักเหลืองจนัทร์ ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ร้อยละ 55.00 ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัน้อยท่ีสุดงาน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งและงานประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลเท่ากนั   
ร้อยละ 45.00 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสถานท่ีจดัอยู่ไกลจากตวัเมือง (ตวัอ าเภอและจงัหวดั) ท  าให้ไม่สะดวกในการเดินทาง และต้องเสียค่าใช้จ่าย           
จ  านวนมาก 

5. ข้อเสนอแนะ   
1. จากขอ้สรุปแบบประเมินแบบสอบถามประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้ชมงาน  “การน าเสนอนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล หรือกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจจะใช้บริการจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกและสนใจในเร่ืองการศึกษาต่อ
ระดับมาก รองลงมาคือ กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกโดยเฉพาะคลีนิกเทคโนโลยี จึงมีข้อเสนอแนะว่า  ผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกโดยเฉพาะกลุ่ม (CEO) ตอ้งสร้างความร่วมมือสร้างพลงั โดยให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลยัร่วมมือ 
ประสานงานกนั โดยมองผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นท่ีตั้ง ร่วมมือกนัสร้างช่ือเสียงผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ช้บริการและ
สังคม เพ่ิมจ านวนอาจารย ์นักวิจยัท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีการน างานวิจยั นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ีมีประโยชน์ใช้ไดจ้ริงแก้ปัญหาของ
สังคมได ้เผยแพร่ต่อผูส้นใจเพ่ือสร้างช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัสู่สังคมทั้งในระดบัสากล  ระดบัชาติ และนานาชาติต่อไป ดา้นการบริการวิชาการ  
คลินิกเทคโนโลยี และการศึกษาต่อยงัมีผูส้นใจไม่มาก เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารและทุกท่านในหน่วยงานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ตอ้งช่วยกนัเร่งด าเนินการให้ประชาชนรู้จกั และปรับปรุงการบริการงานในด้านดงักล่าวให้เป็นท่ีน่าสนใจ ให้มากยิ่งข้ึนกว่าน้ีเพ่ือกระตุน้เร้าให้มี
ผูส้นใจศึกษาต่อมากยิง่ข้ึนและเป็นการเพ่ิมจ านวนนกัศึกษาต่อของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลดว้ย 

2. ควรมีการสร้างแรงจูงใจและแรงผลกัดันให้มีนักวิจยัเขา้ร่วมงานการน าเสนอผลงานให้มากกว่าน้ีเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึนโดยคณะผูบ้ริหารควรเร่งส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ด้านการ
ท างานวิจยับริการวิชาการและสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ เขา้ใจถึงประโยชน์และขอ้ดีของงานท่ีผลิตออกมา วา่สามารถใชเ้ป็นวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ  ทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสงัคมได ้ รวมทั้งสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่งจริงจงัและมีการให้ความดีความชอบหรือมอบรางวลัแก่ผูส้ร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ
ในเกณฑม์าตรฐานระดบัดีถึงดีเยีย่ม 

3.ทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกตอ้งคน้หาสร้างจุดเด่นในการประชาสัมพนัธ์ผลงานผ่านส่ือต่างๆ ให้เป็นท่ีรู้จกัเพ่ือ
ดึงดูดให้นักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งบุคคลทัว่ไปสนใจใช้บริการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกโดยมุงเน้นผลงานทางด้าน
งานวิจยั บริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลย ีและงานดา้นอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะสร้างช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ให้เป็นท่ียอมรับ
ของสงัคม และผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพดีออกไปรับใชส้งัคมอยา่งมีคุณภาพ 

6. เอกสารอ้างองิ 
 

ชริณี  เดชจินดา.  2530.  ประโยชน์และบริการ ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา  การบริหารบุคคล พิมพค์ร้ังท่ี 7  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี  
กรุงเทพฯ. 

สรียา  เพช็รร่ืน.  2545.  ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเมืองพทัยา. ภาคนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขา
นโยบายสาธารณะ  โครงการบณัฑิตศึกษา  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  กรุงเทพฯ. 

หลุย  จ  าปาเทศ.  2533.  จิตวทิยาจูงใจ. บริษทัสามคัคีสาสน์จ  ากดั.  กรุงเทพฯ. 
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การพฒันาโปรแกรมฝึกอบรม เร่ือง การศึกษาคุณภาพน า้เพือ่การอนุรักษ์ล าน า้ 
กรณีศึกษา : ล าน า้ห้วยกองหิน หมู่ 22 ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 

The Development of Training Program for Study on Water Quality for Conservation.  
A Case Study :  Huaykonghin River Moo 22 Huayso Sub-district, Chiangkhong District, Chiangrai 

ฉันทนา  ปัญญาอิน่แก้ว 
Chanthana  Panya-inkeaw 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาคุณภาพน ้าห้วยกองหิน ทั้งทางดา้นเคมี กายภาพ และชีวภาพโดยวิธีการส ารวจสัตวไ์ม่

มีกระดูกสันหลงัหน้าดิน เป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพน ้ า 2) เพ่ือพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมให้กบักลุ่มเกษตรกรเกิดความรู้ ความตระหนัก และเจตคติใน
การศึกษาคุณภาพน ้าเพ่ือการอนุรักษล์  าน ้าห้วยกองหิน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน และหลงัใชโ้ปรแกรมศึกษาคุณภาพน ้ าเพ่ือการ
อนุรักษล์  าน ้าห้วยกองหิน หมู ่22 ต  าบลห้วยซอ้ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

การศึกษาวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในล าน ้ าห้วยกองหินระยะทางประมาณ  750 เมตร จากการสุ่ม
ตรวจวดัคุณภาพน ้ า 3 จุด บริเวณตน้น ้ า กลางล าน ้ า และปลายน ้ า  ใน 2 ช่วง คือฤดูแลง้ (25 มกราคม 2553) และฤดูน ้ าหลาก (10 พฤษภาคม 2553)                   
ผลการศึกษาพบว่า ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ช่วงฤดูแลง้พบเฉล่ีย 10.17 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงกว่าฤดูน ้ าหลากเล็กน้อยท่ีเฉล่ีย 9.77 มิลลิกรัมต่อลิตร           
ค่าบีโอดี (BOD) ช่วงฤดูแลง้พบเฉล่ีย 1.21 มิลลิกรัมต่อลิตร น้อยกว่าช่วงฤดูน ้ าหลากท่ีเฉล่ีย 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)             
ช่วงฤดูแลง้พบเฉล่ีย 153.34  มิลิกรัมต่อลิตร น้อยกว่าช่วงฤดูน ้ าหลากท่ีเฉล่ีย 220.34 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเม่ือพิจารณาคุณภาพน ้ าโดยรวมทั้ง 2 ช่วง
พบวา่ คุณภาพน ้าอยูใ่นระดบัคุณภาพดี คือมีค่า DO สูง และมีค่า BOD ต ่าทั้ง 2 ช่วงฤดูกาล ผลการศึกษาทางชีวภาพโดยวิธีการส ารวจสัตวไ์ม่มีกระดูก
สนัหลงัหนา้ดิน พบอนัดบัและวงศข์องสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดินในช่วงฤดูแลง้และช่วงฤดูน ้ าหลากเท่ากนัทั้ง 2 ช่วงคือพบ 10 อนัดบั 19 วงศ ์
แต่พบวา่ความหนาแน่นของสตัวใ์นแต่ละช่วงมีค่าแตกต่างกนั โดยพบว่าช่วงฤดูกาลมีผลต่อความหนาแน่นของจ านวนตวัสัตว ์ในช่วงฤดูแลง้จะพบ
จ านวนตวัของสตัวท์ั้งหมดเฉล่ีย 87 ตวั ซ่ึงมากกว่าช่วงฤดูน ้ าหลากท่ีเฉล่ีย 71 ตวั เม่ือน าสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินมาให้ค่าคะแนนดว้ยระบบ 
BMWP/ASPT เพ่ือหาดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้ า พบว่าในช่วงฤดูแล้ง มีค่าคะแนนอยู่ระดบั 6.61 6.61 และ 5.8 ตามล าดบั ในช่วงฤดูน ้ าหลาก พบว่า               
ค่าคะแนนอยูร่ะดบั 6.61 6.61 และ 6.94 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาทั้ง 2 ช่วงฤดูค่าคะแนนบ่งช้ีคุณภาพน ้าอยูใ่นระดบัดี  

ผลการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา จากการใชโ้ปรแกรมฝึกอบรมศึกษาคุณภาพน ้าเพ่ืออนุรักษล์  าน ้ าห้วยกองหิน หมู่ 22 ต  าบลห้วยซ้อ 
อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย โดยใช้กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มเกษตรกร บา้นเวียงค า หมู่ 22 จ  านวน 30 คน โดยพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย
คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบก่อน และหลงัการฝึกอบรม วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าเฉล่ีย และสถิติที (t-test) ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉล่ียหลงัการใช้
โปรแกรมฝึกอบรมศึกษาคุณภาพน ้าเพ่ือการอนุรักษล์  าน ้าห้วยกองหิน มีคะแนนสูงกว่าก่อนฝึกอบรม ดงันั้นโปรแกรมฝึกอบรมการศึกษาคุณภาพน ้ า
เพ่ืออนุรักษล์  าน ้าห้วยกองหิน ท าให้กลุ่มเกษตรมีความรู้ ความตระหนกั และเจตคติ เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ค าส าคญั : โปรแกรมฝึกอบรม เกษตรกรบา้นเวียงค า ความรู้ ความตระหนกั เจตคติ 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to investigate the quality of the water in the Huaykonghin River and benthic invertebrate 

survey water quality indicators 2) to develop training programs to various groups of farmers the knowledge, awareness and attitudes on quality 0f 
Huaykonghin river conservation 3) to measure learning achievement to study your manual the quality of the water in Huaykonghin river 
conservation moo 22 Huayso sub-district, chiangkong disdrict, Chiangrai.  

The  environmental study aimed to analyse the quality of the water in the Hyaykonghin River which is about 750 meter long. The 
study was carried into 2 seasons at 3 locations, upstream, centre and downstream of the river. The  environmental study aimed to analyse the quality 
of the water in the Hyay Kong Hin River which is about 750 meter long. The study was measured, during the dry season in (25January 2010) and 
during the rainy season in (10May 2010) the results showed that in the quality of the water, especially the levels of DO in January were from 
different in May. In the dry season (January) the level of DO average were found to be 10.17 mg/l higher than the rainy season (May) average were 
found to be 9.77 mg/l the level of BOD in the dry season average were found to be 1.21 mg/l less than the rainy season average were found to be 
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1.4 mg/l the levels of TDS in the dry season average were found to be 153.34 mg/l less than the rainy season average were found to be 220.34 mg/l 
when study was measured, during the dry season and  rainy season the water quality to good environmental factors (i.e., high DO low BOD). 

The result showed that the benthic community in  data at family level in the dry season and rainy season were found 10 order 19 
family but the abundance of benthic in each period were different. In dry season found abundance of benthic as average of 87 benthic which was 
more than in rainy season in average of 71 benthic. BMWP/ASPT scores for dry season was 6.61, 6.61 and 5.8 and in the rainy season was 6.61, 
6.61 and 5.94, respectively. Considering the result from both seasons found that water quality at Huaykonghin River is good. Regarding 
environmental education, the researcher created a training program. for A study of water quality for conservation. A case study:  Huaykonghin 
River Moo 22 Huayso sub-district, Chiangkhong district, Chiangrai. 30 participants were farmers at Wiangkam village, Moo 22 though learning 
achievement from the pre-test and post-test. The data was analyzed by using t-test. The result showed that farmers Knowledge, awareness and 
attitude scores after trained were higher than before trained at a significance level of 0.05. 
Keywords: Training program, Wiangkam Farmer, Knowledge, Awareness, Attitude. 

1. บทน า 
ล าน ้าห้วยกองหิน เป็นล าห้วยบนพ้ืนท่ีตน้น ้ าท่ีมีความส าคญัให้หลายชีวิตในชุมชนบา้นเวียงค า หมู่ 22 ต  าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ 

จงัหวดัเชียงราย ไดใ้ชใ้นการอุปโภคบริโภคไดต้ลอดทั้งปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน้ี ล  าน ้ าห้วยกองหินไหลทอดยาวบนเขาสูงเหนืออ่างเก็บน ้ าชุมชน 
เป็นพ้ืนท่ีตน้น ้าท่ียงัมีความสมบูรณ์มีน ้าไหลตลอดทั้งปี บริเวณตน้น ้ า และกลางล าน ้ าเป็นพ้ืนท่ีป่าทึบ ส่วนบริเวณปลายน ้ าอยูใ่กลพ้ื้นท่ีการเกษตร ท่ี
ชุมชนไดเ้ขา้จบัจองท าเป็นพ้ืนท่ีการเกษตร ปลูกพืชไร่ พืชสวน เช่น ขา้วโพด ส้ม ยางพารา และพืชผกัสวนครัวต่างๆ มากมาย รวมถึงเป็นแหล่งน ้ าดิบ
ผลิตน ้าประปาภูเขาภายในหมู่บา้น  แมปั้จจุบนัล าน ้าห้วยกองหินจะยงัเป็นล าน ้ าท่ียงัถือว่ามีความสมบูรณ์อยูม่าก แต่ก็ก  าลงัถูกคุกคาม และบุกรุกจาก
ชุมชนในการเขา้ไปยดึพ้ืนท่ีเพ่ือท าการเกษตร มีการเผาไหม ้แผว้ถางป่าเพ่ิมมากข้ึนทุกปี รวมถึงการใช้ปุ๋ ย และสารเคมีในการเกษตร ซ่ึงอาจท าให้ล  า
น ้าห้วยกองหินมีความเส่ียงต่อความเส่ือมโทรม อาจส่งผลกระทบเป็นแนวกวา้งไดห้ากไม่มีการส่งเสริมความรู้ ความตระหนกั และเจตคติให้กบัผูใ้ช้
ประโยชน์จากล าน ้าแห่งน้ีโดยตรง 

จากความส าคญัดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงไดมุ้่งพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมโดยการน าแนวคิดดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษามาปรับประยกุตใ์ช้ เน้นการ
สร้างกระบวนการศึกษาอย่างมีแบบแผนเก่ียวกบัธรรมชาติ ความเป็นไปของธรรมชาติและกิจกรรมสัมผสัธรรมชาติในล าน ้ าโดยตรง (ลดัดาวลัย,์ 
2535 : 4) โดยให้ชุมชนไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและประโยชน์ของล าน ้ าผ่านกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิด ความตระหนกั และเจตคติท่ีดีในการเห็น
คุณค่าของธรรมชาติภายในล าน ้า ไม่ให้ถูกท าลายเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงผูวิ้จยัมุ่งพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการพฒันาโปรแกรม
ฝึกอบรมในคร้ังน้ีเป็นกลุ่มเกษตรกรบา้นเวียงค า หมู่ 22 ต  าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากอยูใ่นเขตดูแลและรับผิดชอบของ
หมู่บา้นแห่งน้ี เพ่ือให้ชุมชนบา้นเวียงค าไดมี้ส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน ้ า ดว้ยวิธีการศึกษาคุณภาพน ้ าทางชีวภาพโดยใช้สัตวไ์ม่
มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดินเป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพน ้า และสามารถน าผลดงักล่าวมาวิเคราะห์ประเมินผล และหาขอ้สรุปในการแกปั้ญหา ให้สอดคลอ้งกบั
วิถีของชุมชมอยา่งเป็นระบบ น าไปสู่การจดัการล าน ้าท่ีดีและถูกวิธีย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือ 1) ศึกษาคุณภาพน ้ าห้วยกองหิน ทั้งทางดา้นเคมี กายภาพและชีวภาพจากการส ารวจสัตวไ์ม่มีกระดูก
สันหลงัหน้าดินเป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพน ้ า  2) เพ่ือพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมให้กลุ่มเกษตรกร เกิดความรู้ ความตระหนักและเจตคติในการศึกษา
คุณภาพน ้ า เพ่ือการอนุรักษล์  าน ้ าอยา่งถูกวิธี  และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน และหลงัใช้โปรแกรมฝึกอบรม เร่ืองการศึกษา
คุณภาพน ้าเพ่ือการอนุรักษล์  าน ้า ห้วยกองหิน หมู่ 22 ต  าบลห้วยซอ้ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย   และไดก้  าหนดขอบเขตของงานวิจยัใน (1) ดา้น
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาคุณภาพน ้าทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ของล าน ้าห้วยกองหิน หมู่ 22 ต  าบลห้วยซอ้ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  
และ (2) ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา พฒันาโปรแกรมฝึกอบรม การศึกษาคุณภาพน ้ าเพ่ืออนุรักษล์  าน ้ าห้วยกองหิน หมู่ 22 ต  าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ให้กบักลุ่มเกษตรกรบา้นเวียงค า จ  านวน 30 คน 

2. วธีิการศึกษาวจัิย 
1. ดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินการศึกษาคุณภาพน ้ าในล าน ้ าห้วยกองหิน โดยศึกษาปัจจยัทางเคมีและทางกายภาพของน ้ าบาง

ประการ และทางชีวภาพโดยวิธีการศึกษาสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินในระดบัอนัดบัและวงศ ์ท่ีมีขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรข้ึนไปท่ีพบในล าน้า
ห้วยกองหินและหาค่าดชันีความส าคญัในการบ่งช้ีคุณภาพน ้า 

2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา พฒันาโปรแกรมฝึกอบรม ส าหรับกลุ่มเกษตรกรบา้นเวียงค า ช่วงอาย ุ30-35 ปี จ  านวน 30 คน ท าการวิเคราะห์
คุณภาพโปรแกรมดว้ยการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบกลุ่มเดียววดัผล 2 คร้ัง คือ ก่อน และหลงัการฝึกอบรมโดยใชส้ถิติที (t – test) 
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2.1 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
1. โปรแกรมฝึกอบรม ซ่ึงผูวิ้จยัจดัท าข้ึนเพ่ือมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

           1.1 ให้ความรู้เก่ียวกบัการศึกษาคุณภาพน ้าในล าน ้าห้วยกองหิน 
           1.2 สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการอนุรักษล์  าน ้าห้วยกองหิน 
           1.3 สร้างเจตคติในการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ในล าน ้าห้วยกองหินอยา่งถูกวิธี โดยเน้ือหาของโปรแกรมฝึกอบรมประกอบดว้ย ความส าคญั
ของล าน ้า ประโยชน์ของล าน ้า สาเหตุความเส่ือมโทรมและแนวทางในการอนุรักษล์  าน ้าห้วยกองหิน 

2. แบบทดสอบความรู้ ความตระหนกั และเจตคติ ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
         2.1 ขอ้สอบวดัความรู้ความเขา้ใจ แบบปลายปิด ปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 15 ขอ้ 15 คะแนน ก าหนดให้ 1 คะแนน ส าหรับค าตอบท่ีตอบถูก และ 
0 คะแนน ส าหรับค าตอบท่ีตอบผิด 
         2.2 ขอ้สอบวดัความตระหนกั 2 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ 10 คะแนน โดยขอ้ค  าถามเป็นแบบปลายปิด มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ให้เลือกตอบเพียง
ตวัเลือกเดียว จาก 2 ตวัเลือก 
         2.3 ขอ้สอบวดัเจตคติ 2 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ 10 คะแนน โดยขอ้ค  าถามเป็นแบบปลายปิด มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ให้เลือกตอบเพียงตวัเลือก
เดียว จาก 2 ตวัเลือก 

2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ด้านวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพ้ืนท่ีตน้น ้ าห้วยกองหิน หมู่ 22  ดว้ยความเอ้ือเฟ้ือ
จากหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยซอ้ ผูใ้หญ่บา้นเวียงค า และผูอ้าวโุสในหมู่บา้น น าขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิเก่ียวกบัคุณภาพน ้า ในล าน ้าห้วยกองหิน โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาปัจจยัทางทางเคมี และทางกายภาพของน ้ า 
ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ค่าของแขง็ทั้งหมด(TDS)  และศึกษาปัจจยัทางชีวภาพโดยวิธีการส ารวจสัตวไ์ม่มีกระดูก
สันหลงัหน้าดิน และให้ค่าคะแนนสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินท่ีพบในล าน ้ าห้วยกองหิน ดว้ยระบบค่าคะแนน BMWP/ASPT (Mustow, 2002 
และ มูลนิธิโลกสีเขียว, 2545)  
     2. ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 1 พฒันาเคร่ืองมือวิจยัจากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้งทางดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงแวดลอ้มศึกษา ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาของโปรแกรมและหาค่าความสอดคลอ้งของแบบทดสอบก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

ขั้นตอนท่ี 2 รวบรวมขอ้มูลแบบทดสอบท่ีไดก่้อน และหลงัการฝึกอบรมจากกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปประมวลผล โดยการน าผลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทาง

เคมี กายภาพ และชีวภาพ มาหาค่าเฉล่ีย (X ) 
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา โดยวิเคราะห์ขอ้มูลคะแนน จากแบบทดสอบก่อนการใช้โปรแกรมฝึกอบรมการศึกษาคุณภาพน ้ าเพ่ือการ

อนุรักษล์  าน ้าห้วยกองหิน (pre-test) และหลงัการใชโ้ปรแกรมฝึกอบรม (post-test) ของกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนเฉล่ีย 
(X ) และท าการหาคุณภาพโปรแกรมฝึกอบรมดว้ยสถิติทดสอบที (t-test) 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมการศึกษาคุณภาพน ้ าเพ่ือการอนุรักษ์ล  าน ้ าห้วยกองหิน หมู่ 22 ต  าบลห้วยซ้อ 

อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย สามารถสรุปสาระส าคญัของการศึกษาวิจยัออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

3.1 ด้านวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
1. จาการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทางทางเคมีและทางกายภาพบางประการ ในล าน ้ าห้วยกองหิน ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ จงัหวดั

เชียงราย ในช่วงฤดูฝนแลง้ วนัท่ี 25 มกราคม 2553 พบว่า ค่าความเป็น กรด-ด่าง เฉล่ีย 8.24 ค่าออกซิเจนละลาย (DO) เฉล่ีย 10.17 มิลลิกรัมต่อลิตร           
ค่าบีโอดี (BOD) เฉล่ีย 1.21 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณของแข็งละลาย (TDS) เฉล่ีย 153.34 ความกวา้งเฉล่ีย 1.33 เมตร ความลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร 
อุณหภูมิน ้ าเฉล่ีย 8-9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 12-13 องศาเซลเซียส จะเห็นว่าอุณหภูมิน ้ า และอุณหภูมิอากาศมีระดบัอุณหภูมิท่ีต  ่า ทั้งน้ี 
เน่ืองจากในช่วงฤดูฝนแล้ง อยู่ในช่วงฤดูหนาวของพ้ืนท่ีต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย และจากการคุณภาพน ้ าทางเคมี และ                   
ทางกายภาพบางประการในล าน ้ าห้วยกองหิน ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ในช่วงฤดูน ้ าหลาก วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 พบว่า           
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ค่าความเป็น กรด-ด่าง เฉล่ีย 8.18 ค่าออกซิเจนละลาย (DO) เฉล่ีย 9.77 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี (BOD) เฉล่ีย 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณ
ของแขง็ละลาย (TDS) เฉล่ีย 220.34 ความกวา้งเฉล่ีย 1.33 เมตร ความลึกเฉล่ีย 0.43 เมตร อุณหภูมิน ้าเฉล่ีย 16-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 
20-21 องศาเซลเซียส 

2. การเก็บตวัอยา่งจ านวนสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดินจากการส ารวจ เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2553 พบจ านวนตวัสัตวไ์ม่มีกระดูกสัน
หลงัหนา้ดินทั้งหมด 260 ตวั 10 อนัดบั 19วงศ ์เม่ือน าสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดินมาให้ค่าคะแนนBMWP/ASPT (Mustow, 2002 และ มูลนิธิโลก
สีเขียว, 2545) ค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการปรากฏตวัของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินในล าน ้ าห้วยกองหิน พบว่า บริเวณตน้น ้ าได้ค่า BMWP 119 
คะแนน และค่า ASPT 6.61 บริเวณกลางล าน ้าไดค้่า BMWP 119 คะแนน และค่า ASPT 6.61 บริเวณปลายน ้าไดค้่า BMWP 87  คะแนน และค่า ASPT  
5.8  ค่าดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้าทั้ง 3 จุด ในช่วงฤดูฝนแลง้อยูใ่นระดบัดี ค่าคะแนน BMWP และ ASPT ท่ีไดจ้ากการปรากฏของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั
หนา้ดินในล าน ้าห้วยกองหิน ต าบลห้วยซอ้ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม  2553 พบจ านวนตวัสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้า
ดินทั้งหมด 212 ตวั 10 อนัดบั 19 วงศ ์เม่ือน าสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินมาให้ค่าคะแนนBMWP/ASPTค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการปรากฏตวัของ
สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดินในล าน ้ าห้วยกองหิน พบว่าบริเวณตน้น ้ าไดค้่า BMWP 119 คะแนน ค่า ASPT 6.61 บริเวณกลางล าน ้ าไดค้่า BMWP 
119 คะแนน ค่า ASPT 6.61 บริเวณปลายน ้ าไดค้่า BMWP 95 คะแนน ค่า ASPT 5.94 ค่าคะแนนบ่งช้ีคุณภาพน ้ าทั้ง 3 จุดในช่วงฤดูน ้ าหลากอยูใ่น
ระดบัดี 

3.2 ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา  
1. คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบวดัความรู้ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนใช้โปรแกรมฝึกอบรมการศึกษาคุณภาพน ้ าเพ่ือการอนุรักษล์  าน ้ าห้วย

กองหิน อยูท่ี่ 4.23 (± 1.14) จดัอยูใ่นระดบัความรู้เก่ียวกบัการศึกษาคุณภาพน ้ าต  ่า ส่วนคะแนนเฉล่ียหลงัใช้โปรแกรมฝึกอบรมเฉล่ีย 11.43 (± 1.33) 
คะแนน จดัอยูใ่นระดบัมีความรู้เก่ียวกบัการศึกษาคุณภาพน ้าสูง 

2. คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบวดัความตระหนกัของกลุ่มตวัอยา่งก่อนใชฝึ้กอบรมการศึกษาคุณภาพน ้ าเพ่ือการอนุรักษล์  าน ้ าห้วยกอง
หิน อยูท่ี่ 4.33 (± 0.88) จดัอยูใ่นระดบัมีความตระหนักเก่ียวกบัการอนุรักษล์  าน ้ าห้วยกองหินต ่า ส่วนคะแนนเฉล่ียหลงัใช้โปรแกรมฝึกอบรมเฉล่ีย 
8.57 (± 0.77) คะแนนจดัอยูใ่นระดบัมีความตระหนกัเก่ียวกบัการอนุรักษล์  าน ้าห้วยกองหินสูง 

3. คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบวดัเจตคติของกลุ่มตวัอยา่งก่อนใชฝึ้กอบรมการศึกษาคุณภาพน ้ าเพ่ือการอนุรักษล์  าน ้ าห้วยกองหินอยูท่ี่ 
3.77 (± 0.73) จดัอยูใ่นระดบัมีเจตคติการอนุรักษล์  าน ้าห้วยกองหินต ่า ส่วนคะแนนเฉล่ียหลงัใช้โปรแกรมฝึกอบรมเฉล่ีย 8.53 (± 0.78)คะแนน จดัอยู่
ในระดบัมีเจตคติเก่ียวกบัการอนุรักษล์  าน ้าห้วยกองหินสูง 

ผลวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบวดัความรู้ ความตระหนกั และเจตคติ หลงัการฝึกอบรมของกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนสูงกว่า
ก่อนฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4.สรุป 
4.1 ด้านวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

1. ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทางเคมีและทางกายภาพบางประการ พบว่าฤดูกาลมีผลท าให้คุณภาพน ้ าทั้งสองช่วงแตกต่างกนัใน
บางพารามิเตอร์ แต่ผลของคุณภาพน ้าทั้ง 2 ช่วงอยูใ่นเกณฑป์กติ น ้ามีคุณภาพดี  คือมีค่าออกซิเจนละลาย (DO) สูง และ  ค่าบีโอดี (BOD) ต ่า ดงัแสดง
ในตาราง 2 และ 3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อลงกรณ์   ผาผง (2539) จากการตรวจวดัคุณสมบติัทางเคมีในล าธารล าดบัท่ี 1 และ 2 ล าธารน ้ าตก
ตาดฟ้า และล าธารน ้ าตกตาดหมอก พบว่าผลท่ีได้จากการศึกษาคุณภาพน ้ า แมว้่าจะเป็นการส ารวจท่ีต่างเวลา และสถานท่ีกนั แต่ผลท่ีได้มีความ
สอดคลอ้งกนั คือพบค่าออกซิเจนละลาย (DO) สูง และ  ค่าบีโอดี (BOD) ต ่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะล าน ้ าท่ีใช้ในการศึกษาคุณภาพน ้ าอาจมีคลา้ยคลึงทาง
ภูมิประเทศคือล าน ้ าอยู่บนท่ีสูง มีน ้ าไหลตลอดทั้งปี อีกทั้งชุมชนยงัไม่มีการเขา้ไปตั้งท่ีอยู่อาศยั กิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นมลภาวะการปนเป้ือนของ
สารอินทรียจึ์งมีต  ่า จึงท าให้คุณภาพน ้าจากการวิเคราะห์น ้าทางเคมีและทางกายภาพบางประการ จึงให้ผลคุณภาพน ้าอยูใ่นระดบัดี 

2. ผลทางชีวภาพจากการส ารวจสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดิน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วง จ  าแนกสัตวใ์นระดบัอบัดบัและวงศ ์
พบวา่ฤดูกาลมีผลมากต่อจ านวนความหนาแน่นของสัตวคื์อในช่วงฤดูฝนแลง้จะพบจ านวนตวัของสัตวม์ากกว่าช่วงฤดูน ้ าหลากทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ในช่วงฤดูน ้าหลากกระแสน ้าท่ีไหลแรงจะพดัพาสตัวไ์ปกบักระแสน ้าดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นฤมล แสงประดบั และคณะ (2541) จาก
การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินในแหล่งน ้ าจืดกบัปัจจยัทางคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในลุ่มน ้ าพองพบจ านวนชนิด
และจ านวนตวัของสัตวล์ดลงอยา่งมากในช่วงฤดูฝนเน่ืองจากน ้ าหลากพดัพาสัตวไ์ปกบักระแสน ้ า เม่ือน าสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินท่ีไดจ้าก
ส ารวจมาให้ค่าคะแนนระบบ BMWP/ASPT ให้ผลวา่คุณภาพน ้าทั้ง 2 ช่วงคือช่วงฤดูฝนแลง้และช่วงฤดูน ้าหลาก จดัไดว้า่คุณภาพน ้าล  าห้วยกองหินอยู่
ในระดบัดี ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ กนกวรรณ สุขใจ (ม.ป.ป.) การประเมินคุณภาพน ้ าโดยใช้สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินเป็นดชันีชีวภาพ
กรณีศึกษาล าห้วยคะคาง พบว่าคุณภาพน ้ าจากสัตวห์น้าดินท่ีพบจดัไดว้่าคุณภาพน ้ าล  าห้วยคะคางอยู่ในระดบัพอใช้ถึงสกปรก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากมี
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ความแตกต่างในเร่ืองพ้ืนท่ีท่ีท  าการศึกษา ลกัษณะท่ีตั้งของล าน ้าท่ีอยูติ่ดกบัแหล่งชุมชนซ่ึงอาจท าให้เกิดการปนเป้ือนของสารอินทรียสู์ง จึงท าให้พบ
ความหลากหลายของอนัดบัและวงศข์องสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินจ านวนน้อย  สัตวท่ี์มีความทนทานต่อการปนเป้ือนมลภาวะน้อย จะพบได้
ยาก ซ่ึงสัตวใ์นวงศน้ี์จะให้ค่าคะแนนในระบบBMWPสูงซ่ึงต่างจากการสัตวท่ี์มีความทนทานต่อการปนเป้ือนของมลภาวะมาก สัตวพ์วกน้ีจะมีค่า
คะแนนในระบบ BMWP ต  ่า เม่ือน าผลท่ีไดจ้ากคะแนนรวม มาเทียบกบัค่าคะแนนระบบ ASPT จึงท าให้คุณภาพน ้าล  าห้วยคะคางอยูใ่นระดบัพอใช้ถึง
สกปรก สรุปจากการส ารวจคุณภาพน ้าล  าน ้าห้วยกองหินทั้งทางเคมีและทางกายภาพบางประการ และจากการส ารวจสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดิน
ท่ีเป็นดชันีช้ึวดัคุณภาพน ้า ทั้งสองวิธีจาการส ารวจคุณภาพน ้าลว้นให้ผลสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนัคือคุณภาพน ้ าในล าน ้ าห้วยกองหิน หมู่ 22 ต  าบล
ห้วยซอ้ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย มีคุณภาพน ้าอยูใ่นระดบัดี 

4.2 ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัความรู้ พบว่ามีคะแนนเฉล่ียหลงัใช้โปรแกรมฝึกอบรมการศึกษาคุณภาพน ้ าเพ่ือการ

อนุรักษล์  าน ้าห้วยกองหินสูงกวา่ก่อนการใชโ้ปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จ าลองไชยยา (2545) ท่ี
ท  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาโปรแกรมส่งเสริมความรู้เจตคติและการปฏิบติัต่อการอนุรักษป่์าตน้น ้ า กรณีศึกษากลุ่มฮกัป่าศรีถอ้ยซ่ึงพบว่านกัเรียนมี
ความรู้ในเร่ืองการอนุรักษป่์าตน้น ้าสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัความ
ตระหนักพบว่าคะแนนเฉล่ียหลงัใช้โปรแกรมฝึกอบรมการศึกษาคุณภาพน ้ าเพ่ือการอนุรักษล์  าน ้ าห้วยกองหินสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ทนงศกัด์ิ ประสบกิตติคุณ (2543) ไดท้  าการประเมินค่าความตระหนกัของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาป่ีท่ี 3 พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความตระหนักในปัญหาส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดบัสูง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้จาก
แบบทดสอบวดัเจตคติพบวา่คะแนนเฉล่ียหลงัใช้โปรแกรมฝึกอบรมการศึกษาคุณภาพน ้ าเพ่ือการอนุรักษล์  าน ้ าห้วยกองหินสูงกว่าก่อนใช้โปรแกรม
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ร าไพ แกว้วิเชียร (2542) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการฝึกอบรมเร่ืองการอนุรักษ์
คลองส าหรับเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขระดบัต าบล ผลการวิจยัพบว่าผลหลงัจากเขา้รับการฝึกอบรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ และเจตคติต่อการ
อนุรักษค์ลองเพ่ิมมากข้ึน 
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ส่ิงแวดลอ้ม. 
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จ าลอง  ไชยยา. 2545. การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการอนุรักษ์ป่าต้นน า้ โดยใช้วธิี สตรีไลน์ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกดัส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัน่าน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  
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เอกสารงานวิจยัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

มูลนิธิโลกสีเขียว. 2545. คู่มือนักสืบสายน า้ส าหรับการส ารวจและดูแลล าน า้. กรุงเทพมหานคร : อมัรินทร์พร้ินทต้ิ์ง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ  ากดั. 
ลดัดาวลัย ์ กณัหสุวรรณ. 2535. คู่มือพฒันาการสอนส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

และวิเคราะห์รูปแบบการท่องเท่ียว และเพ่ือวิเคราะห์จุดแขง็ และจุดอ่อนของการท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือส ารวจความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว และเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการท่องเท่ียว รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ผลการวิจยัพบว่า นกัท่องเท่ียวคนไทยร้อยละ 53.52  มี
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม โดยมาเพ่ือชมและศึกษาโบราณสถานและ แหล่งประวติัศาสตร์ โดยไม่พกัค้างคืน 
นกัท่องเท่ียวร้อยละ46.48 มีรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผ่อนโดยมาเทียวสถานท่ีด้านธรรมชาติ มีกิจกรรมไหวพ้ระ 9 วดั รับประทานอาหาร
พร้อมซ้ือของฝากและกลบัท่ีพกัโดยไม่คา้งคืน ด้านค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในพระนครศรีอยธุยา นกัท่องเท่ียวสามารถใช้จ่ายได้ ไม่เกิน 
5,000 บาท นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติร้อยละ 95.28 มีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์โดยเขา้ชมโบราณสถาน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติร้อย
ละ 4.72 มีรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผอ่นตามแหล่งธรรมชาติ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติร้อยละ 37.74 ตอ้งการพกัคา้งแรม และร้อยละ 62.26 ไม่
ตอ้งการพกัคา้งแรม ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในพระนครศรีอยธุยา อยูร่ะหวา่ง  10,001-20,000บาท แหล่งท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ  พระราชวงั
เก่าและวดัพระศรีสรรเพชญ  จุดแข็งของการท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ การมีแหล่งโบราณสถานท่ีโดดเด่นและมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ จุดอ่อนของการท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยานักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะท่องเท่ียวเฉพาะในพ้ืนท่ีเกาะเมืองและพ้ืนท่ีท่ีได้
ประชาสมัพนัธ์ แต่พ้ืนท่ีนอกเกาะเมืองท่ีมีความสวยงามและเป็นธรรมชาติพ้ืนบา้นยงัขาดการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ ตอ้งการส่ิงแวดลอ้มท่ียงัคงเป็นธรรมชาติดั้งเดิมและตอ้งการให้ดูแลเร่ืองความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวและการบริการห้องน ้าท่ีสะอาด 
ค าส าคญั : รูปแบบการท่องเท่ียว 

Abstract 
 The study on tourism style in Ayutthaya aimed to survey tourists’ needs, and to analyze tourism styles, to analyze the strength and 
weakness of tourism in Ayutthaya. The results showed that 53.52 percent of Thai tourists likes a historical and cultural tourism. They like to visit 
historical attractions and don’t want to stay overnight in Ayutthaya. 46.48 percent likes the travel for pleasure to visit the natural places and pays 
respect about 9 temples. They like to visit restaurants and buy souvenirs and don’t want to stay overnight in Ayutthaya. The expense for Ayutthaya 
trip was about 5,000 Baht. 95.28 percent of foreign tourists likes to visit historical attractions and 4.72 percent likes the natural places.  37.74 
percent of foreign tourists wants to stay overnight in Ayutthaya but 62.26 percent doesn’t.  Foreign tourists’ expense is between 10,001 and 20,000 
Baht. The favorite attractions were the Old Grand Palace and Wat Phra Si Sanphet. The strength of tourism in Ayutthaya was that there were 
outstanding historical attractions. The weakness was that most tourists only visit in the island city of Ayutthaya and the advertised or promoted 
attractions. But some beautiful natural attractions outside the island city haven’t still been promoted. Most tourists need original natural 
environment, the good clean of attractions and much more clean public toilets. 
Keyword: Tourism Style. 

1. บทน า 
การท่องเท่ียวเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญั ท่ีส่งเสริมรายไดจ้ากเงินตราต่างประเทศ การท่องเท่ียวเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัใน 5 ล าดบัแรกของ

หลายประเทศ การท่องเท่ียวสามารถสร้างงานโดยตรงผา่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ไนตค์ลบั แทก็ซ่ีและการขายของท่ีระลึก รวมทั้งธุรกิจสินคา้และ
บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว อีกทั้งยงัเป็นการกระตุน้การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน (Stimulation of Infrastructure Investment) การท่องเท่ียว
สามารถชกัน าให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น ปรับปรุงระบบก าจดัขยะและก าจดัน ้ าเสียให้ดีข้ึน ถนน ระบบไฟฟ้า 
โทรศพัท ์และขนส่งสาธารณะ การปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเหล่าน้ีช่วยส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวและท าให้คุณภาพชีวิตคนในทอ้งถ่ินดีข้ึน  
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การท่องเท่ียวเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน (Contribution to Local Economies) การท่องเท่ียวเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของ
เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน  ถา้ทอ้งถ่ินใดมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นเสมือนสินทรัพยท์างการท่องเท่ียวแลว้ รายไดจ้ากการท่องเท่ียว จะเป็นตวัวดัมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ดงัเช่นจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีมีนักท่องเท่ียว แวะเวียนมาท่องเท่ียวตลอดทั้งปี ด้วยเป็นจงัหวดัท่ีมี
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานและน่าสนใจ เป็นหน่ึงในมรดกโลก โดยมีค  าขวญัประจ าจงัหวดั ดงัน้ี  

ราชธานีเก่า  อู่ข้าวอู่น ้า  เลิศล า้กานท์กวี   คนดีศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยาจึงนบัเป็นราชธานีท่ีมีอายยุาวนานท่ีสุดในประวติัศาสตร์ 
ของชาติไทย  ตลอดระยะเวลา 417 ปีท่ีกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีแห่งราชอาณาจกัรไทย กรุงศรีอยธุยาไม่ไดเ้ป็นเพียงช่วงแห่งความเจริญสูงสุดของชน
ชาติไทยเท่านั้น  แต่ยงัเป็นการสร้างสรรคอ์ารยธรรมของหมู่มวลมนุษยชาติซ่ึงเป็นท่ีประจกัษแ์ก่นานาอารยประเทศอีกดว้ย สถานท่ีท่องเท่ียวของ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาส่วนใหญ่เป็นโบราณสถานไดแ้ก่ วดัและพระราชวงัต่างๆ การเดินทางไปจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาสามารถไปไดห้ลายวิธี 
ไดแ้ก่ ทางรถยนต ์ทางรถไฟ ทางรถประจ าทางและทางเรือ จึงเห็นไดว้่าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นจงัหวดัท่ีเหมาะสมอยา่งยิ่งต่อการส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ทั้งน้ี เน่ืองจากการท่องเท่ียวส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจทั้งของทอ้งถ่ินและของประเทศ การศึกษา
รูปแบบการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงส าคญั ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะเป็นความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวาง
แผนการให้บริการดา้นการท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเท่ียว และสร้างความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียวเพ่ือให้นักท่องเท่ียวไดย้อ้นกลบัมา
เทียวท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาต่อไป      
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อส ารวจความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และวิเคราะห์รูปแบบการท่องเท่ียว   
2. เพ่ือวิเคราะห์จุดแขง็ และจุดอ่อนของการท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

การทบทวนวรรณกรรม 
1.รูปแบบการท่องเที่ยว องค์การท่องเท่ียวโลก (กานดา, 2539) ไดก้  าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวไว ้3 แบบ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ท่องเท่ียว โดยมีรูปแบบในการท่องเท่ียว คือ 
1. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติ                                              
2. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (cultural based tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน 
3. รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีผสมผสานการท่องเท่ียว กบัความ

ตอ้งการอ่ืนเพ่ิมเติม  
2. สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วารัชติ, 2554) สถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาส่วนใหญ่เป็น

โบราณสถาน ไดแ้ก่ วดั และพระราชวงัต่างๆ ในอดีตเป็นราชธานี และเป็นเมืองท่านานาชาติท่ีส าคญั นอกจากคนพ้ืนเมืองแลว้ ยงัมีคนต่างชาติต่าง
ภาษา เขา้มาอาศยัอยูไ่ม่นอ้ย อาจพบวา่โบราณสถานบางแห่งท่ียงัคงเหลืออยูบ่า้ง แต่ศิลปวิทยาการบางอยา่งท่ีคนต่างชาติไดถ่้ายทอดไวมี้อยูม่าก เช่น 
ขนมทองหยบิ ฝอยทองของชาวโปรตุเกส การต่อเรือก าป่ันของชาวเนเธอร์แลนด ์และกลอ้งดูดาวของชาวฝร่ังเศส การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมซุ้ม
โคง้แบบโดม กรอบประตู หนา้ต่างของวดั ตลอดจนพระราชวงั เป็นตน้ เม่ือคร้ังกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี มีความเจริญในดา้นช่างหลายแขนง ศิลปะ
สกุลช่างอยธุยา ไม่วา่จะเป็นดา้น สถาปัตยกรรม จิตกรรมหรือประติมากรรม ซ่ึงถือไดว้า่เป็นยคุทองของศิลปกรรมไทย โดยดูไดจ้ากเคร่ืองทองของมี
ค่า เช่น เคร่ืองใช้เคร่ืองประดบัของเจา้นาย จากฝีมือช่างในราชส านกั ท่ีพบในกรุวดัมหาธาตุ และวดัราชบูรณะ ในอดีตมีงานศิลปหัตถกรรมระดบั
ชาวบา้น ชาวเมืองก็มีมากมาย โดยเฉพาะในเกาะเมืองตลอดจนบริเวณโดยรอบ มีแหล่งผลิตและจ าหน่าย เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองเงิน 
เคร่ืองทองเหลือง ตะลุ่มพาน เคร่ืองอฐับริขารและเคร่ืองไมป้รุงเรือน ศิลปหตัถกรรมกรุงเก่า ในปัจจุบนัจะมีหมอ้ดินเผาคลองสระบวั มีดอรัญญิก รูป
หินสลกั ตะเพียนทอง ปลาไทยจากใบลาน ตุก๊ตาชาวบา้น งอบกรุงเก่า ปรุงเรือนไทย เป็นตน้ 

2. วธีิการวจัิย  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research Design).    
กลุ่มตัวอย่างเป็นผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและนกัท่องเท่ียวท่ีมาเทียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ระหว่าง เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2553 ก่อนหน้าน้ีไม่สามารถเก็บขอ้มูลได้เน่ืองจากเกิดความไม่สงบทางการเมือง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั
ไดม้า โดยวิธีการเลือกแบบบงัเอิญ (accidental sampling) (ชาญวิทย,์ 2548)  

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (in – depth interviewing) ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบ
และกิจกรรมการท่องเท่ียวในพระนครศรีอยุธยา โดย สร้างแบบสัมภาษณ์จากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเน้ือหาของแบบ
สมัภาษณ์ให้ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการเก็บขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย รูปแบบการท่องเท่ียว ค่าใชจ่้าย กิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีพกั และน าขอ้แนะน า
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ของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์  ทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการทดสอบกบักลุ่มทดสอบท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง เพ่ือสอบถาม
ประเด็นค าถามตรงตามท่ีผูวิ้จยัตอ้งการหรือไม่                                                                                   

การวเิคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (in – depth interviewing) โดยใช้สถิติภาคพรรณนาในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (ชาญวิทย,์ 2548)  

3. ผลการศึกษา ผลการวจิยัปรากฏ ดงัน้ี  
3.1 ผลการส ารวจความต้องการของนักท่องเทีย่ว และรูปแบบการท่องเทีย่ว   

1. นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เกบ็ข้อมูลได้ มีจ  านวน 106 คน แยกเป็น เพศ เพศหญิงจ านวน 74 คน และเพศชาย จ านวน 32คน   มี
ผลส ารวจดงัน้ี    

   1.1 อายุ  นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศร้อยละ 38.68 อายุระหว่าง 20-30 ปี  ร้อยละ29.25 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ19.81อายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 8.49  อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี อาย ุ51 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 

    1.2 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว นกัท่องเท่ียวร้อยละ 42.45 สามารถจ่ายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 21.70 จ่ายไดร้ะหว่าง  
1,000- 2,000  บาท ร้อยละ 18.87 จ่ายไดร้ะหวา่ง 5,000 – 10,000  บาท ร้อยละ 13.2 จ่ายไดม้ากกว่า  20,000  บาท ร้อยละ  1.89    จ่ายไดไ้ม่เกิน 5,000 
บาท ร้อยละ 1.89 จ่ายไดร้ะหวา่ง 2,000 – 4,000 บาท  

    1.3 ด้านการเดินทาง  นักท่องเท่ียวร้อยละ 30.19  เดินทางกบับริษทัท่องเท่ียวร้อยละ 27.36  เดินทางโดยใช้รถไฟ ร้อยละ 22.64 
เดินทางโดยใชร้ถยนตส่์วนบุคคล ร้อยละ 10.38  เดินทางโดยใชร้ถตูเ้ช่าเหมา  ร้อยละ 9.43 เดินทางโดยใชร้ถประจ าทาง 

    1.4 การเคยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นกัท่องเท่ียวร้อยละ 64.15 ไม่เคยท่องเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
และร้อยละ 35.85  เคยเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยเฉล่ีย อยูร่ะหวา่ง 2-3.คร้ัง  

     1.5 เหตุผลที่มาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นกัท่องเท่ียวร้อยละ 95.28 มาเพ่ือศึกษาประวติัศาสตร์ ชมโบราณสถาน ชม
ความเป็นมรดกโลก  ร้อยละ 4.72 ตอ้งการการพกัผอ่นตามสถานท่ีเป็นธรรมชาติในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

     1.6 การพกัค้างคนื นกัท่องเท่ียวร้อยละ 62.26  ไม่ตอ้งการพกั เหตุผล ส่วนใหญ่ พกัท่ีกรุงเทพฯ และตอ้งเดินทางไปท่ีอ่ืนเป็นร้อยละ 
37.74 ตอ้งการพกัคา้งคืน โดยเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2 – 4คืน  

     1.7  ความพึงพอใจด้านที่พัก (เป็นค าถามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ พอใจมาก ระดับ5, พอใจ ระดับ4, เฉยๆระดับ 3 ,ไม่ค่อย
พอใจ ระดบั 2, ไม่พอใจ ระดบั 1)นกัท่องเท่ียวจ านวนร้อยละ 70 ของผูท่ี้ตอ้งการพกัคา้งคืนพึงพอใจระดบั 4 และร้อยละ 30 ของผูท่ี้ตอ้งการพกัคา้งคืน
พึงพอใจระดบั 3 ดา้นห้องพกัไดคุ้ณภาพมีส่ิงมีส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน  นกัท่องเท่ียวร้อยละ62.5 ของผูท่ี้ตอ้งการพกัคา้งคืนพึงพอใจ ระดบั 4 
และร้อยละ 37.5ของผูท่ี้ตอ้งการพกัคา้งคืนพึงพอใจระดบั 3 เก่ียวกบัราคาท่ีพกัท่ีเหมาะสม นกัท่องเท่ียวร้อยละ37.5 ของผูท่ี้ตอ้งการพกัคา้งคืนและร้อย
ละ 62.5 ของผูท่ี้ตอ้งการพกัคา้งคืนพึงพอใจ ระดบั 3 ให้ความส าคญัเก่ียวกบัท่ีพกัควรอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวร้อยละ 42.5ของผูท่ี้ตอ้งการ
พกัคา้งคืนพึงพอใจ ระดบั 4 และร้อยละ57.5  ของผูท่ี้ตอ้งการพกัคา้งคืนพึงพอใจ ระดบั 3 เก่ียวกบั ท่ีพกัเป็นโรงแรม ระดบั 4 ดาว ข้ึนไป  ส่วนท่ีพกั ท่ี
เป็น Guest house และท่ีพกัท่ีเป็น home stay นกัท่องเท่ียวจ านวน 40 คน ให้ระดบัความคิดเห็น ระดบั 3  

     1.8 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นที่รู้จักและช่ืนชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  นกัท่องเท่ียวร้อยละ 21.69 ช่ืน
ชอบอุทยานประวติัศาสตร์ (วดัพระศรีสรรเพชญ,พระราชวงัหลวง, วดัหลวงพอ่มงคลบพิตร) ร้อยละ 19.82 ช่ืนชอบวดัมหาธาตุ ร้อยละ 18.86 ช่ืนชอบ 
วดัใหญ่ชยัมงคล ร้อยละ 14.16 ช่ืนชอบวดัพระราม ร้อยละ 9.44 ช่ืนชอบวดัราชบูรณะ ร้อยละ 5.66 ช่ืนชอบวดัไชยวฒันาราม ร้อยละ 4.72 ช่ืนชอบ 
ตลาดน ้า ร้อยละ 3.77 ช่ืนชอบ วดัมเหยงค ์และร้อยละ 1.88 ช่ืนชอบ พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติเจา้สามพระยาและพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติจนัทรเกษม 

    1.9 ความพงึพอใจด้านกจิกรรมการท่องเที่ยว นกัท่องเท่ียวร้อยละ 16.98 ช่ืนชอบกบักิจกรรมข่ีช้างชมอุทยานประวติัศาสตร์ ร้อยละ  
15.09 ช่ืนชอบกบักิจกรรมศึกษาอารยธรรมจากโบราณสถาน ร้อยละ 14.16 ช่ืนชอบกบักิจกรรมข่ีจกัรยานท่องเท่ียวรอบเกาะเมือง ร้อยละ 13.21 
 ช่ืนชอบกบักิจกรรมศึกษาประวติัศาสตร์จากพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ร้อยละ 12.26  ช่ืนชอบกบักิจกรรมการซ้ือของท่ีระลึก ร้อยละ10.38 
ช่ืนชอบกบักิจกรรม รับประทานอาหาร ร้อยละ 9.43 ช่ืนชอบกบักิจกรรมไหวพ้ระ  9 วดั ร้อยละ 8.49  ช่ืนชอบกบักิจกรรมล่องเรือรอบเกาะเมือง  

    1.10 ความพงึพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก นกัท่องเท่ียวร้อยละ16.98 ช่ืนชอบ กบัสถานท่ีจอดรถเหมาะสม สะดวก ปลอดภยั 
ร้อยละ 16.04 ช่ืนชอบ กบัการจดัสถานท่ีเพ่ือใช้ศึกษาหาความรู้บริเวณแหล่งประวติัศาสตร์ ร้อยละ 15.09 ช่ืนชอบ กบัร้านจ าหน่ายอาหารมีจ านวน
เพียงพอ ราคาเหมาะสม ร้อยละ 14.15 ช่ืนชอบ กบัการเดินทางมายงัอุทยานประวติัศาสตร์มีความสะดวก ร้อยละ 14.15 ช่ืนชอบ กบัป้ายสัญลกัษณ์การ
ให้ความรู้ ร้อยละ 13.21 ช่ืนชอบ กบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีคุณภาพใช้การไดดี้ร้อยละ10.38 ช่ืนชอบ กบัการมีห้องน ้ าท่ีสะอาด เพียงพอ สะดวกต่อ
การใชง้าน 
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       1.11 ส่ิงที่คาดหวังจะได้รับจาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นกัท่องเท่ียวร้อยละ 33.02  คาดหวงัว่าจะไดรั้บความรู้
ดา้นประวติัศาสตร์ อารยธรรม ศิลปะและโบราณสถาน ร้อยละ 29.25คาดหวงัว่าจะไดเ้ห็นความสวยงามบริเวณโดยรอบสถานท่ีท่องเท่ียว ร้อยละ 
20.75 คาดหวงัว่าจะไดพ้กัผ่อนในบรรยากาศท่ีดี ร้อยละ 8.49 คาดหวงัว่าจะไดท้  าบุญไหวพ้ระ ร้อยละ 3.77 คาดหวงัว่าจะไดรั้บความปลอดภยัของ
สถานท่ี ร้อยละ 2.84 คาดหวงัว่าจะไดรั้บประทานอาหารท่ีอร่อยมีคุณภาพราคายอ่มเยา ร้อยละ 1.88 คาดหวงัว่าจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มีคุณภาพราคา
ยอ่มเยา  

      1.12 ปัญหาและอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  นกัท่องเท่ียวร้อยละ 33.96 เห็นดว้ยกบั ความไม่ปลอดภยั
ในทรัพยสิ์นระหว่างการท่องเท่ียว ร้อยละ 28.30 เห็นดว้ยกบัความไม่สะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ร้อยละ 19.82 เห็นดว้ยกบัความไม่สะดวกในการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวร้อยละ 17.92  เห็นดว้ยกบั แหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม  

      1.13 การกลบัมาท่องเที่ยวที่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  นกัท่องเท่ียวร้อยละ67.92 แสดงความคิดเห็นวา่จะกลบัมาท่องเท่ียว ร้อยละ 
18.87 แสดงความคิดเห็นวา่ไม่แน่ใจ แลว้แต่โอกาส  ร้อยละ 13.21 แสดงความคิดเห็นวา่ ไม่กลบัมา 

2. นักท่องเที่ยวชาวไทย  ที่เกบ็ข้อมูลได้ มีจ  านวน 170 คนแยกเป็น   เพศชาย 120 คน และเพศหญิง 50 คน มีผลการส ารวจ ดงัน้ี 
     2.1 อายุ นกัท่องเท่ียวร้อยละ 64.71 อายรุะหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 14.71 อาย ุ51 ปีข้ึนไป ร้อยละ11.76 อายรุะหว่าง 31-40 ปี  อายุ

ระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.82   
     2.2 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสามารถจ่ายได้  นกัท่องเท่ียวร้อยละ 64.70 สามารถจ่ายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 35.30 สามารถ

จ่ายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 1,000-2,000บาท 
    2.3  ด้านการเดินทาง นกัท่องเท่ียวร้อยละ 41.18 ใช้รถประจ าทาง ร้อยละ 35.29 เดินทางกบับริษทัท่องเท่ียว และร้อยละ 23.53 ใช้

รถยนตส่์วนบุคคล  
    2.4 เคยเดนิทางมาท่องเที่ยวจังหวดัพระนครศรีอยุธยา นกัท่องเท่ียวร้อยละ 52.94  ไม่เคยท่องเท่ียวจงัหวดัพระนคร ศรีอยธุยาและ

ร้อยละ 47.06 เคยเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ  านวนคร้ัง โดยเฉล่ีย อยูร่ะหวา่ง 2-3.คร้ัง 
    2.5 เหตุผลที่มาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นกัท่องเท่ียวร้อยละ 53.52 เพ่ือชมโบราณสถานและศึกษาประวติัศาสตร์ ร้อย

ละ 44.72 ชอบตลาดน ้า ร้อยละ 1.76 ตอ้งการไหวพ้ระ 
    2.6 การพกัค้างคนื ไม่ต้องการพกัค้างคนื เนื่องจากที่พกัอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว และต้องเดนิทางไปที่อืน่ 
    2.7 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นที่ช่ืนชอบของนักท่องเที่ยวไทยชาวไทย นกัท่องเท่ียวร้อยละ  42.35 ช่ืนชอบ

อุทยานประวติัศาสตร์ (วดัพระศรีสรรเพชญ,พระราชวงัหลวง, วดัหลวงพอ่มงคลบพิตร)  ร้อยละ32.35 ช่ืนชอบวดัใหญ่ชยัมงคล ร้อยละ 14.12ช่ืนชอบ  
วดัราชบูรณะ,วดัมหาธาตุ ร้อยละ 11.18 ช่ืนชอบ ตลาดน ้า 

   2.8 ความพงึพอใจด้านกจิกรรมการท่องเที่ยว นกัท่องเท่ียวร้อยละ 16.47 ช่ืนชอบกบักิจกรรมศึกษาอารยธรรมจากโบราณสถาน ร้อย
ละ 15.29 ช่ืนชอบกบักิจกรรมไหวพ้ระ  9 วดั ร้อยละ  13.52 ช่ืนชอบกบักิจกรรมข่ีช้างชมอุทยานประวติัศาสตร์  ร้อยละ 12.94 ช่ืนชอบกบักิจกรรม
ล่องเรือรอบเกาะเมือง ร้อยละ 12.35 ช่ืนชอบกบักิจกรรม รับประทานอาหาร ร้อยละ 10.58 ช่ืนชอบกบักิจกรรมข่ีจกัรยานท่องเท่ียวรอบเกาะเมือง ร้อย
ละ 10.03 ช่ืนชอบกบักิจกรรมการซ้ือของท่ีระลึก  ร้อยละ 8.82 ช่ืนชอบกบักิจกรรมศึกษาประวติัศาสตร์จากพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ 

    2.9 ความพงึพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก นกัท่องเท่ียวเป็นร้อยละ 21.17 ช่ืนชอบกบัการเดินทางมายงัอุทยานประวติัศาสตร์มี
ความสะดวก ร้อยละ15.29 ช่ืนชอบกบัสถานท่ีจอดรถเหมาะสม สะดวก ปลอดภยั  ร้อยละ14.72 ช่ืนชอบกบัป้ายสัญลกัษณ์การให้ความรู้  ร้อยละ 
14.12 ช่ืนชอบกบัการมีห้องน ้าท่ีสะอาด เพียงพอ สะดวกต่อการใชง้าน ร้อยละ 12.35  ช่ืนชอบกบัร้านจ าหน่ายอาหารมีจ านวนเพียงพอ ราคาเหมาะสม   
ร้อยละ 11.76 ช่ืนชอบกบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีคุณภาพใช้การไดดี้ ร้อยละ 10.59  ช่ืนชอบกบัการจดัสถานท่ีเพ่ือใช้ศึกษาหาความรู้บริเวณแหล่ง
ประวติัศาสตร์ 

     2.10 ส่ิงที่คาดหวงัจะได้รับจาการท่องเที่ยวในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา นกัท่องเท่ียวร้อยละ 28.24 คาดหวงัว่าจะไดรั้บความรู้ดา้น
ประวติัศาสตร์, อารยธรรม ศิลปะและโบราณสถาน ร้อยละ  22.94  คาดหวงัวา่จะไดเ้ห็นความสวยงามบริเวณโดยรอบสถานท่ีท่องเท่ียว  ร้อยละ21.17
คาดหวงัวา่จะไดท้  าบุญไหวพ้ระ ร้อยละ 10.59 คาดหวงัว่าจะไดพ้กัผ่อนในบรรยากาศท่ีดี  ร้อยละ 8.24 คาดหวงัว่า จะไดรั้บประทานอาหารท่ีอร่อยมี
คุณภาพราคายอ่มเยา ร้อยละ 6.47 คาดหวงัวา่จะไดรั้บความปลอดภยัของสถานท่ีร้อยละ 2.35 คาดหวงัวา่จะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มีคุณภาพราคายอ่มเยา 

    2.11 ปัญหาและอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักท่องเท่ียวจ านวน ร้อยละ33.53 เห็นดว้ยกบัความไม่
สะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ร้อยละ 25.29 เห็นดว้ยกบัความไม่สะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ร้อยละ 24.71 เห็นดว้ยกบัแหล่งท่องเท่ียวเส่ือม-
โทรม ร้อยละ 16.47 เห็นดว้ยกบั ความไม่ปลอดภยัในทรัพยสิ์นระหวา่งการท่องเท่ียว 

     2.12  การกลบัมาท่องเที่ยวที่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา นกัท่องเท่ียวร้อยละ 88.24 แสดงความคิดเห็นว่า กลบัมาท่องเท่ียว ร้อยละ 
11.76 แสดงความคิดเห็นวา่ไม่แน่ใจ แลว้แต่โอกาส 
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3.2 ผลการศึกษาการวเิคราะห์จุดแข็ง  และจุดอ่อนของการท่องเทีย่วในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
        จากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและการสมัภาษณ์นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการพบวา่ 

1. จุดแข็งของการท่องเที่ยวของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
1.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นอจัฉริยภาพในหลายดา้นท่ียงัคงมีร่องรอยทางประวติัศาสตร์จากโบราณสถานและสถาปัตยกรรม นคร

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยามีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ดา้นการเป็นแหล่งท่ีรวบรวมความเป็นอจัฉริยะภาพทั้งทางดา้นการวางผงัเมือง การบริหารและ
การจดัระบบน ้ า ด้านสถาปัตยกรรม และดา้นการอยูร่่วมกนัของชุมชน จึงได้รับการเชิดชูคุณค่าไวใ้นบญัชีรายช่ือแหล่งมรดกโลกเม่ือปี พ.ศ.2534  
โดยเฉพาะความเป็นเยี่ยมในการเลือกสรรท าเลท่ีตั้งเมืองในต าแหน่งท่ีชุมนุมของแม่น ้ า มีร่องรอยการออกแบบผงัเมืองอย่างซับซ้อนเหมาะสมกบั
ชุมชนท่ีอาศยัการสัญจรทางน ้ า มีความรุ่งเรืองของการตั้งถ่ินฐานแบบไทยๆ ในสมยัโบราณ  ลกัษณะดงักล่าวเอ้ืออ านวยต่อการรักษาพระนคร การ
ป้องกนัการรุกรานของขา้ศึกศตัรูและการจดัระบบสาธารณูปการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสงัคมเมือง จนสามารถพฒันาการสู่ความรุ่งเรืองในยามสงบสุข    
จากร่องรอยดงักล่าวสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นอจัฉริยภาพได ้ประกอบกบัการออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดดเด่น  ลกัษณะ
ของส่ิงก่อสร้างหลายอยา่งเช่น เจดีย ์ปรางค ์และปราสาท ในปัจจุบนัยงัคงความงดงามอยา่งมีคุณค่าและมีวิวฒันาการดา้นรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
มาสู่ลกัษณะท่ีเป็นแบบไทยแท ้และไม่สามารถสร้างทดแทนไดใ้นปัจจุบนั  โบราณสถานต่างๆท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นส่ิงดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียว โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นอุทยานประวติัศาสตร์ท่ีเป็นมรดกโลก 

1.2 พระนครศรีอยธุยามีแหล่งประวติัศาสตร์ดา้นการคา้ ศาสนาและการทูตกบัชนชาติต่างๆท่ียาวนาน ปัจจุบนัหมู่บา้นชนชาติต่างๆ ได้
ถูกบูรณะตามสถานท่ีเดิมท่ีปรากฎในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ และได้มีการจดันิทรรศการถาวรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ต่างๆในสมยัอยธุยา  
การเขา้มาของชนชาติต่างๆในสมยัอยธุยา ตามบนัทึกของ เดอ ลาลูแบร์ (2548)  ทูตฝร่ังเศส สมยัพระนารายณ์ ระบุจากค าบอกเล่าว่ามีคนต่างชาติต่าง
ภาษาเขา้มาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารกษตัริยอ์ยธุยาถึง 40 ภาษา การมีเสรีภาพในการประกอบการท ามาคา้ขาย ซ่ึงแต่ก่อนหน้าน้ีเป็นเคร่ืองดึงดูดชนต่าง
ดา้วชาวต่างแดนนานาชาติเป็นอนัมากไปสู่กรุงสยาม แลว้ตั้งรกรากอยูโ่ดยมีเสรีภาพอนัสมบรูณ์ ในอนัท่ีจะด ารงชีวิตอยูไ่ดต้ามประเพณีนิยมของตน
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนไดอ้ยา่งเปิดเผย (โอเชียนสไมล์ทวัร์, 2554) จากบนัทึกดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงประวติัศาสตร์ของ
ชนชาติต่างๆ ท่ีสามารถศึกษา ดา้นการคา้ ศาสนา การทูต การด าเนินชีวิตของบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆในสมยัอยธุยาไดใ้นสถานท่ีจริง 

1.3 การเดินทางไปจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สามารถเดินทางไดห้ลายเส้นทาง ทั้งทางรถยนต ์ทางรถไฟ ทางเรือ 
1.4 กิจกรรมท่ีหลากหลาย การท่องเท่ียวภายในอุทยานประวติัศาสตร์ และนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สามารถชม

โบราณสถานและศึกษาประวติัศาสตร์ กิจกรรมไหวพ้ระ กิจกรรมชมพระราชวงั กิจกรรมเทียวพิพิธภณัฑ ์กิจกรรมเทียวตลาดน ้ า กิจกรรมศึกษาแหล่ง
ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรม กิจกรรมเทียวตลาดน ้ า รับประทานอาหาร ซ้ือของฝาก สามารถใช้พาหนะได้หลายประเภท ไดแ้ก่ การข่ีช้าง การข่ี
จกัรยาน การใชร้ถตุก๊ตุก๊หนา้กบ การล่องเรือ การใชร้ถราง 

1.5 การเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการอยูร่่วมกนัในความหลากหลายวฒันธรรม อยธุยาเป็นเมืองท่ีมีชุมชนคนหลายศาสนาแต่อยูร่่วมกนัได้
อยา่งมีความสุข 

2. จุดอ่อนของการท่องเที่ยวของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
2.1 การส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดกลยทุธ์การท่องเท่ียวร่วมกบัองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ชุมชนยงัไม่เขา้ใจการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการท่องท่ีมาจากทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นชุมชน 
2.2 นกัท่องเท่ียวท่ีมาพระนครศรีอยธุยาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ไม่พกัคา้งคืน 
2.3 กิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือศึกษาประวติัศาสตร์ตามแหล่งโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา ยงัไม่มีรายละเอียดท่ีสามารถเป็น

แหล่งขอ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเองในกรณีท่ีไม่มีไกดน์ าเทียว  
2.4 การจราจรท่ีติดขดัในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวช่วงเทศกาลต่างๆ  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัระบบจราจร ยงัไม่สามารถด าเนินการให้

นกัท่องเท่ียวใชร้ถยนตไ์ดส้ะดวก  
2.5 กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยใชจ้กัรยานส าหรับการท่องเท่ียวภายในเกาะเมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบ ยงัไม่มีถนนส าหรับรถจกัรยาน อาจ

ท าให้เกิดอนัตรายต่อกิจกรรมการการท่องเท่ียวโดยใชจ้กัรยาน 
2.6 กิจกรรมท่องเท่ียวทางเรือ  มีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจน้อย เน่ืองจากค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีไปทางเรือสามารถไปทางรถยนตไ์ด ้
2.7 ขาดการประชาสมัพนัธ์ในพ้ืนท่ีรอบนอกของจงัหวดัตามอ าเภอต่างๆ ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
2.8 ความสะอาดในพ้ืนท่ีอุทยานประวติัศาสตร์ ยงัขาดการดูแล ห้องน ้ายงัไม่สะอาดและมีไม่เพียงพอต่อนกัท่องเท่ียว 
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3. จุดที่ควรพฒันาการท่องเที่ยวของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
3.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดกลยทุธ์การท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินร่วมกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เพ่ือก าหนด

แผนการด าเนินงานตามความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบท่ีเหมาะสมพร้อมการอนุรักษแ์ละพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
3.2 สร้างขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์และโบราณสถาน เพ่ือสร้าง

องคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งให้กบันกัท่องเท่ียวต่างชาติและเพ่ือความภาคภูมิใจในความเป็นชาติท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
3.3 การประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีนอกเกาะเมืองและตามอ าเภอต่างๆท่ีท่ีมีความพร้อมส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และ

แหล่งท่องเท่ียว 
3.4 ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ได้แก่ การท่องเท่ียวโดยใช้จกัรยาน ควรมีถนนส าหรับจกัรยาน ความปลอดภยัด้าน

โจรกรรมตามสถานท่ีท่องเท่ียว ควรมีศูนยแ์จง้เหตุร้าย 
3.5 การท่องเท่ียวทางเรือตอ้งมีรูปแบบท่ีมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจร่วมกบัสถานท่ีท่องเท่ียวตอ้งมีความน่าสนใจประกอบดว้ยโดยเฉพาะคน

น าเทียวตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ของแต่ละสถานท่ี 
3.6 การจดัการดูแลพ้ืนท่ีโดยรอบดา้นความสะอาด ตอ้งมีการจดัเก็บขยะในพ้ืนท่ี มีการดูแลห้องน ้ าให้สะอาดและเพียงพอ  มีทางและ

ห้องน ้าส าหรับคนพิการในแหล่งท่องเท่ียว 

4. วจิารณ์และอภิปรายผล 
1. นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเข้ามาเทียวในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ (historical tourism) เพ่ือเขา้ชมและศึกษาประวติัศาสตร์จากแหล่งโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีมีอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว จึงควรท่ีจะ
เพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรมในแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ ต่อมรดกทางวฒันธรรมท่ี
ทรงคุณค่าของเมืองหลวงเก่า 

2. การท่องเท่ียวในนครประวติัศาสตร์ควรเป็นลกัษณะการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทั้ งในแหล่ง
ท่องเท่ียวและระหว่างการท่องเท่ียว เป็นพ้ืนฐานการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ทั้งน้ี จะตอ้งเกิดจากความร่วมมือในทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวตอ้งมีส่วนร่วมต่อการจดัการบริหารการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

3. ควรส ารวจเส้นทางการท่องเท่ียวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทางน ้ าเพ่ิมข้ึนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน ้ าซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจและมีความสวยงามท่ีแตกต่างจากการท่องเท่ียวแบบเดิม นอกจากจะไดส้ัมผสัความเป็นธรรมชาติแลว้ยงัสามารถไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์ 
ความมีวฒันธรรมและอายธรรมทางน ้าของพระนครศรีอยธุยาไดเ้พ่ิมข้ึน 

4. การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในแต่ละพ้ืนท่ีนอกเหนือจากอุทยานประวติัศาสตร์ และนครประวติัศาสตร์ จะตอ้งมีการ
ประชาสมัพนัธ์และเชิญชวนให้ไปสมัผสัวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพน ้าของศูนยว์ฒันธรรมพระนคร ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บตวัอยา่งน ้าในฤดูน ้าหลากและฤดูแลงงท่ีบริเวณคลองและแหล่งน ้ าท่ีจะจดักิจกรรมตลาดน ้ า ผลการศึกษา
พบวา่ คุณภาพน ้าทางดงานกายภาพ เคมี และชีวภาพอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดิน ประเภทท่ี 4 โดยมีค่าบีโอดี ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าสูงกว่ามาตรฐาน ทั้งน้ีควรท าการปรับปรุงคุณภาพน ้ าใหงมีคุณภาพดีข้ึน ตลอดจนท าการตรวจสอบและติดตาม
คุณภาพน ้าอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นขงอมูลในการวางแผนการจดัการส่ิงแวดลงอมท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของการจดัการการท่องเท่ียวตลาดน ้า 
ค าส าคญั:  คุณภาพน ้า ศูนยว์ฒันธรรมพระนคร การท่องเท่ียวตลาดน ้า 

Abstract 
The objective of this research was to study the water qualities of Phranakhon Cultural Center (PCC). PCC was established as 

cultural tourist attraction in Bangkhen District, Bangkok. Water samples were collected in rainy season and dry season from 2 stations organize 
activities along the canal and a pond in Phranakhon Rajabhat University. The results demonstrated  that most of water qualities were within 
standard limit which following the classification of surface water of type 4. However, BOD, Total Colifrom Bacteria and Fecal Colifrom Bacteria 
were higher than standard level. Therefore, water quality should be improved and continuously monitored so as to be a database supporting for 
environmental management from floating market activities.    
Keywords:  Water quality, Phranakhon Cultural Center, Floating Market Tourism. 

1. บทน า 
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศทัว่โลกและประเทศไทยในขณะน้ี ตวัจกัรส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีไดงรับ

การยอมรับกนัทัว่โลก  คงหนีไม่พงนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  ซ่ึงนับวนัก็ยิ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  และเป็นอุตสาหกรรมท่ีสรงางงาน  
กระจายรายไดง  ทั้งทางตรงและทางองอมใหงกบัประชาชนในชุมชนทงองถ่ิน ทงองถ่ินใดท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติหรือดงานวฒันธรรมก็สามารถน า
จุดเด่นมาพฒันาใหงเกิดการท่องเท่ียวไดง  

ดงวยจุดเด่นของพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครท่ีอยู่ติดกบัวดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารในปัจจุบัน สามารถพฒันาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดง เพราะพ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ท่ีทรงคุณค่าควรแก่การจารึก ศึกษาเรียนรูงทางประวติัศาสตร์ ศาสนา 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาทงองถ่ิน  โดยเฉพาะวดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นมีส่ิงทรงคุณค่ายิ่งทางพุทธศาสนา คือ มีพระบรมสารีริกธาตุ 
ประดิษฐานท่ีพระเจดียม์หาธาตุ และตงนพระศรีมหาโพธ์ิ จากประเทศอินเดียมาแต่ในอดีตกาล  เป็นพ้ืนท่ีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจงาอยูห่ัวอานนัทมหิดล 
(รัชกาลท่ี 8) ทรงหวา่นพนัธุ์ขงาวเม่ือวนัท่ี 5  มิถุนายน พ.ศ. 2489 (เกษม, 2551) ส าหรับอนุสาวรียพิ์ทกัษรั์ฐธรรมนูญนั้น ไดงสรงางข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์
สถานของผู งเสียชีวิตในสมยัการเปล่ียนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.2475  (วิชยั, 2539) จากจุดเด่นของพ้ืนท่ีสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางดงาน
วฒันธรรมท่ีสรงางรายไดงใหงมหาวิทยาลยัและชุมชนทงองถ่ิน 

ศูนยว์ฒันธรรมพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครจึงถูกจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ ์ส่งเสริมและสนบัสนุนประเพณี 
ศิลปะ และวฒันธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรูงและเสริมสรงางประสบการณ์วิชาชีพแก่นกัศึกษาและชุมชน เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
และเป็นแหล่งรายไดงของมหาวิทยาลยั  (ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครว่าดงวยศูนยว์ฒันธรรมพระนคร, 2552) โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และชุมชนใกลงเคียงโดยรอบของเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

กิจกรรมดงานการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของศูนยว์ฒันธรรมพระนคร ประกอบไปดงวยการท่องเท่ียวทางดงานการศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ทั้งในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร และวดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  รวมทั้งการจดักิจกรรมตลาดน ้ า ตลาดนัดเศรษฐกิจ
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พอเพียง  ทั้ งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครมีท าเลท่ีตั้งอยู่ริมคลอง ซ่ึงในอดีตการเดินทางสัญจรทางแม่น ้ าล  าคลองเป็นส่ิงจ าเป็น และ
กิจกรรมการคงาก็เกิดข้ึนบริเวณริมล าคลอง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และใหงประชาคมเห็นความส าคญัของทรัพยากร อีกทั้งใชง
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หงเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ ท่ีจะน าสินคงามาจ าหน่ายในตลาดน ้ า  จึงมีแนวคิดจดักิจกรรม
ตลาดน ้า ตลาดนดัเศรษฐกิจพอเพียง และจดักิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ตลาดนดัพืชผกัผลไมง อาหารของชุมชน เรือท่องเท่ียวทางน ้ า  การแข่งขนัเรือ เป็นตงน 
จากกิจกรรมดงักล่าวก่อใหงเกิดน ้าเสียในพ้ืนท่ีอยา่งหลีกเล่ียงไดงยาก การจดัการน ้าเสียท่ีเป็นระบบจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งเพ่ือรองรับการพฒันาระบบ
การท่องเท่ียวของศูนยว์ฒันธรรมพระนครและท าใหงเกิดแนวทางลดผลกระทบดงานมลพิษทางหน่ึงอีกดงวย  ดงันั้นคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ า ล  าคลองของ
ศูนยว์ฒันธรรมพระนคร จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตงองค านึงถึง งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพน ้ าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของแหล่งน ้ าใน
ศูนยว์ฒันธรรมพระนคร เพ่ือเป็นขงอมูลในการอนุรักษท์รัพยากรน ้ าและปรับปรุงคุณภาพน ้ า ส าหรับการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าของศูนย์
วฒันธรรมพระนคร 

2. วธีิการศึกษา 
2.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

อุปกรณ์ท่ีใชงในการศึกษา ไดงแก่ อุปกรณ์เก็บตวัอยา่งน ้ าประกอบดงวย อุปกรณ์และสารเคมีรักษาสภาพตวัอยา่งน ้ า เคร่ืองมือวดัพีเอช 
เคร่ืองวดัอุณหภูมิ และอุปกรณ์ สารเคมีท่ีใชงในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

2.2  การเกบ็ตวัอย่างน า้ 
ท าการเก็บตวัอย่างน ้ าตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น ้ า (APHA.AWWA.WEF., 1998) โดยเก็บตวัอย่าง 2 คร้ัง ในเดือน

กนัยายน พ.ศ. 2553 และเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ซ่ึงใชงเป็นตวัแทนของฤดูน ้ าหลาก และฤดูแลงง ตามล าดบั ท าการเก็บตวัอย่างแบบผสมรวม 
(Composite Sampling) บริเวณก่ึงกลางของล าน ้ า โดยใชงเคร่ืองมือเก็บตวัอยา่งน ้ าในระดบัความลึก 0.3 เมตรจากผิวน ้ า น าน ้ าไปบรรจุในขวดเก็บ
ตวัอยา่งและน าไปแช่เยน็ท่ีอุณหภูมิต ่ากว่า 4 องศาเซลเซียส ส่วนการวิเคราะห์ค่าบีโอดีและโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จะตงองน าขวดน ้ าตวัอย่างห่อดงวย
กระดาษอลูมิเนียม เพ่ือปง องกนัไม่ใหงไดงรับแสง และน าไปแช่เยน็เหมือนตวัอยา่งอ่ืนๆ  

2.3  จุดเกบ็ตวัอย่างน า้ 
จุดเก็บตวัอย่างน ้ าในพ้ืนท่ีศึกษามี 2 จุด ซ่ึงเป็นบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะจดักิจกรรมตลาดน ้ าในอนาคต คือ คลองบริเวณเรือนไทย ซ่ึงเช่ือม

ต่อมาจากคลองถนนมาถึงวดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และบึงน ้ าหนงาอาคาร 20 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ท าการเก็บตวัอยา่งในแต่ละจุด 
ท่ีบริเวณตงนน ้า กลางน ้า และปลายน ้าตรงบริเวณก่ึงกลางของล าน ้ าทุกจุดท่ีก าหนดจุดละ 1 ลิตร แลงวน ามาผสมรวมกนัในภาชนะขนาดใหญ่ เพ่ือเป็น
ตวัแทนของคุณภาพน ้า 

2.4  ดชันีคุณภาพน า้ 
ดชันีคุณภาพน ้าท่ีน ามาตรวจวิเคราะห์ คุณสมบติัทางกายภาพ ไดงแก่ อุณหภูมิ สี กล่ิน ความขุ่น คุณสมบติัทางเคมี ไดงแก่ ค่าความเป็น

กรดด่าง (pH) ค่าออกซิเจนท่ีละลายน ้ า (DO)  ค่าบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็ง (Total Solids) ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ค่าสารท่ีละลาย
ไดงทั้งหมด (Total Dissolved Solid)ค่าซลัไฟด์ (Sulfide) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)  น ้ ามนัและไขมนั (Fat, Oil and Grease) โลหะหนกั ไดงแก่ 
ทองแดง (Cu), นิกเกิล (Ni), แมงกานีส (Mn), สงักะสี (Zn), แคดเมียม (Cd), ตะกัว่ (Pb), โครเมียม (Cr),  สารหนู (As)  และดชันีคุณภาพน ้าทางชีวภาพ 
ไดงแก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  (Total Coliform Bacteria)  และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) การวิเคราะห์ดชันี
คุณภาพน ้ าเป็นไปตามวิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น ้ า (APHA.AWWA.WEF., 1998) เม่ือไดงค่าวิเคราะห์คุณภาพน ้ าตามดชันีแลงวจึงท าการ
เปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานของดชันีแต่ละประเภทตามประกาศคณะกรรมส่ิงแวดลงอมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
การศึกษาคุณภาพน ้าคลองบริเวณเรือนไทยและบึงน ้าหนงาอาคาร 20 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ในฤดูน ้ าหลาก (เดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2553) และฤดูแลงง (เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554) ลกัษณะทางกายภาพของคลองบริเวณเรือนไทย พบวา่ น ้ามีสีเขียวขุ่น และสีเขียวคล ้าเกือบด าใน
ฤดูแลงง มีตะกอนและพืชน ้ าหนาแน่น น ้ าน่ิง ไม่มีกล่ิน ในส่วนของบึงน ้ าหนงาอาคาร 20 น ้ามีสีน ้ าตาล น ้ าน่ิง ไม่มีกล่ิน และมีสีน ้ าตาลอมเขียวในฤดู
แลงง อุณหภูมิของน ้าอยูร่ะหวา่ง 29.5 – 33 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดด่างอยูร่ะหวา่ง 7.81 – 9.3  
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ส าหรับค่าออกซิเจนละลายน ้ามีค่าสูงในฤดูน ้าหลากทั้ง 2 จุดเก็บตวัอยา่ง คือ 6.7 และ 4.9 มิลลิกรัมต่อลิตร และลดลงในฤดูแลงงคือ 4.9 
และ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดีของคลองบริเวณเรือนไทยมีค่า 14.1 และ 10.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ในฤดูน ้ าหลากและฤดูแลงงตามล าดบั ส่วนบึง
น ้าหนงาอาคาร 20 บีโอดีมีค่า 3.9 และ 9.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ในฤดูน ้าหลากและฤดูแลงง 

เม่ือน าผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในทุกดชันีไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลงอมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 
(พ.ศ. 2537) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน คุณภาพน ้ าทั้ง 2 จุดเก็บตวัอยา่งถูกจดัอยูใ่นแหล่งน ้ าผิวดินประเภทท่ี 4 ซ่ึงเป็นแหล่ง
น ้าท่ีไดงรับน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคโดยตงองผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านการปรับปรุง
คุณภาพน ้าเป็นพิเศษก่อน และใชงเพ่ือการอุตสาหกรรม 

คุณภาพน ้าของคลองบริเวณเรือนไทย ดชันีคุณภาพน ้าส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน แสดงในตารางท่ี 1 ยกเวงนค่า บีโอดี น ้ามนั
และไขมนั ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าสูงกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในฤดูน ้ าหลาก ทั้งน้ีเป็นเพราะสภาพการใชง
ประโยชน์ท่ีดินริมคลองบริเวณเรือนไทยอยูติ่ดกบัแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ จึงมีน ้ าทิ้งจากอาคารบงานเรือน รงานคงา หอพกันกัศึกษา อพาร์ตเมนท ์ถูก
ปล่อยลงสู่คลองโดยตรง ซ่ึงสอดคลงองกบัการศึกษาคุณภาพน ้ าจากแหล่งน ้ าทิ้งชุมชนจงัหวดัอุบลราชธานีของส านกังานส่ิงแวดลงอมภาคท่ี 12 (2549) 
ในฤดูแลงงและฤดูฝน พบวา่ คุณภาพน ้าในแม่น ้ามูล มีคุณภาพส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑดี์ ยกเวงนบางสถานีท่ีอยูใ่กลงแหล่งชุมชน ค่าบีโอดีและค่าแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าสูงเกินเกณฑม์าตรฐาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เน่ืองจากการไหลบ่าของน ้ าเสียจากชุมชนเมืองอุบลราชธานีลงสู่แหล่งน ้ า
บริเวณจุดเก็บตวัอยา่ง 

ในส่วนของบึงน ้ าหนงาอาคาร 20 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครในฤดูน ้ าหลาก พบว่า ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 

ตารางที ่1 แสดงผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทั้ง 2 ฤดู คลองบริเวณเรือนไทยและบึงหน้าอาคาร 20 

ดัชนีที่ตรวจวัด (หน่วย) 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน ฤดูน ้าหลาก ฤดูแล้ง 

คลองบริเวณเรือนไทย บึงหน้าอาคาร 20 คลองบริเวณเรือนไทย บึงหน้าอาคาร 20 

1.  อุณหภูมิ (oC) 33 29.7 31 29.5 ไม่สูงเกินอุณหภูมิธรรมชาติ 3oC 
2.  ความขุ่น (NTU) 37.50 17 26.5 39 - 
3.  ความเป็นกรดด่าง 9.3 7.81 8.29 8.47 5.0-9.0 
4.  ออกซิเจนละลายน ้ า (mg/l) 6.7 4.9 4.9 3.5 ≥ 2.0 
5.  บีโอดี (mg/l) 14.1 3.9 10.2 9.9 ≤ 4.0 
6.  ของแขง็แขวนลอย (mg/l) 40 17.8 25 28.2 - 
7.  ของแขง็ท่ีละลายน ้ า (mg/l) 637 652 978 722 - 
8.  ซัลไฟด ์(mg/l) 0.27 <0.13 0.93 0.13 - 
9. ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (mg/l) 7.84 <0.28 12.88 26.32 - 
10. น ้ ามนัและไขมนั (mg/l) 1.6 0.3 0.7 1 ≤ 1.5 
11. ทองแดง (mg/l) 0.001 0.071 0.006 0.005 ≤ 0.1 
12. นิคเกิล (mg/l) < 0.001 0.096 0.022 0.001 ≤ 0.1 
13. แมงกานีส (mg/l) 0.01 0.037 0.213 0.414 ≤ 0.1 
14. สังกะสี (mg/l) 0.001 0.167 0.005 0.051 ≤ 0.1 
15. แคดเมียม (mg/l) < 0.001 < 0.001 <0.001 0.015 ≤ 0.05 
16. ตะกัว่ (mg/l) < 0.001 0.010 0.001 0.031 ≤ 0.05 
17. โครเมียม (mg/l) < 0.001 0.369 0.005 <0.001 - 
18. สารหนู (mg/l) < 0.001 0.088 0.002 0.002 ≤ 0.01 
19. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 
     แบคทีเรียทั้งหมด (MPN/100 ml) 

175,000 220 21,000 46,000 ≤ 5,000 

20. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
     (MPN/100 ml) 

102,000 170 4,300 7,500 ≤ 1,000 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ายงัพบการปนเป้ือนของโลหะหนกั ทองแดง นิกเกิล แคดเมียม ตะกัว่ โครเมียม แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน
น ้าผิวดิน ยกเวงนสงักะสี สารหนู มีค่าสูงกว่ามาตรฐานในฤดูน ้ าหลาก และพบแมงกานีสเจือปนอยูใ่นแหล่งน ้ าในฤดูแลงงของจุดเก็บตวัอยา่งทั้ง 2 จุด 
ดงันั้นการเฝง าระวงัและติดตามตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน ้ าอย่างต่อเน่ือง จึงมีความจ าเป็นเพ่ือใหงคุณภาพน ้ าของศูนยว์ฒันธรรมพระนครมี
คุณภาพท่ีดีสามารถน าไปใชงประโยชน์ในดงานการท่องเท่ียวทางน ้าและการจดักิจกรรมตลาดน ้า 
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4. สรุปผลการศึกษา 
คุณภาพน ้าของศูนยว์ฒันธรรมพระนครในฤดูน ้าหลากและฤดูแลงง พบวา่ มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานน ้าผิวดินประเภทท่ี 4 โดยดชันี

คุณภาพน ้ าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ยกเวงน บีโอดี น ้ ามนัและไขมนั แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย มีค่าสูงกว่ามาตรฐานก าหนด ส่วนโลหะหนกั พบการปนเป้ือนของสังกะสี สารหนู และแมงกานีส มีค่าเกินกว่ามาตรฐาน ทั้งน้ีจะตงองท า
การปรับปรุงคุณภาพน ้า และมีแนวทางการจดัการการใชงประโยชน์ท่ีดินบริเวณริมคลองและริมบึงน ้าท่ีเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบต่อคุณภาพน ้ าของ
ศูนยว์ฒันธรรมพระนคร และมีคุณภาพน ้ าท่ีเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน สามารถน าไปใชงประโยชน์ในดงานการท่องเท่ียวทางน ้ าและการจดักิจกรรม
ตลาดน ้าไดง  
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ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทีม่ีต่อแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วของสถานีพฒันา 
และส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี 

Tourists’ Opinion toward Guidelines for Tourism Development:  Station of Khao Tha Phet Wildlife 
Conservation Development, Surathani 

นันทดิา  อมัรักษ์ 

Nantida  Ammarak 
คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   วทิยาลยัตาปี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   E-mail: nantida@tapee.ac.th 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษ์

สตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี โดยเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียว จ  านวน 400 คน ผลการวิจยั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมในการเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกนัและนักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ  การศึกษา  อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความตอ้งการในการพฒันาโดยรวมไม่
แตกต่างกนั แต่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุและรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั  มีความตอ้งการในการพฒันาโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จาก
สภาพการท่องเท่ียวในปัจจุบนัของสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตวป่์าเขาท่าเพชรได้เปล่ียนแปลงไปในทางทีดีข้ึน เพ่ือให้พฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื ภาคประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้การประสานความร่วมมือกนัในการพฒันาการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 
ค าส าคญั :  นกัท่องเท่ียว แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว สถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร  

Abstract 
The purpose of this research was to study tourists’ opinion toward guidelines for tourism development:  Station of Khao Tha Phet 

Wildlife Conservation Development, Surathani. The data was collected from 400 tourists. The findings showed that the tourists with different 
personal styles were different travelling behavior.  The tourists with different genders, educational levels, and occupations needed the similar 
overall tourism development. However, the tourists with different ages and income needed the significant different tourism development. Now, the 
tourism development at Station of Khao Tha Phet Wildlife Conservation Development, Surathani was better changed to be the sustainable 
development. Both the public and local administration sector cooperate to develop tourism. 
Keywords:  Tourists, Guidelines for tourism development, Station of Khao Tha Phet Wildlife Conservation Development.  

1.  บทน า (Introduction) 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีให้ความส าคญัดา้นการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอยูจ่  านวนมาก 

ดงันั้น การคงคุณค่าของการเป็นเมืองท่องเท่ียวมีอนาคตท่ีดีจ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้ตอบสนองนกัท่องเท่ียวมากข้ึน โดยมุ่งถนอม
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติ อนัสวยงามให้ด ารงอยูต่่อไป ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงท่ีน่าสนใจท่ีจะพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคู่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
คือ สถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ท่ีมีเน้ือท่ี  2,906 ไร่  มีความน่าสนใจเน่ืองจากมีความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติอยูม่าก  เพราะมีทั้งป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีสตัวป่์าอาศยัอยูห่ลายชนิด เหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติของนกัท่องเท่ียวและยงัสามารถชม
ทิวทศัน์ไดโ้ดยรอบจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  รวมทั้งยงัเป็นสถานท่ีประดิษฐ์สถานพระธาตุศรีสุราษฎร์  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญัของจงัหวดัท่ีชาว สุราษฎร์
ธานีให้ความเคารพบูชา  สถานท่ีแห่งน้ีอยูไ่ม่ไกลจากชุมชนเมืองมากนกั ท าให้การเดินทางมาท่องเท่ียวมีความสะดวก โดยทางจงัหวดัมีแนวคิดท่ีจะ
พฒันาสถานท่ีแห่งน้ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปไดรู้้จกัมากยิง่ข้ึน  และให้ทรงคุณค่าของการเป็นเมืองท่องเท่ียวต่อไป ซ่ึงการทราบ
ถึงความตอ้งการของนักท่องเท่ียว และการทราบถึงสภาพปัจจุบนัของพ้ืนท่ีจะท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจดัการสภาพแวดล้อมท่ี
ก่อให้เกิดปัญหา และทราบถึงทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มภายในพ้ืนท่ีท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีน ามาแกปั้ญหาของแหล่งท่องเท่ียว  และพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้ดีข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว หากมีการแกไ้ข
ปัญหาได้ตรงกบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียวได้ดีแล้วก็จะส่งผลให้นักท่องเท่ียวมีความสนใจและเดินทางมาท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน การศึกษาขอ้มูล
เหล่าน้ีก็เพ่ือจะไดท้ราบขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียว และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา  และน าขอ้มูลไปให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้
ด าเนินการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีให้มีความแขง็แกร่งต่อไป 
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1.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวในการพฒันาสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี 
2. เพ่ือทราบความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในการพฒันาสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี      
3. เพ่ือทราบนโยบายความคิดเห็นของภาครัฐในการพฒันาสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชรสุราษฎร์ธานี 
4. เพ่ือทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการพฒันาสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี 
5. เพ่ือก าหนดแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวของสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี 

1.2 กรอบแนวความคดิ 
จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวท าให้ก  าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

ภูมิล าเนา รายไดต่้อเดือน 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤติกรรมในการเดินทางท่องเท่ียว  6  ดา้น  ประกอบดว้ย  ลกัษณะการเดินทาง  ยานพาหนะ

ในการเดินทาง วตัถุประสงคใ์นการเขา้เยีย่มชมกิจกรรมท่ีเขา้มาใช้บริการ จ  านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว  และการกลบัมาท่องเท่ียวอีก และปัจจยั
ในการพฒันาท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว  4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว  ดา้นการเขา้ถึงแหล่ง
ธรรมชาติ ดา้นความปลอดภยัในการท่องเท่ียว และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน 

2.  วธีิการศึกษา (Research Methodology) 
2.1   ขอบเขตการศึกษา 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้แบบสอบถาม   ซ่ึงประกอบดว้ย          
4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการเดินทางท่องเท่ียว ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของสถานีพฒันา
และส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี และส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร (Population) หมายถึง นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี และ

ผูบ้ริหารภาครัฐหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จ  านวน 4 ท่าน  
กลุ่มตวัอยา่ง (Sample)  ไดแ้ก่  นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี  ผูวิ้จยัได้

ก  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอ้งศึกษามาค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  โดยการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งกรณีไม่ทราบจ านวน
ประชากรของ  Khazanie  Ramakant (1996) ไดจ้  านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน  385  ตวัอยา่ง  ในท่ีน้ีผูวิ้จยัไดเ้ก็บแบบสอบถามจ านวน  400  ตวัอยา่ง 

2.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม และจากขอ้มูลการสมัภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
1. แบบสอบถามนักท่องเท่ียว ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามท่ีเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ (Structured 

Question) และขอ้ค าถามแบบปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบไม่เจาะจงในประเด็นแนวทางการพฒันาการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
        ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
        ส่วนท่ี  2  พฤติกรรมในการเดินทางท่องเท่ียว 
        ส่วนท่ี  3  ขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี 
        มีลกัษณะให้เลือกตอบ  5  ระดบั  โดยก าหนดค่าคะแนนส าหรับค าตอบไว ้ ดงัน้ี 
  5    หมายถึง    มีระดบัความตอ้งการในการพฒันาการท่องเท่ียวมากท่ีสุด     
  4    หมายถึง    มีระดบัความตอ้งการในการพฒันาการท่องเท่ียวมาก  
  3    หมายถึง    มีระดบัความตอ้งการในการพฒันาการท่องเท่ียวปานกลาง     
  2    หมายถึง    มีระดบัความตอ้งการในการพฒันาการท่องเท่ียวนอ้ย   
  1    หมายถึง    มีระดบัความตอ้งการในการพฒันาการท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด     
        วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันาของนกัท่องเท่ียว โดยค านวณค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดงัน้ี          
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    ค่าสูงสุด - ค่าต  ่าสุด  =              5 – 1       =            0.8 
       ช่วงคะแนน      5 
        โดยคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต  การแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ียจะยดึหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00   หมายถึง   ความตอ้งการในการพฒันามากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20   หมายถึง   ความตอ้งการในการพฒันามาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40   หมายถึง   ความตอ้งการในการพฒันาปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60   หมายถึง   ความตอ้งการในการพฒันานอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80   หมายถึง   ความตอ้งการในการพฒันานอ้ยท่ีสุด 
        ส่วนท่ี  4  ขอ้เสนอแนะ 

2. การสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured  Interview) เพ่ือใช้เก็บขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว จ  านวน 4 ท่าน คือ สัมภาษณ์หัวหน้าสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี ผูอ้  านวยการการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานสุราษฎร์ธานี  ผูอ้  านวยการการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าป่าไมเ้ขตสุราษฎร์ธานี  เป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้ไดร้ายละเอียดในเชิงคุณภาพ  โดยการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ  มีการก าหนดหนดค าถามในประเด็นหลกัไวบ้า้ง คือ ปัญหาใน
การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

2.4 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามจากการสอบถามนักท่องเท่ียวท่ีมีค  าถามท่ีเป็นทั้งแบบค าถามให้เลือกตอบ 

(Structured Question) และขอ้ค าถามแบบปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัไดจ้ดัท ากบัขอ้มูลโดยการแจกแจง
ความถ่ีและหาค่าร้อยละ โดยการใชก้ารทดสอบ F– test, t– test และไคสแควร์ ในการทดสอบสมมติฐานและเขียนอธิบายเชิงพรรณา และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่โดยใชวิ้ธี Scheffe’ 

2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ  านวน  4 ท่าน ผูวิ้จยัตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลไปพร้อมๆ กับการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ีตรงกับวตัถุประสงค ์ 
นอกจากน้ีในระหวา่งการสมัภาษณ์ ซกัถาม และสนทนากบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดพ้ยายามตั้งค  าถามยอ้นกลบัเพ่ือให้ผูใ้ห้ขอ้มูลช่วยคิดวิเคราะห์เพ่ือให้
เป็นแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) 

3. ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย (Result and Discussion) 
3.1 ผลการวจิยั 
     รายละเอียดผลการวิจยั  ดงัน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล  ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.00  มีอายรุะหว่าง 20-29 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 44.00 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 39.75 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.50 เป็นคนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
คิดเป็นร้อยละ 74.00 รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 37.00 

2. พฤติกรรมในการเดนิทางท่องเที่ยว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เดินทางมากบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 41.25 เดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 75.00 เดินทางมาเพ่ือพกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 33.75 เดินทางมาท่องเท่ียวคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 32.25 
กลบัมาท่องเท่ียวอีก คิดเป็นร้อยละ 70 และเลือกกิจกรรมชมธรรมชาติบริเวณจุดชมวิว เป็นล าดบัท่ี 1 

3. ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยว พบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ การเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติ ความ
ปลอดภยัในการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานตามล าดบั และเม่ือพิจารณารายดา้น มีผลดงัน้ี   

ดา้นการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า กิจกรรมนมสัการพระธาตุ ศรีสุราษฎร์ มี
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือไหวศ้าลเจา้แม่กวนอิม ชมธรรมชาติโดยรอบบริเวณ จุดชมวิว  การจดันิทรรศการป่าไมแ้ละสตัวป่์า มีกิจกรรม
ดา้นการศึกษาธรรมชาติท่ีน่าสนใจ เช่น กิจกรรมการดูนก การศึกษาพนัธ์ไมฯ้ลฯ การเดินชมคอกสัตวป่์า การจดังานประเพณีและวฒันธรรมตาม
เทศกาลต่างๆ 

ดา้นการเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณารายขอ้  พบว่า  ลกัษณะทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว มีระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุดรองลงมาคือ  ป้ายบอกเส้นทาง  และทางสญัจรโดยรอบ 
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ดา้นความปลอดภยัในการท่องเท่ียว โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า การมีป้ายเตือนอนัตราย จากสัตวป่์า และ
ตามจุดหรือพ้ืนท่ีท่ีอาจเป็นอนัตรายส าหรับนกัท่องเท่ียว มีระดบัความ ส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีระบบเตือนภยั และระบบรักษาความปลอดภยั
แก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว ตามล าดบั 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า เส้นทางเดินชมป่ามีระดบัความส าคญั
มากท่ีสุดรองลงมาคือ จุดชมวิว สถานท่ีจอดรถ ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ และห้องสุขา ตามล าดบั 

4.  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค  ในการพฒันาสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี จากการสัมภาษณ์
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื สรุปไดด้งัน้ี 

    4.1 สภาพการท่องเท่ียวของสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร จากอดีตถึงปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
เน่ืองจากได้รับงบประมาณในการพฒันาจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การ
ปรับปรุงเส้นทางการเดินทางไปยงัสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตวป่์าเขาท่าเพชร แต่ยงัมีบางส่วนท่ียงัขาดการบ ารุงรักษาดูแลท าให้สถานท่ี
บางส่วนเส่ือมโทรม 

    4.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ซ่ึงมีความเส่ือมโทรมดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก แต่สถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์า
เขาท่าเพชร มีความเส่ือมโทรมนอ้ยกวา่แหล่งท่องเทียวอ่ืนๆ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในการอนุรักษด์า้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ
ในส่วนของระบบการจดัการสวนป่าท่ีดี แต่ในดา้นการบ ารุงรักษาดูแลสตัวป่์ายงัมีนอ้ยมาก 

    4.3 สถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร  มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เน่ืองจากหน่วยงานมี
ความพร้อม บุคลากร ส่ิงอ านวยความสะดวก รวมทั้งมีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพเดิม ซ่ึงควรปรับปรุงในดา้นการจดัการบ ารุงรักษา
ดูแลสตัวป่์า สามารถพฒันาเป็นสวนสตัวเ์ปิดได ้

    4.4 นโยบายหรือกิจกรรมการท่องเท่ียวของสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร  ช่วยพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน  
เพราะมีการจดัการดา้นการศึกษาเรียนรู้  การอนุรักษธ์รรมชาติ มีการจดัการโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

    4.5 หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจการท่องเท่ียว  ภาคประชาชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการประสานความร่วมมือกนัใน
การพฒันาการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากเป็นผืนป่าแห่งเดียวในจงัหวดัท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีการคมนาคมท่ีสะดวก ท าให้ไดรั้บงบประมาณใน
การพฒันาการท่องเท่ียว โดยแต่ละภาคส่วนไดเ้ขา้มาช่วยเหลือและร่วมมือกนัในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ี เช่น การจดักิจกรรมการท่องเท่ียว
ให้กบัประชาชนในทอ้งถ่ินหรือนกัศึกษา ในเร่ืองการเรียนรู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

    4.6 บุคลากรของสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีความ
พร้อมเพรียงพอสมควรในการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เน่ืองจากในแต่ละภาคส่วนมีการส่งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งท าการอบรม ศึกษาความรู้
เพ่ิมเติม รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้มีความพร้อมเพรียงพอสมควรในการ
พฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 

    4.7 สถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร มีศกัยภาพเพียงพอในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว  โดย
ตอ้งหมัน่ดูแลรักษา มีการบริหารจดัการท่ีดี มีการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นกัเรียนได ้

    4.8 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของและบริการของสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตวป่์าเขาท่าเพชร  มีสาธารณูปโภค อุปโภค
บริการ  มีการรักษาความสะอาดอยูต่ลอดและมีเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการขอ้มูลพ้ืนฐานของเขาท่าเพชร  ป่าไม ้สัตวป่์า และธรรมชาติวิทยา แต่ส่ิงท่ีควร
ปรับปรุง คือ บริการรถสาธารณะ 

    4.9 ประชาชนมีส่วนร่วมพอสมควรในการพฒันาท่องเท่ียวของสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร เน่ืองจาก  มีการ
จดักิจกรรมท่ีท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมนอ้ยเกินไป รวมทั้งขาดการประชาสมัพนัธ์ การเผยแพร่ขอ้มูล 

    4.10 บทบาทในการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืควรสร้างเครือข่ายการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมเ้ขาท่าเพชรให้มากข้ึน และส่ิงอ านวย
ความสะดวกควรมีเพียงพอและมีความเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้มีแผนเพ่ือขอสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเขา้มาด าเนินการแต่
ตอ้งเป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ ควรสร้างจิตส านึกท่ีดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อป่าเขาท่าเพชร  

    4.11 ปัญหาในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนของสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร ไดแ้ก่ ในดา้นการดูแล
รักษา เช่น สตัวป่์า เป็นตน้ การประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวยงัไม่ทัว่ถึง ควรมีการบริการรถสาธารณะ และการติดต่อส่ือสารไม่มีหมายเลขโทรศพัท์
ท่ีสามารถติดต่อขอขอ้มูลได ้

    4.12 ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน คือ บุคลากร นักท่องเท่ียว เน่ืองจากควรสร้างความรู้ ความเขา้ใจ  
สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบทั้งบุคลากรและผูรั้บบริการ 
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    4.13 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการท่องเท่ียวของสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร ไดแ้ก่ อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรผูดู้แลรักษาและการใช้พ้ืนท่ี ควรปรับปรุงดูแลรักษาสัตวป่์า ควรจดัให้อยูใ่นพ้ืนท่ีกวา้งเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ควรจดัระบบการเดินทางให้
สะดวกกวา่น้ี เช่น บริการรถสาธารณะ และปรับปรุงการติดต่อส่ือสาร ควรมีหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อขอขอ้มูลไดส้ะดวก 

3.2 อภิปรายผล 
      จากการศึกษาสามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นเพศชายจะมีพฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์
ธานี ส่วนใหญ่จะเดินทางมาคนเดียว โดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือพกัผอ่นชมทิวทศัน์ธรรมชาติบริเวณจุดชมวิว ซ่ึงมาท่องเท่ียวมากกว่า  5 คร้ังข้ึนไป และ
ยงัมีความตอ้งการกลบัมาเท่ียวท่ีน้ีอีก ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นเพศหญิง  ส่วนใหญ่เดินทางมากบัครอบครัว โดยรถยนตส่์วนตวั ซ่ึงมาท่องเท่ียวเป็นคร้ัง
แรก เพ่ือกราบนมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์  และยงัมีความตอ้งการกลบัมาเท่ียวท่ีน่ีอีก โดยนกัท่องเท่ียวทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญักบั
แนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานีไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัคร้ังน้ีมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ ธานะสะพงษ์ (2547 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการท่องเท่ียวของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่าประชากรท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ เห็นว่าปัจจยัโดยรวมและเป็นรายดา้นทั้ง 4 ดา้น 
คือดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการท่องเท่ียวไม่แตกต่าง  

เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทั้งเพศชายและเพศหญิง  ให้ความส าคญัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวในการนมสัการพระธาตุ
ศรีสุราษฎร์ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ การไหวศ้าลเจา้แม่กวนอิม และชมธรรมชาติโดยรอบบริเวณจุดชมวิว ด้านการเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติ  
กลุ่มตวัอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญักบัลกัษณะทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมา คือ ทางสัญจรโดยรอบ และป้ายบอก
เส้นทาง ซ่ึงในดา้นความสะดวกของถนนเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวให้ความส าคญัสูงท่ีสุด  อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งทั้งเพศชายและเพศหญิง เดินทางมา
โดยรถยนตส่์วนตวัจึงให้ความส าคญักบัดา้นน้ีสูงท่ีสุด ด้านความปลอดภยัในการท่องเท่ียว กลุ่มตวัอยา่งทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญักบั
การมีป้ายเตือนอนัตรายจากสตัวป่์า และตามจุดหรือพ้ืนท่ีท่ีอาจเป็นอนัตรายส าหรับนกัท่องเท่ียว ธรรมชาติ รองลงมาคือ มีระบบเตือนภยั และระบบ
รักษาความปลอดภยัแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั และมีกลอ้งวงจรปิดส าหรับตรวจสอบบริเวณจุดลบัตา 
(เช่น บริเวณท่ีจอดรถ ห้องสุขา) และเม่ือพิจารณาดา้นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย ให้ความส าคญักบัจุดชมวิวมาก
ท่ีสุด อาจเป็นเพราะ กลุ่มตวัอยา่งเพศชายส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงคใ์นการมาท่องเท่ียวท่ีสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์
ธานี เพ่ือพกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติบริเวณจุดชมวิว จึงให้ความส าคญักบัจุดชมวิวสูงท่ีสุด ส่วนกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง ให้ความส าคญักบัเส้นทาง
เดินชมป่ามากท่ีสุด อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงวตัถุประสงค์ในการมาท่องเท่ียวท่ีสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตวป่์าเขาท่าเพชร                     
สุราษฎร์ธานี เพ่ือมาท่องเท่ียวกราบนมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์ จึงอยากให้เส้นทางเดินมีความสะดวก และปลอดภยัมีความส าคญัในแนวทางการ
พฒันาสูงท่ีสุด 

2. นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี จะมีพฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร    
สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นหมู่คณะ โดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือมาทศันศึกษาเป็นคร้ังแรก ซ่ึงกิจกรรมท่ี เขา้ร่วม คือ การกราบนมสัการพระ
ธาตุศรีสุราษฎร์นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหว่าง 20-29 ปี ส่วนใหญ่จะเดินทางมาคนเดียวโดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือพกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติเป็นคร้ัง
แรก ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม คือ การกราบนมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์ นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหว่าง 30-39 ปี ส่วนใหญ่จะเดินทางมาคนเดียว โดย
รถยนตส่์วนตวั เพ่ือพกัผอ่นชมทิวทศัน์ธรรมชาติเป็นคร้ังแรก ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมคือ ชมธรรมชาติบริเวณจุดชมวิว นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุั้งแต่ 40 ปี
ข้ึนไป ส่วนใหญ่จะเดินทางมากบัครอบครัว โดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือพกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติเป็นคร้ังแรก ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม คือ การกราบ
นมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์ โดยนักท่องเท่ียวทุกกลุ่มอายุมีความต้องการกลบัมาเท่ียวอีก อาจเป็นเพราะทุกกลุ่มอายุให้ความส าคญัการกราบ
นมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์ ในระดบัมากท่ีสุด   

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนัให้ความส าคญักบัแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่า
เพชร สุราษฎร์ธานี โดยรวม และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว และการเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติ ให้ความส าคญัแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานให้ความส าคญัไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ ธานะสะพงษ ์(2547: บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการท่องเท่ียวของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่าประชากรท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ือง อาย ุเห็นว่าปัจจยัโดยรวมและเป็นรายดา้นทั้ง 4 ดา้น 
คือดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั  

3. นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย จะมีพฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสถานีพฒันาและส่งเสริม
อนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่จะเดินทางมากบัครอบครัว โดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือมาทศันศึกษาเป็นคร้ังแรก ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม 
คือ การกราบนมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์ นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ส่วนใหญ่จะเดินทางมาคนเดียว โดยรถยนต์
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ส่วนตวั เพ่ือมาพกัผอ่นชมทิวทศัน์ธรรมชาติ มากกวา่ 5 คร้ัง  ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม คือ ชมธรรมชาติบริเวณจุดชมวิว นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบั
ปวส./อนุปริญญา / เทียบเท่า โดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือพกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติ มากกว่า 5 คร้ัง  ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม คือ การกราบนมสัการพระ
ธาตุศรีสุราษฎร์ และนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะเดินทางมากบัครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตวั เพ่ือมาพกัผ่อนชม
ทิวทศัน์ธรรมชาติ มากกวา่ 5 คร้ัง  ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม คือ  ชมธรรมชาติบริเวณจุดชมวิว ท่ีส าคญันกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการกลบัมาเท่ียวอีก  โดย
นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาต่างกนั เห็นวา่ความตอ้งการในการพฒันาสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานีโดยรวมและราย
ดา้น คือ การจดักิจกรรมการท่องเท่ียว การเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติ ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่าง
กนั ผลการวิจยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ ธานะสะพงษ ์(2547 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือก
รูปแบบการท่องเท่ียวของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาพบวา่ ประชากรท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ือง ระดบัการศึกษา เห็นว่าปัจจยั
โดยรวมและเป็นรายดา้นทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือก
รูปแบบการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

4. นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จะมีพฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่า
เพชร สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่จะเดินทางมากบัครอบครัว โดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือมาท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม คือ ชมธรรมชาติ
บริเวณจุดชมวิว นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับราชการ / พนง.รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่จะเดินทางมากบัครอบครัว โดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือมาพกัผ่อนชม
ทิวทศัน์ธรรมชาติเป็นคร้ังท่ี 2 ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมคือ ชมธรรมชาติบริเวณจุดชมวิว นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงาน/ลูกจา้งบริษทั ส่วนใหญ่จะ
เดินทางมาคนเดียว โดยรถยนต์ส่วนตวั เพ่ือมาพกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติเป็นคร้ังแรก ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมคือ การกราบนมสัการพระธาตุศรีสุ
ราษฎร์ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่จะเดินทางมากบัครอบครัว โดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือมาพกัผอ่นชมทิวทศัน์ธรรมชาติเป็นคร้ังท่ี 2 
ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมคือ การกราบนมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพอิสระ / รับจา้ง / แม่บา้น / พ่อบา้น ส่วนใหญ่เดินทางมากบั
ครอบครัว เพ่ือมาพกัผอ่นชมทิวทศัน์ธรรมชาติ มากกว่า 5 คร้ัง ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม คือ การกราบนมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์ โดยทุกกลุ่มอาชีพมี
ความต้องการท่ีจะกลับมาเท่ียวอีก อาจเป็นเพราะ เขาท่าเพชรเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้ท  าให้เดินทางมาท่องเท่ียวได้สะดวก จะสังเกตได้
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพอิสระ/รับจา้ง/แม่บา้น/พ่อบา้น มีเวลาว่างจึงมาท่องเท่ียว พกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติ หลายคร้ัง โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ
ต่างกนั เห็นวา่ความตอ้งการในการพฒันาสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายดา้น คือ การจดักิจกรรม
การท่องเท่ียว การเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติ ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเปรมจิต ทาบุรี (2549 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษากลยทุธ์การตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่านกัท่องเท่ียวโดย
ส่วนรวมและจ าแนกตามเพศ อาชีพ และอาย ุ ส่วนใหญ่ตอ้งการปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัร้อยเอ็ดอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีความ
ตอ้งการให้ดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวให้สะอาดเรียบร้อยเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว และมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของจงัหวดั
ร้อยเอ็ดไปยงัจงัหวดัใกล้เคียงอยา่งทัว่ถึงโดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ือง อาชีพ มีความตอ้งการปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

โดยนกัท่องเท่ียวทุกกลุ่มอาชีพเห็นว่าแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์
ธานีดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ การกราบนมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์และไหวศ้าลเจา้แม่กวนอิม ดา้นการเขา้ถึง
แหล่งธรรมชาติ ท่ีมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ความสะดวกของถนนเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว ดา้นความปลอดภยัในการท่องเท่ียว  ท่ีมีความส าคญั
ในระดบัมากท่ีสุด คือ  มีป้ายเตือนอนัตรายจากสัตวป่์า  และตามจุดหรือพ้ืนท่ีท่ีอาจเป็นอนัตรายส าหรับนกัท่องเท่ียว และส่วนดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ เส้นทางเดินมีความสะดวก และปลอดภยั 

5. นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาเป็นคนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จะมีพฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษ์
สัตวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่จะเดินทางมากบัครอบครัว โดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือมาพกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติ มากกว่า 5 คร้ัง ซ่ึง
กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมคือ ชมธรรมชาติบริเวณจุดชมวิว นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาเป็นคนจงัหวดัอ่ืนในภาคใต ้ส่วนใหญ่จะเดินทางมากบัครอบครัว โดย
รถยนตส่์วนตวั เพ่ือมาพกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติคร้ังแรก ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม คือ การกราบนมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์  และนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาเป็นคนจากภูมิภาคอ่ืน ส่วนใหญ่จะเดินทางมากบัครอบครัว โดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือมาพกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติคร้ังแรก ซ่ึงกิจกรรมท่ี
เขา้ร่วม คือ การกราบนมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์  โดยทุกกลุ่มภูมิล าเนามีความตอ้งการท่ีจะกลบัมาเท่ียวอีก จะเห็นไดว้่า นักท่องเท่ียวท่ีเป็นคน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีการมาท่องเท่ียวสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี มากกว่า 5 คร้ัง เพราะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ไม่ไกลจากตวัเมือง ท าให้คนจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเองก็มีความนิยมเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวบา้นตนเองเช่นกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาต่างกนั เห็นว่า
ความตอ้งการในการพฒันาสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายดา้น คือ ดา้นการเขา้ถึงแหล่ง
ธรรมชาติ และความปลอดภยัในการท่องเท่ียว แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว ความ
ปลอดภยัในการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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6. นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือน ต ่ากว่า 5,000 บาท จะมีพฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษ์
สตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่จะเดินทางมาครอบครัว โดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือมาพกัผอ่นชมทิวทศัน์ธรรมชาติคร้ังแรก ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้
ร่วม คือ ชมธรรมชาติบริเวณจุดชมวิว นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือน ระหวา่ง 5,000-9,999 บาท ส่วนใหญ่จะเดินทางมาคนเดียว โดยรถยนตส่์วนตวั 
เพ่ือมาพกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติมากกว่า 5 คร้ัง ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม คือ การกราบนมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์ และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนสูง 10,000 บาท ส่วนใหญ่จะเดินทางมาครอบครัว โดยรถยนตส่์วนตวั เพ่ือมาพกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติคร้ังแรก ซ่ึงกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม คือ 
การกราบนมสัการพระธาตุศรีสุราษฎร์  โดยทุกกลุ่มภูมิล าเนามีความตอ้งการท่ีจะกลบัมาเท่ียวอีก  อาจเป็นเพราะ การเดินทางมาท่องเท่ียวสถานี
พฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ตัวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานีค่าใชจ่้ายในการเดินทางไม่สูง และใกลก้บัตวัเมือง จึงท าให้ส่วนใหญ่ยงัตอ้งกลบัมาเท่ียว
อีก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั เห็นว่าความตอ้งการในการพฒันาสถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี
โดยรวมและรายดา้น คือ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติ และส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนดา้นการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว และความปลอดภยัในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ผลการวิจยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ ธานะสะพงษ ์(2547 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือก
รูปแบบการท่องเท่ียวของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ประชากรท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองรายได ้เห็นว่าปัจจยัโดยรวม
และเป็นรายดา้นทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ ในการเลือกรูปแบบ
การท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั  

4. สรุปผล (Conclusion) 
    ผูวิ้จยัไดต้ั้งสมมติฐานในการวิจยัไว ้ 2 สมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานปรากฏผล ดงัน้ี 

1. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

2. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในการพฒันาท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบ พบว่า นกัท่องเท่ียวเพศ
ชายและเพศหญิงมีความตอ้งการในการพฒันา โดยรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น คือ การจดักิจกรรมการท่องเท่ียว การเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติ   ความ
ปลอดภยัในการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนั เห็นว่าความตอ้งการในการพฒันา โดยรวมและรายดา้นคือ การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวและการเขา้ถึง
แหล่งธรรมชาติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนั เห็นว่าความปลอดภยัในการท่องเท่ียว และส่ิง
อ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาต่างกนั เห็นวา่ความตอ้งการในการพฒันา  โดยรวมและรายดา้น คือ การจดักิจกรรมการท่องเท่ียว การเขา้ถึง
แหล่งธรรมชาติ  ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกนั เห็นว่าความตอ้งการในการพฒันา  โดยรวมและรายดา้น คือ การจดักิจกรรมการท่องเท่ียว การเขา้ถึง
แหล่งธรรมชาติ ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาต่างกนั เห็นว่าความตอ้งการในการพฒันา  โดยรวมและรายดา้น คือ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติ และ
ความปลอดภยัในการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว ความปลอดภยัในการ
ท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั เห็นว่าความตอ้งการในการพฒันา  โดยรวมและรายดา้น คือ  ดา้นการเขา้ถึงแหล่งธรรมชาติ 
และความปลอดภยัในการท่องเท่ียว  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย เร่ือง เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุ 

ตามหลกัสูตวิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม โดยทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ ์80/80 และหาประสิทธิผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายท่ีสร้างข้ึน และความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายท่ีสร้างข้ึนน้ี  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย เร่ือง 
เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุ 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บทเรียน โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จ านวน 40 คน และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ จ  านวน 34 คน ท่ีไม่เคยเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  

ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย เร่ือง เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุ ท่ีสร้างข้ึนน้ีมี
ประสิทธิภาพ 83.30/82.66 เม่ือน าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลงัเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิผลการเรียนรู้ได้ค่าเท่ากบั           
ร้อยละ 62.42 สรุปไดว้า่ บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายท่ีสร้างข้ึนท าให้ผูเ้รียนมีประสิทธิผลการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน สามารถน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุได ้
ค าส าคญั : บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน การสอนบนระบบเครือข่าย โปรแกรมแบบเชิงวตัถุ 

Abstract 
Purposes of this research was to construct computer instruction package on network system entitled writing technique on Object 

Oriented Programming (OOP) according to Bachelor of Science curriculum at Rajabhat Mahasarakham University. Also, this research was to test 
the efficiency of the instruction package under 80/80 criteria and to find out the learning achievement of students obtained from learning the 
created computer instruction package on network system. Instruments used in this research were: 1) computer instruction package on network 
system entitled writing technique on Object Oriented Programming (OOP) 2) achievement test and 3) evaluation on satisfaction of learners. 
Sampling groups were 40 students in the field of computer science of Rajabhat Mahasarakham University and 34 students in the field of computer 
science of Rajabhat Roi-Et University who never studied the subject of writing technique on Object Oriented Programming (OOP). 

The research revealed that this created computer instruction package on network system entitled writing technique on Object 
Oriented Programming (OOP) had the efficiency of 83.30/82.66. When scores before and after learning computer instruction package were 
analyzed, the learning achievement was at the percentage of 62.42. It could be summarized that the created computer instruction package caused 
learners to have further learning achievement. Also, this instruction package could be used in the subject of  writing technique on Object Oriented 
Programming (OOP). 
Keywords: Computer instruction package, Teaching on network system, Object oriented program. 

1. บทน า 
จากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในสังคมปัจจุบนั จากยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมมาสู่ยคุสารสนเทศ ท าให้ระบบการศึกษาของไทยตอ้ง

เผชิญกบัโจทยท่ี์ทา้ทายนัน่คือ ความตอ้งการศึกษาเพ่ือท่ีจะพฒันาคนให้ทนักบัโลก  ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์สามารถจดัส่ือสารในเร่ืองเน้ือหาต่างๆ ท่ี
เป็นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ไม่วา่จะเป็นภาพและเสียง  รวมทั้งลูกเล่นต่างๆ ท าให้ปัจจุบนัสถานศึกษาต่างๆ  ไดมี้การริเร่ิมท่ีจะน าส่ือการ
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สอนต่างๆ  มาแปลงรูปลงคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้นั้นในรูปแบบท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั ช่วยลดภาระของผูส้อนและช่วยเสริม
ความรู้ความเขา้ใจให้แก่ผูเ้รียน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน (Computer Instruction Package : CIP) เป็นบทเรียนท่ีมีการน าศกัยภาพทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เขา้มา  เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงถือเป็นส่ือการสอนรายบุคคล โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้ไดต้ามความสามารถของตนเองไม่มีเง่ือนไขในเร่ืองของเวลาในการ
เรียนรู้ รวมทั้งสามารถประเมินความกา้วหนา้ไดด้ว้ยตนเอง 

วิชาการเขียนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ เป็นรายวิชาในหลกัสูตรของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ซ่ึงจะจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้ือหาในวิชาการ
เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุน้ีจะเป็นในเร่ืองของหลกัการเชิงวตัถุ หลกัการเรียนโปรแกรมเบ้ืองตน้  การเขียนโปแกรมภาษาจาวาเชิงวตัถุ  เน่ืองจากเน้ือหา
รายวิชาค่อนขา้งคงท่ี และมีการเปล่ียนแปลงนอ้ย ท าให้ผูวิ้จยัเกิดแนวความคิดท่ีจะสร้างส่ือการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย เร่ือง 
เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุ (OOP : Object Oriented Programming) เพื่อให้ผูเ้รียนแต่ละคนมีแนวคิดและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงยิง่ข้ึน 

2.  วธีิการศึกษา 
2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี  คือ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  และนกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด  ท่ีไม่เคย
เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยจะใช้นกัศึกษานกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ชั้นปีท่ี 1  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ท่ีไม่เคยเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ จ  านวน 40 คน และ
นกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ชั้นปีท่ี 1  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด  ท่ีไม่เคยเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม
เชิงวตัถุ  จ  านวน  34  คน  รวมทั้งส้ิน  74  คน 

2.2  ขั้นตอนการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์การสอน 
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย เร่ือง เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุ ผูวิ้จยัได ้ด าเนินการตาม

แนวทางของการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนในแบบ Interactive Multimedia Computer Instruction Package : IMMCIP ซ่ึงไดแ้บ่งเป็น                      
5 ขั้นตอนหลกั 16 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
2.2.1  การวเิคราะห์เนือ้หา (Analysis) 

2.2.1.1 สร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) เพื่อรวบรวมหวัเร่ืองและเน้ือหาท่ีควรจะมีในบทเรียน โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เน้ือหาตามภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 สร้างแผนภูมริะดมสมอง (Brainstorm Chart) 

 2.2.1.2 สร้างแผนภูมิหวัเร่ืองสมัพนัธ์ (Concept Chart) เป็นการพิจารณาแผนภูมิระดมสมองอีกคร้ังอยา่งละเอียด เพ่ือจดัรวบรวมหัว
เร่ืองท่ีมี ความสมัพนัธ์กนัไวใ้นกลุ่มหรือรวบรวมไวใ้นหัวเร่ืองหลกัเดียวกนั เพ่ือคดัเลือกหัวขอ้ท่ีจะน ามาสร้างบทเรียนและวางขอบเขตของหัวเร่ือง
หลกั หวัเร่ืองสนบัสนุนให้สอดคลอ้งและเหมาะสมของเน้ือหาวิชา และน ามาพฒันาเป็นเน้ือหาท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 แผนภูมหัิวเร่ืองสัมพนัธ์ (Concept Chart) 

2.2.1.3 สร้างแผนภูมิโครงข่ายเน้ือหา (Content Network Chart) ผูวิ้จยัไดส้ร้างแผนภูมิโครงข่ายเน้ือหา จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ของเน้ือหา ในลกัษณะของข่ายงานการน าเสนอเป็นการแสดงให้เห็นภาพของความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ของการน าเสนอเน้ือหาส่วนใดควรน าเสนอ
ก่อนหลงั หรือพร้อม ดงัแสดงในภาพท่ี 3  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แผนภูมโิครงข่ายเนือ้หา (Content Network Chart) 
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 2.2.2  การออกแบบหน่วยการเรียน 
2.2.2.1 การแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยการเรียน เป็นการแบ่งเน้ือหาให้มีขนาดเหมาะสมกบัผูเ้รียน เน้ือหาท่ีมีปริมาณเหมาะสม ซ่ึง

สามารถแบ่งไดด้งัภาพท่ี 4  

 
ภาพที ่4 การแบ่งเนือ้หาออกเป็นหน่วยการเรียน 

2.2.2.2 การสร้างแผนภูมิหน่วยการเรียนวิชา เม่ือจดัแบ่งหน่วยการเรียนในแผนภูมิโครงข่ายเน้ือหาเสร็จแลว้ ให้น าแต่ละหน่วยมา
จดัล าดบัและความสัมพนัธ์ในแนวเดียวกบัแผนภูมิโครงข่ายเน้ือหา ซ่ึงจะไดแ้ผนภูมิหน่วยการเรียนวิชา (Course Flow Chart) ลกัษณะของการสร้าง
แผนภูมิหน่วยการเรียนวิชา จะท าให้ทราบล าดบัการน าเสนอเน้ือหาตามล าดบัของหน่วยการเรียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงัภาพท่ี  5 
 

 
 

ภาพที ่5 แผนภูมหิน่วยการเรียนวชิา (Course Flow Chart) ของเนือ้หาบทเรียน 

 

 

 
 

หน่วยท่ี 1 

หน่วยท่ี 2 หน่วยท่ี 3 

หน่วยท่ี 4 

 
 
หน่วยท่ี 5 

หน่วยท่ี 6 
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2.2.2.3 ก าหนดและเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของเน้ือหาแต่ละหน่วยการเรียนการก าหนดและเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ในแต่ละหน่วยการเรียน จะตอ้งก าหนดให้ชัดเจนถึงพฤติกรรมท่ีมุ่งหวงัให้เกิดข้ึนหลงัจากเรียนเน้ือหาแต่ละหน่วยจบแล้ว ซ่ึงวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ เพราะเป็นตวัก าหนดทิศทาง ขอบเขตของพฤติกรรมท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวัของผูเ้รียน ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 แสดงตวัอย่างการก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของหน่วยการเรียนที ่1 
โมดูล วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. หลกัการเชิงออบเจค็ 
- องคป์ระกอบของโปรแกรมเชิงออบเจค็ 
- คุณลกัษณะเด่นของออบเจค็ 
- UML 

1. อธิบายถึงองคป์ระกอบของโปรแกรมเชิงวตัถุได ้
2. อธิบายถึงคุณลกัษณะเด่นของโปรแกรมเชิงวตัถุได ้
3. อธิบายหลกัการของ UML ได ้

2.2.2.4 การออกแบบแผนภูมิการน าเสนอในแต่ละหน่วยการเรียน ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการออกแบบการสอน  ในแต่ละหน่วยการเรียน  
โดยเราเรียกขั้นตอนน้ีว่า  “การออกแบบแผนภูมิการน าเสนอในแต่ละหน่วยการเรียน” (Module  Presentation) ดงัแสดงตวัอยา่งของการออกแบบ
แผนภูมิการน าเสนอในหน่วยท่ี 1 ในตารางท่ี  2  

 ตารางที ่2  แสดงแผนภูมหัิวข้อย่อยในหน่วยการเรียนที ่1 

    
     2.2.3  การพฒันาเนือ้หาของบทเรียน 

การพฒันาเน้ือหาของบทเรียน เร่ิมจากการเขียนเน้ือหาลงบนกรอบเน้ือหาการสอน (Script) จากนั้นน ากรอบการสอนมาจดัล าดบัหัว
เร่ืองตามแผนภูมิโครงข่ายเน้ือหา จากนั้นตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหา และน ากรอบการสอบนั้นไปท าการทดลอง
กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คน เพื่อทดสอบความเขา้ใจในการเรียนเน้ือหาและการส่ือความหมายของส านวนท่ีใช ้

เม่ือท าการตรวจสอบเน้ือหาเสร็จแลว้ท าการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบ
เครือข่าย ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างคือ ท าการวิเคราะห์น ้าหนกัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของเน้ือหาวิชา  สร้างแบบทดสอบตามน ้ าหนกัคะแนน  น า
แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปประเมินคุณภาพของแบบทดสอบโดยการน ามาวิเคราะห์เพ่ือหา  ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
(IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และน าแบบทดสอบท่ีผา่นแลว้ไปหาดชันีค่าความยาก หรือค่าดชันีความง่ายของขอ้สอบ (P) ดชันีค่าอ านาจจ าแนก
ของขอ้สอบ (D) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (R) ซ่ึงไดผ้ลตามตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 แสดงตวัอย่างผลการวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หน่วยการเรียน ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ(R) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0.85 
0.88 
0.95 
0.83 
0.82 
0.80 
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     2.2.4  การพฒันาชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน 
การพฒันาเน้ือหาลงบนคอมพิวเตอร์ เร่ิมจากการเลือกซอฟต์แวร์ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย 

จากนั้นจดัเตรีมส่ือท่ีใชป้ระกอบบทเรียน และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเตรีมไวม้าท าการพฒันาลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามกรอบการสอนท่ีออกแบบไว้
ลงโปรแกรมจนครบทุกกรอบเน้ือหา ซ่ึงซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอบบนระบบเครือข่าย ผูวิ้จยัเลือกจากความเหมาะสม
และถนดัของผูวิ้จยั ดงัน้ี 

- โปรแกรมท่ีใชน้ าเสนอบทเรียน ไดแ้ก่ Moodle, Macromedia  Flash8 
- โปรแกรมท่ีใชผ้ลิตงานกราฟิก ภาพน่ิง ไดแ้ก่ Adobe Photoshop7  
- โปรแกรมท่ีใชผ้ลิตภาพเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ Macromedia Flash8, Swish 2.0 
- โปรแกรมท่ีใชผ้ลิตงานเสียง ไดแ้ก่ SoundForge 6.0 
 

  
ภาพที ่ 6  แสดงตวัอย่างหน้าจอบทเรียนคอมพวิเตอร์การสอน 

     2.2.5  การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์การสอน 
น าบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายท่ีสร้างข้ึน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคนิคการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน  

จ  านวน 3 ท่าน เป็นผูป้ระเมินและตรวจสอบคุณภาพมลัติมีเดีย ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัแสดงในตารางท่ี 4 หลงัจากนั้นน าบทเรียนไปใช้กบั
กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน และประสิทธิผลของผูเ้รียนต่อไป 

ตารางที ่4 แสดงผลการประเมนิคุณภาพมลัตมิเีดยี (Multimedia) ของบทเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ 
ด้านการประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ย S.D. คุณภาพอยู่ในระดับ 

1. เสียงบรรยาย 
2. การเสนอเน้ือหาหน่วยการเรียน 
3. การน าเสนอบทสรุปหน่วยการเรียน 
4. ภาพแอนิเมชัน่ 
5. ตวัอกัษร 
6. การเสริมความเขา้ใจ 
7. ดา้นภาพน่ิง 
8. การน าเขา้สู่เน้ือหาหน่วยการเรียน 
9. เสียงดนตรีประกอบ 

4.13 
4.00 
4.00 
3.95 
3.88 
3.88 
3.83 
3.75 
3.77 

0.34 
0.58 
0.52 
0.67 
0.36 
0.82 
0.53 
0.64 
0.51 

ระดบัดี 
ระดบัดี 
ระดบัดี 
ระดบัดี 
ระดบัดี 
ระดบัดี 
ระดบัดี 
ระดบัดี 
ระดบัดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน 3.91 0.50 ระดับดี 

3.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการประเมนิหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

จากการน าของบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย เร่ือง เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุไปทดลองใช้กับ
นกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จ านวน 40 คน และนกัศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีท่ี 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ดจ านวน34 คน ไดผ้ลของการท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียน และหลงัเรียนดงัตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 
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ตารางที ่ 5  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนระหว่างกระบวนการของแต่ละหน่วยการเรียน 
หน่วยการเรียนท่ี คะแนนระหว่างกระบวนการเรียน ประสิทธิภาพ (Eli) 

1 
2 
3 
4 

438 
453 
449 
456 

81.26 
84.04 
83.30 
84.60 

  ประสิทธิภาพของบทเรียนระหว่างกระบวนการเรียน (E1) 83.30 

ตารางที ่ 6  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนหลงักระบวนการเรียน 
รายการ จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม ประสิทธิภาพ 

คะแนนทดสอบหลงัท าการทดลองครบทุกการทดสอบ (E2) 74 20 1273 82.66 

ผลการทดลองเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย  เร่ือง  เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุ  ปรากฏว่าค่า
ประสิทธิภาพระหวา่งกระบวนการเรียน (E1) มีค่า 83.30 และค่าประสิทธิภาพหลงักระบวนการเรียน (E2) มีค่าเท่ากบั 82.66 พบว่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนคือ 83.30/82.66 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80 /80 

3.2  ผลการประเมนิประสิทธิผลทางการเรียน 
จากการทดลองเรียนบทเรียน ผลจากการเปรียบเทียบผลต่างท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) กบัผลท่ีไดจ้ากการท า

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 7 

ตารางที ่7 แสดงประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
รายการ จ านวนผู้เรียน คะแนนรวม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

แบบทดสอบก่อนเรียน 74 312 20.56 
62.40 

แบบทดสอบหลงัเรียน 74 1273 82.66 

จากการศึกษาพบว่าผลท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนมีประสิทธิภาพ  (Epre) 20.56 และท าแบบทดสอบหลงัมีประสิทธิภาพ 
(Epost) 82.66  จึงเห็นไดว้่า Epost มากกว่า Epre เท่ากบั 62.40  ซ่ึงแสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย  เร่ืองเทคนิคการเขียน
โปรแกรมแบบเชิงวตัถุน้ี  ช่วยให้ผูเ้รียนปีประสิทธิผลทางการเรียนสูงข้ึน 

3.3  ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่าง 
ในการทดลองภาคสนามน้ี ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถามความคิดเห็นกบักลุ่มตวัอยา่งเพ่ือวดัความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ี

สร้างข้ึน  หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดท้  าแบบทดสอบหลงัเรียนเสร็จแลว้  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 8 

ตารางที ่8 แสดงระดบัความคดิเห็นของกลุ่มตวัอย่างทีเ่รียนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

 การน าเขา้สู่บทเรียน 
 รูปแบบการน าเสนอ 
 สรุปเน้ือหา 
 การเสริมความเขา้ใจ 
 ลกัษณะทัว่ไปของบทเรียน 
       การประเมินคุณค่าบทเรียน 

3.69 
3.82 
3.90 
3.73 
3.81 
3.81 

0.71 
0.70 
0.64 
0.72 
0.67 
0.71 

ระดบัดี 
ระดบัดี 
ระดบัดี 
ระดบัดี 
ระดบัดี 
ระดบัดี 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.79 0.69 ระดบัดี 

ผลท่ีไดจ้ากแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนมาวิเคราะห์หาคะแนนค่าเฉล่ีย  ผลปรากฏว่าไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  3.79  
แสดงวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย เร่ือง เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุอยูใ่นระดบัดี  และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแลว้พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อบทเรียนทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี  โดยมีด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นสรุปเน้ือหา               
(    = 3.90) รองลงมาคือดา้นรูปแบบการน าเสนอ (      = 3.90) 

 

XX
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4.  สรุปผลการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสร้างบนระบบเครือข่ายเร่ืองเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุ ผลการวิจยัปรากฏว่าประสิทธิภาพของ

บทเรียนเท่ากบั 83.30 / 82.66  สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 80/80 และบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนน้ียงัมี   ประสิทธิภาพก่อนกระบวนการเรียน
(Epre) เป็น 20.26  และประสิทธิภาพหลงักระบวนการเรียน(Epost) เป็น 82.66  เปรียบเทียบแลว้มีความแตกต่างกนั 62.40  ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า
บทเรียนท่ีสร้างข้ึนท าให้ผูเ้รียนนั้นมีประสิทธิผลทางการเรียนสูงข้ึน  ซ่ึงเป็นไปตามผลการวิจยัท่ีคาดหวงัไว ้ผลของการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลของ
การวิจยัของสมศกัด์ิ จีวฒันา (2541) ซ่ึงท าการวิจยัเร่ือง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาระบบการส่ือสารข้อมูล ตามหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 91.60 / 87.64  ท  าให้ผูเ้รียนมีประสิทธิผลการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน สิริลกัษณ์ สีแดง (2541) 
ท าการวิจัยเร่ือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เร่ือง การถ่ายภาพ ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 84.61/83.17 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80 ท าให้ผูเ้รียนมีประสิทธิผลการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน   

จากการวิจยัการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย เร่ือง เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุน้ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการเรียนรู้ตามผลการวิจยัท่ีคาดหวงัไวแ้ละมีผลการวิจยัสอดคล้องกบังานวิจยัการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนอ่ืนๆ ทั้งน้ี 
เน่ืองจากมีเหตุผลท่ีสนบัสนุนให้บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การ
สอนบนระบบเครือข่าย เร่ือง เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุ มีขั้นตอนการสร้างและพฒันาโดยมีการวางแผนเพ่ือการควบคุมคุณภาพทุก
ขั้นตอนการสร้าง ทั้งหมด 5  ขั้นตอน (ไพโรจน์  ตีรณธนากุล และคณะ, 2546)โดยมีผูเ้ช่ียวชาญแนะน าขอ้บกพร่องและการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดจึ้ง
ท าให้ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และมีประสิทธิผลทางการเรียนรู้สูงข้ึน ดงันั้นบทเรียนท่ีสร้างข้ึนจึงมี
คุณภาพ  สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนไดจ้ริง และเน่ืองจากขอ้ดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนท่ีสร้างข้ึน  ได้พฒันาตามกระบวนการ
เรียนการสอนไดแ้ก่  มีการน าเขา้สู่เน้ือหาสาระ การทบทวนความรู้เดิม การออกแบบวิธีการการสอนท่ีผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ  การให้ผูเ้รียน
ท ากิจกรรมเพ่ือทบทวนความรู้และเสริมความเขา้ใจ การสรุปสาระส าคญั การทดสอบและประเมินผลในบทเรียน  และการออกแบบบทเรียน  รวมทั้ง
การน าเสนอเน้ือหาแบบเป็นขั้นเป็นตอน  (Step  by  Step) การน าเสนอแบบภาพประกอบให้ตรงกบัเน้ือหาและเสียงประกอบ จึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
มี ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบับทเรียนได้ตลอดเวลา โดยบทเรียนมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดีย (Multimedia) ท่ีน าเสนอขอ้มูลทั้งขอ้ความ (Text) ภาพน่ิง 
(Image) ภาพเคล่ือนไหว  (Animation) และมีเสียง (Audio) อธิบายประกอบ นอกจากนั้น บทเรียนยงัมีแบบฝึกหัดหลายประเภท  เตรียมไวใ้ห้ผูเ้รียน
ฝึกท าเป็นการทบทวนและการเสริมการเรียนรู้ และการสรุปสาระส าคญัหลงัจากเรียนเสร็จเป็นตน้ จึงท าให้ผูเ้รียนเกิดความหลากหลายในการเรียน  

จากการหาค่าความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนท่ีสร้างข้ึน ผลปรากฏว่าไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  3.79  
แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายท่ีสร้างข้ึนอยูใ่นระดบัดี และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดของ
แบบสอบถามพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรมท่ีง่าย และการออกแบบต าแหน่งการจดัวางหน้าจอและเมนูต่างๆ เหมาะสม
ในระดบัดี  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูวิ้จยัไดจ้ดัวางต าแหน่งของปุ่ มหลกัต่างๆ  ในต าแหน่งเดียวกนัและมีขนาดท่ีเหมาะสมทั้งบทเรียนและเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ตวัอยา่ง สามารถควบคุมการเรียนไดด้ว้ยตนเอง  ซ่ึงการออกแบบเป็นไปตามทฤษฎีความยืดหยุน่ทางปัญญา (Cognitive Flexibility Theory) ท่ีจะท า
การอนุญาตให้ผูเ้รียนทุกคนสามารถมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง (Learner Control) ซ่ึงกระบวนการและขั้นตอนในการพฒันานั้น  ผูวิ้จยั
ไดน้ าวิธีการวางแผนการสอนตามกระบวนการสอนของกาเย ่(Gagne’) มาประยกุตใ์ชก้บัหลกัการน าเสนอผ่านส่ือ คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถน าเสนอส่ือ
มลัติมีเดียและการออกแบบปฏิสัมพนัธ์ ทั้งน้ีในการออกแบบจะตอ้งเน้นความส าคญัท่ีการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะตอ้งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้นอกจากนั้นขั้นตอนท่ีส าคญัก็คือการสร้างส่ือเพ่ือใชป้ระกอบบทเรียนจะตอ้งสร้างตามกระบวนการในการพฒันาส่ือรวมทั้งการ
น าเสนอเน้ือหาสาระบนหนา้จอ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการน าเสนอส่ือผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีมีล าดบัการน าเสนออยา่งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ 
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5.  เอกสารอ้างองิ 
บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ.์ 2544 . การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั.กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ : สกศ. 
ไพโรจน์  ตีรณธนากุล ไพบูลย ์ เกียรติโกมล และเสกสรร  แยม้พินิจ .2546. การออกแบบและการผลติบทเรียนคอมพวิเตอร์การสอน ส าหรับ                     

E-Learning. กรุงเทพ : ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพ. 
สมศกัด์ิ จีวฒันา. 2541. การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วชิาระบบการส่ือสารข้อมูล ตามหลกัสูตรคอมพวิเตอร์ศึกษาของสถาบันราชภฏั. 

วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี. 

สิริลกัษณ์ สีแดง.2541. การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  เร่ืองการถ่ายภาพ .วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. 

สรรรัชต ์ ห่อไพศาล. 2544. การพฒันาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวชิาศึกษาทั่วไป เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน. วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบณัฑิต ภาควิชาอุดมศึกษาคณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สุกิจ  สุวิริยะชยักุล. 2544. บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพฒันาการสอนและการสร้างส่ือเพื่อ
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้ของผูส้อน โดยผูวิ้จยัไดท้ดลองจดัการเรียนการ

สอนในหวัขอ้การใชง้านโปรแกรมประมวลผลค าแบบเปิดเผยรหสั ดว้ยเน้ือหาจ านวน 3 บท 15 เร่ือง กบันกัศึกษาฝึกงานชั้นปีท่ี 3 จ านวน 10 คน เป็น
เวลา 1 สัปดาห์ เคร่ืองมือการวิจยัคือ ส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุตามมาตรฐานสกอร์มท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ (LMS) 

ผลการศึกษาพบวา่ 1) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากส่ือดว้ยตวัเองคิดเป็นร้อยละ 80.84 2) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากส่ือท่ีใช้เวลาเรียนระยะ
สั้นไดดี้กวา่ส่ือท่ีใชเ้วลาเรียนระยะยาว 
ค าส าคญั: การเรียนรู้เชิงวตัถุ พฤติกรรมการเรียน สกอร์ม 

Abstract 
The purposes of this research were to study the behavior of students with learning materials of teachers. The researcher was 

teaching on the topic of OpenOffice.org with 3 chapters and 15 contents of the Internship Year 3 of 10 persons for 1 week. The research 
instruments were learning object materials with SCORM. The Learning Management System (LMS) was used as a data collection tool.  

The Result to study indicated that 1) The students can learn of themself from the learning object materials representing 80.84 
percent. 2) The students can learn with a short time learning object better than a long time. 
Keywords: Learning Object, Student Behavior, SCORM. 

1. บทน า 
1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

พฤติกรรมของผูเ้รียนมีความส าคญัต่อผูส้อนเป็นอยา่งมาก  ผูส้อนจึงตอ้งออกแบบส่ือการเรียนการสอนท่ีสามารถติดตามพฤติกรรม
ของผูเ้รียนได้  หากเป็นส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ดว้ยแลว้ ผูเ้รียนจะมีอิสระในการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก การออกแบบส่ือท่ีจดัแบ่งองคค์วามรู้
ออกเป็นชุดๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนจดจ าง่ายและประหยดัเวลา จะสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและท าให้ผูส้อนสามารถติดตามพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนไดง่้ายดายข้ึน 

การเรียนรู้เชิงวตัถุจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในการสร้างส่ือการเรียนการสอน เพราะการเรียนรู้เชิงวตัถุเป็นส่ือการเรียนรู้ดิจิตอลท่ี
ออกแบบเพ่ือให้ผูเ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ โดยแต่ละเร่ือง จะน าเสนอแนวคิดหลกัยอ่ยๆ ผูส้อนสามารถเลือกใช ้
Learning Object ผสมผสานกบัการจดัการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย (สสวท., 2549) โดยผูส้อนนิยมออกแบบส่ือดว้ยมาตรฐานท่ี
เป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั คือ มาตรฐานสกอร์ม (SCORM) ท่ีเป็นการรวมกนัของมาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลหลายประเภท เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงส่ือทั้งหมดสามารถท างานร่วมกนัเขา้ถึงได ้และน ามากลบัมาใช้ไดอี้ก (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2551) 
นอกจากน้ี มาตรฐานสกอร์มสามารถน าไปใชง้านกบัระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ไดห้ลากหลาย 

เม่ือส่ือของผูส้อนไดถู้กสร้างข้ึนแลว้ จะตอ้งน าเขา้ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ (Learning Manenagement System: LMS) เพ่ือให้
ผูส้อนสามารถติดตามพฤติกรรมของผูเ้รียนได้ ซ่ึงระบบดงักล่าว มีความสามารถทั้งการบริหารจดัการความรู้ สร้างเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตลอดจนการประเมินผล การติดตามพฤติกรรมผูเ้รียน และการรายงานสารสนเทศให้แก่ผูเ้รียน ผูส้อนและผูบ้ริหารระบบ (ถนอมพร, 2549) 

การศึกษาพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุของผูส้อนท่ีสร้างข้ึนตามมาตรฐาน สกอร์มน้ีจึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
ส าหรับผูส้อน ท่ีตอ้งการสร้างส่ือให้ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ทั้งรูปแบบออฟไลน์ผสมผสานกบัรูปแบบ
ออนไลน์ไดสื้บต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนผ่านส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุของผูส้อน 2) ศึกษาผลการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนผา่นส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุของผูส้อน 

1.3 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
1.3.1 พฤติกรรมการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนโดยผูเ้รียนเอง ครูเป็นเพียงผูท่ี้จะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน ครูสามารถวดัหรือสังเกตได้โดยการใช้เคร่ืองมือไปวดัหรือตรวจสอบแล้วแปลความออกมาอีกทีหน่ึง 
พฤติกรรม จึงหมายถึง การกระท า การแสดงออก อากปักริยา รวมถึงลกัษณะสีหนา้ท่าทาง ซ่ึงบ่งบอกถึงความรู้สึกภายใน ความชอบหรือไม่ชอบของ
บุคคล (สุราษฎร์, 2550)  พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งการจากผูเ้รียนนั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ 1) ตอ้งการให้ผูเ้รียน คิดแกปั้ญหาได ้มีความ
เฉลียวฉลาดเพ่ิมข้ึน 2) ตอ้งการให้ผูเ้รียนท างานได ้โดยให้กลา้มเน้ือหรือประสาทสมัผสั ไม่ว่าจะเป็นการมอง การชิม การดม การฟัง หรือสัมผสัร่วม
ดว้ย 3) ตอ้งการให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้กิจนิสัยท่ีดีในการท างาน มีความตระหนกัรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เป็นคนตรงต่อเวลา ซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นพลเมืองดีใน
สังคม ส าหรับระดบัของพฤติกรรมการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ ระดบัความสามารถทางสติปัญญา ระดบัความสามารถทางทกัษะกลา้มเน้ือ 
และระดบัของกิจนิสยัในการท างาน ในท่ีน้ีระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคือ  ระดบัความสามารถทางสติปัญญา คือ ความสามารถในการน าความรู้ท่ีมี
อยูใ่นสมองไปแกปั้ญหาต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงลงไป แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 1) ขั้นฟ้ืนคืนความรู้ เป็นการใชค้วามรู้เก่าท่ีมีอยู ่หรือความรู้เดิม โดย
การลอกเลียนไปแกปั้ญหาเหมือนท่ีเคยไดมี้ประสบการณ์มาแลว้ หากแกปั้ญหานั้นไดถื้อว่ามีความสามารถในระดบัฟ้ืนคืนความรู้ 2) ขั้นประยกุต์
ความรู้ เป็นการใชค้วามรู้ท่ีมีอยูใ่นสมองไปแกปั้ญหาใหม่ ซ่ึงไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่ลกัษณะการแกปั้ญหาดงักล่าวยงัใชเ้คา้โครงหรือวิธีการ
เดิมหากแก้ปัญหาดงักล่าวได้แสดงให้เห็นว่า มีความสามารถทางสติปัญญาระดบัประยุกต์ความรู้ 3) ขั้นส่งถ่ายความรู้ เป็นการใช้ความรู้ท่ีมีอยู่
ผสมผสานกนัไปแกปั้ญหาใหม่ในลกัษณะใหม่ซ่ึงไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน หากแกปั้ญหานั้นๆ ไดแ้สดงวา่มีความสามารถทางสติปัญญาในระดบั
ส่งถ่ายความรู้ 

1.3.2 การเรียนรู้เชิงวตัถุ 
รักศกัด์ิ (2551) ให้ความหมายของการเรียนรู้เชิงวตัถุไวว้า่เป็นหน่วยยอ่ยหน่ึงๆ ซ่ึงเป็นความรู้พ้ืนฐานบางเร่ืองในวิชาหน่ึง อาจมีสาระ

ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นกบัวิชาอ่ืนๆ แนวคิดของการแลกเปล่ียนเน้ือหาสาระหรือน าสาระนั้นมาใช้ซ ้ า เพ่ือให้หน่วยเกิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยการผลิต
คอร์สแวร์ ให้เป็นหน่วยยอ่ยเล็กๆ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2549) ให้ความหมายของการเรียนรู้เชิงวตัถุไวว้า่ เป็นส่ือการเรียนรู้แบบดิจิทลัท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และไดอ้อกแบบให้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตร โดยแต่ละเร่ืองจะน าเสนอแนวคิดหลกัยอ่ยๆ ซ่ึง
ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้ Learning Object ผสมผสานกบัการจดัการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย มีความยืดหยุน่ในการใช้งานทั้ง On-
line และ Off - Line และในรูปแบบ E - Learning การเรียนรู้เชิงวตัถุแตกต่างจากส่ือดิจิตทลัอ่ืน คือเน้นกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซ่ึงครูสามารถน าไปใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม หรือใช้ส าหรับการเรียนรู้
แบบออนไลน์ตามศกัยภาพและความสนใจท่ีแตกต่างของผู ้เรียนแต่ละคน สามารถจดัเก็บและคน้หาในระบบฐานขอ้มูลได้ ท  าให้ผูเ้รียนได้ฝึก
วิเคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว 

สุรสิทธ์ิและกุลฑลี (2007) ให้ความหมายของการเรียนรู้เชิงวตัถุไวว้่า คือการตดัทอนเน้ือหาของส่ือให้มีขอบเขตเน้ือหาท่ีสั้นลง มี
วตัถุประสงคข์องการเรียนท่ีกระชบั ชดัเจน แต่ก็ยงัไม่มีทฤษฎีหรือมาตรฐานใดมาช้ีชดัวา่ เน้ือหาท่ีสั้นลงนั้นควรสั้นเท่าใด และวตัถุประสงคท่ี์กระชบั
นั้น ควรมีก่ีวตัถุประสงค ์ทั้งน้ีทั้งนั้นจะอาศยัหลกัท่ีเม่ือผลิตข้ึนมาแลว้ผูใ้ช้สามารถน าไปใช้เองได ้หรือน าไปใช้ซ ้ าได้อีก โดยการใช้ซ ้ าน้ี สามารถ
น าไปประกอบเขา้กบั Learning Object อ่ืนๆ เป็นวิชาหรือหลกัสูตรใหม่ตามความเหมาะสมของการเรียนการสอนต่อไป 

1.3.3 มาตรฐานสกอร์ม 
จารุณี (2550) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าสกอร์มไวว้่า มาจาก Shareable Content Object Reference Model (SCORM) หมายความว่า 

เป็นรูปแบบท่ีท าให้เน้ือหาท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาดว้ยมาตรฐานดงักล่าว มีการแลกเปล่ียนกนัไดม้ากท่ีสุด องคป์ระกอบส าคญัของ SCORM มีอยู ่2 ส่วนคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานในการพฒันาเน้ือหาชุดการเรียน (Learning Packaging Content) 2) การก าหนด API ท่ีท  าให้การส่ือสารส่งสัญญาณระหว่าง
เน้ือหาท่ีเรียนกบัระบบเป็นไปได ้รับส่งค่าคะแนนกนัได ้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551) ได้ให้ความหมายของค าว่า สกอร์ม ไวว้่า สกอร์ม คือ การรวมกันของ
มาตรฐานและขอ้ก าหนด ท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลหลายประเภท เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงส่ือทั้งหมดสามารถท างานร่วมกนั เขา้ถึง
ได้ และน ามากลับมาใช้ได้อีก นอกจากน้ียงัอาจหมายถึง การบีบอดัเน้ือหาเข้าเป็นแฟ้มเดียว (ZIP) ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบกระจายขั้นสูง                
(ADL = Advanced Distributed Learning) 
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1.3.4 การวจิัยที่เกีย่วข้อง 
สุทธิชยัและศรินยา (2547) ได้ท  าการพฒันาออบเจ็กตก์ารเรียนรู้บนมาตรฐาน SCORM ส าหรับส่ือการสอนมลัติมีเดีย โดยศึกษา 

ออกแบบ และจดัท าส่ือการสอน E-Learning วิชาอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยแีละวิศวกรรมเวบ็ โดยเน้นหัวขอ้การท างานของโปรโตคอล TCP/IP ซ่ึงจะมี
การพฒันาบทเรียนในลกัษณะของ Multimedia บนมาตรฐานของ SCORM เพ่ือดึงดูดความสนใจและง่ายต่อความเขา้ใจของผูเ้รียน รวมไปถึงการ
ออกแบบบทเรียนแบบออบเจก็ตท่ี์อยูบ่นมาตรฐาน SCORM เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปล่ียนเน้ือหาวิชาร่วมกนัระหวา่งระบบ LMS ท่ีต่างกนัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 1) เพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรมการท างานร่วมกนัของระบบจดัการการเรียนรู้บนมาตรฐาน SCORM 
เพ่ือให้สามารถแลกเปล่ียนเน้ือหาบทเรียนระหว่างระบบจดัการการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัได้ 2) เพ่ือออกแบบและพฒันาเน้ือหาบทเรียนเชิงวตัถุ 
(Learning Object) ตามมาตรฐาน SCORM เพ่ือประโยชน์ในการสืบคน้การแลกเปล่ียนเน้ือหาวิชาและการน าเน้ือหาวิชามาใช้ใหม่ได ้เป้าหมายของ
การวิจยั 1) ไดร้ะบบการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีเน้ือหาเป็นไปตามหลกัของ SCORM 2) สามารถออกแบบขั้นตอนการสร้างและน าเสนอ
บทเรียน E-Learning ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนท่ีน าเสนอ 3) ไดบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถโตต้อบกบั
ผูเ้รียนไดท้ั้งในส่วนของเน้ือหา แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน สามารถเก็บบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ของผูเ้รียนแต่ละคนลงในฐานขอ้มูล ขอบเขต
ของการวิจยั 1) ศึกษาโมเดลสภาพแวดลอ้มการท างานและองคป์ระกอบของ SCORM 2) ศึกษาโมเดลการประกอบกนัของเน้ือหาบทเรียน SCORM 3) 
ศึกษาการสร้างบทเรียน E-Learning แบบ Multimedia โดยใช้ Flash Script ในการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลเพ่ือเก็บขอ้มูลต่างๆของผูเ้รียน 4) ออกแบบ
และพฒันาขั้นตอนการปรับเน้ือหาบทเรียนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรูปแบบของ SCORM ให้อยูใ่นแบบของเน้ือหาบทเรียนเชิงวตัถุ (Content Object) ประโยชน์
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1) สามารถน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และดว้ยมาตรฐาน SCORM ซ่ึงท าให้บทเรียนมีความยืดหยุน่
มากยิ่งข้ึนเพ่ิมความสะดวกสบายให้กบัผูส้อนและผูเ้รียน 2) ประโยชน์ท่ีได้จากการประยุกต์สร้างระบบอีเลิร์นน่ิง ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
SCORM จะช่วยท าให้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากข้ึน และลดค่าใชจ่้ายไดอี้กดว้ย 

สุพจี (2551) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของคณะครู ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ภาควิชาสามญั วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของคณะ
ครูระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาควิชาสามญั รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะของผูเ้รียนในช่วงชั้นท่ี 4 ของวิทยาลยันาฏศิลป
อ่างทอง ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของคณะครู ในภาควิชาสามญั วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ใน 4 ด้าน คือ ด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ดา้นการจดับรรยากาศการเรียนรู้และส่ือการสอน ดา้นการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง และดา้น
บทบาทและคุณลกัษณะของครูผูส้อน ประชากรท่ีใช้ คือ นกัเรียนวิทยาลยันาฏศิลปอ่างทองท่ีศึกษาในช่วงชั้นท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2550 เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการรวบ รวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการจดักิจกรรมการเรียน รู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของคณะครู
ภาควิชาสามญั แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.991 สถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการตรวจสอบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ผลการวิจยั
พบวา่ 1) พฤติกรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของคณะครูในภาควิชาสามญั วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง โดยภาพรวม มีระดบั
การปฏิบติัพฤติกรรมฯทั้ง 4 ดา้นท่ีศึกษาอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” ทุกดา้น เม่ือแยกเป็นรายกลุ่มสาระฯ ในแต่ละดา้นท่ีศึกษาจะไดผ้ล ดงัน้ี ดา้นท่ี 1. มี
การปฏิบติัพฤติกรรมฯ ระดบั “ปานกลาง” ทุกกลุ่มสาระฯ ด้านท่ี 2 ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัพฤติกรรมฯ ระดบั “ปานกลาง” ยกเวน้ กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ มีระดบั “นอ้ย” ดา้นท่ี 3 มีการปฏิบติัพฤติกรรมฯ ระดบั “ปานกลาง” ทุกกลุ่มสาระฯ ดา้นท่ี 4 มีการปฏิบติัพฤติกรรม ระดบั “มาก” 4 กลุ่ม
สาระฯ คือ ภาษาไทย สงัคมฯ การงานฯ ภาษาต่างประเทศและมีระดบั “ปานกลาง” 4 กลุ่มสาระฯ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ 2)
การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคญัของคณะครูระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาควิชา
สามญั ทั้งโดยภาพรวมทุกดา้นและท่ีแยกศึกษาในแต่ละดา้น ต่างก็ไดผ้ล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. วธีิการศึกษา 
2.1 กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาฝึกงานชั้นปีท่ี 3 จ านวน 10 คน ซ่ึงผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
2.1.1. ท าการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ไปท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีตอ้งไปฝึกงานยงับริษทัเอกชน เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นศึกษา 
2.1.2. ท าการสอบถามการใชง้านโปรแกรมประมวลผลค าในชีวิตประจ าวนั โดยการสมัภาษณ์ เพ่ือคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยใชง้าน

โปรแกรมประมวลผลค า แบบเปิดเผยรหสัมาก่อน จ านวน 10 คน 

2.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
2.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุตามมาตรฐานสกอร์มท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน 
2.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
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การสร้างเคร่ืองมือวจิัย 
การสร้างส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุตามมาตรฐานสกอร์ม เร่ืองโปรแกรมประมวลผลค า แบบเปิดเผยรหสั ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุตามมาตรฐานสกอร์มและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
2. ท าการวิเคราะห์เน้ือหาของโปรแกรมประมวลผลค า แบบเปิดเผยรหสั ท่ีจะสร้างเป็นส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุ 
3. น าโครงสร้างเน้ือหาจากการวิเคราะห์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความผิดพลาด เพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขโดยแบ่งออกเป็น 3 บท มี

เน้ือหา 15 เร่ือง ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 โครงสร้างเนือ้หาส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุ เร่ือง โปรแกรมประมวลผลค า แบบเปิดเผยรหัส 
หน่วยที่ ช่ือโมดูล หัวข้อ 

1. วธีิการใชง้านทัว่ไป วธีิการเรียกใชง้าน 
วธีิการบนัทึกเอกสาร 
วธีิการเปิดไฟลเ์อกสาร 
วธีิการเพิ่มแถบเคร่ืองมือบางส่วนท่ีหายไป 
วธีิบนัทึกตน้แบบเอกสาร 
วธีิเปิดเอกสารใหม่ 

2. วธีิการจดัการหนา้กระดาษเอกสาร วธีิการตั้งค่าหนา้กระดาษ 
วธีิการสร้างเอกสาร 2 คอลมัน์ 
วธีิการเพิ่มหนา้เอกสารใหม่และหยดุสไตลข์องเอกสารเดิม 

3. วธีิจดัการกบัตวัอกัษร วธีิการปรับแต่งฟอนตเ์อกสารดว้ยสไตล์ 
วธีิการสร้างตวัอกัษร Drop Cap 
วธีิการใส่ตวัอกัษรลกัษณะพิเศษ 
วธีิการใส่ตวัอกัษรแบบตวัยกและตวัห้อย 
วธีิการใส่สมการในเอกสาร  
วธีิการใส่ตวัเลขค านวณในเอกสาร 

4. ออกแบบหนา้จอตามโครงสร้างเน้ือหา สร้างข้ึนมาเป็นส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุตามมาตรฐานสกอร์ม ดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 หัวข้อของส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุเร่ืองโปรแกรมประมวลผลค า แบบเปิดเผยรหัส 

5. ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณา เพ่ือประเมินหาขอ้ผิดพลาดและความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
6. น าผลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์และปรับปรุงแกไ้ข 
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7. น าส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุไปทดลองกบัอาสาสมคัรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและไม่เคยอบรมโปรแกรมประมวลผลค า แบบเปิดเผยรหัสมา
ก่อน โดยมีรายละเอียดของการทดลองดงัน้ี 1) การทดสอบแบบหน่ึงคน (One to One Testing) จ านวน 1 คน2) การทดสอบแบบกลุ่มยอ่ย (Small 
Group Testing) จ านวน 3 คน 3) การทดสอบแบบกลุ่มใหญ่ (Large Group Testing) จ านวน 9 คน 

8. น าผลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์และปรับปรุงแกไ้ข 

 
ภาพที ่2 ตวัอย่างส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุเร่ืองโปรแกรมประมวลผลค า แบบเปิดเผยรหัส 

2.3 ขั้นตอนการศึกษา 
2.3.1 น าส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุ เร่ือง การใชง้านโปรแกรมประมวลผลค าแบบเปิดเผยรหสั ไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาฝึกงาน

ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 10 คน โดยเรียนรู้ดว้ยตวัเองเป็นเวลา 1 สปัดาห์ 
2.3.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 

3. ผลการศึกษา 
        ผลการศึกษาพบวา่   
        3.1 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากส่ือดว้ยตวัเองคิดเป็นร้อยละ 80.84   
        3.2 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากส่ือท่ีใชเ้วลาเรียนระยะสั้นไดดี้กว่าส่ือท่ีใชเ้วลาเรียนระยะยาว 

ภาพที ่2 ผลการศึกษาพฤตกิรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. สรุปผลการศึกษา 
การออกแบบส่ือการเรียนรู้เชิงวตัถุท่ีไดม้าตรฐานจะช่วยให้ผูส้อนสามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนได้ อีกทั้งยงัน าไป

ประยกุตใ์ชง้านในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ผสมผสานระหวา่งการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนเพ่ิมเติมจากส่ือท่ีผูส้อนสร้างข้ึนนอกเวลาเรียน 

หน่วยที่ จ ำนวนคลกิ user1 user2 user3 user4 user5 user6 user7 user8 user9 user10 รอ้ยละ ค่ำเฉลีย่เลขคณติ
1.1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 90 1.8

1.2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 3 86 4.3

1.3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 92.5 3.7

1.4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 3

1.5 7 6 5 7 7 6 7 6 6 4 4 82.85 5.8

1.6 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 80 2.4

2.1 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 90 3.6

2.2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 85 3.4

2.3 6 5 6 6 4 5 4 6 6 3 3 80 4.8

3.1 21 20 17 10 10 14 15 21 17 13 14 71.9 15.1

3.2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 92 4.6

3.3 6 5 4 4 3 3 3 6 3 3 3 61.66 3.7

3.4 8 8 4 5 6 8 4 8 7 4 6 75 6

3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 96.66 2.9

3.6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 2

รวม 83 74 64 67 62 70 65 82 73 55 59 80.84
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แต่การออกแบบนั้น ผูส้อนจ าเป็นตอ้งแบ่งเน้ือหาออกเป็นชุดสั้นๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดจ้ดจ าง่าย ไม่น่าเบ่ือ ผูเ้รียนสามารถเรียนต่อเน่ืองและทบทวนได้
ตลอดเวลา 

ในปัจจุบนั มีการพฒันาส่ือการเรียนรู้ออกมาหลากหลาย หากไดมี้น าการเรียนรู้เชิงวตัถุท่ีไดม้าตรฐานเขา้ไปใช้ในการเรียนการสอน
แลว้ จะช่วยให้ส่ือดงักล่าวมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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ผลการใช้ส่ือการสอนการเขียนภาษาองักฤษแบบเน้นกระบวนการต่อความสามารถทางการเขียนของนักศึกษา 
Effects of Implementing Process Writing Approach Materials on Students Writing Competency 

 

นันทวด ี วงษ์เสถียร 

Nunthawadee Wongasathian 
สาขาวชิาภาษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   60 หมู่ 3 ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา    

E-mail: wadee_n@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาการเขียนภาษาองักฤษของ

ผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ  การศึกษาวิจยัน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของส่ือการสอนการเขียนแบบ
เน้นกระบวนการในลกัษณะบทเรียนส าเร็จรูปท่ีคดัเลือกมาใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to Writing) ตาม
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2550 ในการพฒันา
ความสามารถทางการเขียนระดบัประโยคจนถึงการเขียนระดบัย่อหน้าของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการทดลองปฏิบติัการในชั้นเรียนสามารถสรุปไดว้่า ส่ือการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการในลกัษณะบทเรียนส าเร็จรูปท่ีไดรั้บคดัเลือกมาใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to Writing)  
เป็นส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาความสามารถทางการเขียนระดบัประโยคและระดบัยอ่หน้าของผูเ้รียน เน่ืองจากสามารถท าให้ผูเ้รียน
เกิดผลการเรียนรู้ดา้นความสามารถทางเขียนสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดในระดบัร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการทดลอง
ท่ีไดน่้าจะมีส่วนช่วยให้ผูส้อนท่ีสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมหรือสร้าง
ส่ือการสอนตามวิธีการสอนแบบเนน้กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าบทเรียนส าเร็จรูปในลกัษณะอ่ืนๆ ควบคู่กบัเทคนิควิธีการจดัการชั้นเรียน
ของผูส้อนตามแนวทางการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการเป็นส าคญั 
ค าส าคญั : การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ การทดสอบประสิทธิภาพส่ือการสอน 

Abstract 
The process oriented approach to teaching writing was the most effective classroom management used to promote different types of 

language learners writing ability for many years. Consequently, this experiment carries out to examine the effectiveness of the process writing 
approach selected materials implemented to teaching the Introduction to Writing Course, the 2007 Rajamagala University of Technology 
Suvarnabumi, Bachelor’s of Arts (English for International Communication) Curriculum, on students’ sentences to paragraphs writing 
competency. It draws attention to the value of coursebooks employed in this study can encourage students writing competency significantly higher 
than 70 percent level of mastery criterion at p-value < 0.05. The results extremely demonstrate the efficiency of coursebooks acquired from process 
oriented instruction. On this basis, it was recommended that EFL teaching materials developed from process writing approach should be designed 
in the same usefulness as coursebooks published accompanied by the powerful classroom management implementing process oriented approach in 
a language classroom. 
Keywords: process oriented approach to teaching writing, material evaluation. 

1. บทน า 
การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดของนกัจิตวิทยาแนวทฤษฎีเชิงพฤติกรรม (Behavio-ral Approach)  และ

แนวทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Approach) Porter, Huntly และ Bloom และ Bloom เป็นผูน้ าทฤษฎีปฏิบติันิยมมาใช้ในการสอนเขียน (Wallace, 1996) 
นกัวิชาการกลุ่มน้ีให้ความสนใจกิจกรรมท่ีช่วยเสริมการเขียน (reinforcement) เช่น มีการเตรียมตวัก่อนเขียนลงมือเขียน แกไ้ขงานเขียนใหม่ และ
ผูส้อนใช้ตวัสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้ผิดพลาดในงานเขียน (Bloom และ Bloom, 1967) โดยเช่ือว่าผูเ้รียนจะเขียนไดดี้ ถา้ไดรั้บการฝึกไปตามล าดบัขั้นเป็น
เวลานานๆ ทฤษฎีน้ีมีช่ือว่า The Stage-Model Theory ซ่ึงเช่ือว่ากระบวนการเขียนเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้(Trachsel and Parry, 1992) และการเขียนควร
เกิดข้ึนหลงัจากพดูไดแ้ลว้ อยา่งไรก็ตาม Piaget (1968), Vygotsky (1978) และ Bruner (อา้งถึงใน Flower และ Hayes, 1981) ซ่ึงเช่ือในแนวทฤษฎีการ
รู้คิด เสนอวา่กระบวนการเขียนเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้นวกเวียนไปมา มิไดเ้ป็นล าดบัขั้นหรือเป็นเส้นตรง และแต่ละขั้นก็จะแตกสาขายอ่ยๆ ไปได้
อีก แต่ละคนมีความสามารถจะรับรู้หรือคิดไดไ้ม่เท่ากนั ดงันั้น การท างานกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกเรียนรู้ได้ดีข้ึนดว้ยเหตุผลหลายประการ เช่น เห็น
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ตวัอยา่งการคิดท่ีมีประสิทธิภาพของผูอ่ื้น สมาชิกจะช่วยกนัให้ค  าแนะน าติชมท่ีสร้างสรรคแ์ก่กนั และการท างานกลุ่มจะช่วยให้เห็นคุณค่าของการ
ประเมินตดัสิน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นตน้มา แนวคิดเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศเร่ิมแปรเปล่ียนไปจากเดิม (Traditional 
approach) คือเนน้ผลงานเขียนหรือเนน้ผลผลิตของผูเ้ขียน (Product) มาเป็นแบบใหม่ ซ่ึงเน้นกระบวนการเขียน (Process) วิธีการสอนการเขียนแบบ
ใหม่ หรือแบบเนน้กระบวนการนั้น เช่ือวา่การเขียนเป็นทั้งวิธีการส่ือสารและเป็นทั้งกระบวนการทางความคิด สติปัญญา ในการคิดคน้แสวงหาขอ้มูล
และเร่ืองราวท่ีจะน ามาเขียน รวมทั้งวิเคราะห์จดัรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลเหล่านั้น ดงันั้นจึงมีผูห้ันมาศึกษากระบวนการท่ีก่อให้เกิดงานเขียนข้ึน 
และท าให้แนวคิดในการเขียนได้แปรเปล่ียนไปเน้นท่ีกระบวนการเขียน กลุ่มท่ีมีแนวคิดดังกล่าวได้ให้ค  านิยามการเขียนไวว้่า การเขียนคือ
กระบวนการทางความคิด เพราะผูเ้ขียนตอ้งคิดให้กระจ่างก่อนจึงจะสามารถเลือกและเรียบเรียงความคิด นั้นออกมาเขียนได ้(Arapoff, 1972 อา้งใน 
พนูรัตน์ แสงหนุ่ม, 2538; Flower และ Hayes, 1981) เห็นว่าการเขียนเป็นกระบวนการคิด และไดเ้สนอทฤษฎีเก่ียวกบัการเขียนไวว้่า “การเขียนเป็น
กระบวนการท่ีซบัซอ้นเป็นอยา่งยิง่ และเป็นการกระท าท่ีมีจุดมุ่งหมาย และตอ้งมีการกระท าซ ้าๆ” กระบวนการเขียนท่ีเขาเสนอไดรั้บการวิจารณ์ว่าไม่
กระจ่างชดัเจนพอ แต่ก็มีอิทธิพลต่องานวิจยัเก่ียวกบัวิธีการสอนเขียนภาษาแม่ รวมทั้งงานวิจยัรูปแบบของกระบวนการเขียนของผูท่ี้ช านาญและผูไ้ม่
ช านาญ (Bereiter และ Scadamalia, 1987) Hairston (1982) ให้ขอ้เสนอแนะวา่ การเขียนแบบเน้นกระบวนการ เป็นกระบวนการคน้หาขอ้มูลโดยผ่าน
กระบวนการในการคน้หา การเรียบเรียงขอ้มูลจากความคิด โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจะเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีกฎท่ีตายตวั และไม่ไดแ้บ่งขั้นตอน
ท่ีแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด และเป็นกระบวนการท่ีเกิดสลบัไปมาหรือยอ้นกลบัได ้(Recursive) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการวางแผน การเขียน การ
ตรวจทานแกไ้ขงานเขียน การคาดการล่วงหน้าในส่ิงท่ีจะเขียน (Anticipating) และขั้นตอนการทบทวนงานเขียน (Reviewing) นอกจากน้ี Hairston 
(1982) ยงัไดเ้สนอแนะวา่ วิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการควรมีลกัษณะส าคญั 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี คือ 

1. เนน้การฝึกใชก้ลวิธีในการสร้างและคน้หาขอ้มูล โดยผูส้อนจะเป็นผูก้ระตุน้ให้ผูเ้รียนพยายามสร้างเน้ือหา หรือช่วยวางวตัถุประสงคใ์น
การเขียนให้แก่ผูเ้รียนตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของผูส้อน 
 2. เน้นการตระหนักในปฏิกิริยาตอบสนองต่อความรู้สึกของผูอ่้านและวตัถุประสงค์ของการเขียนในขณะเขียน เพ่ือเป็นการประเมิน
คุณภาพงานเขียนในแง่ของการส่ือความชดัเจนและตรงตามจุดประสงคข์องการเขียน 
 3. เนน้ความเขา้ใจในกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดสลบัไปมาระหว่างขั้นตอนการเขียน ขั้นการเขียน ขั้นตรวจทานแกไ้ข ซ่ึงจะเกิดคาบ
เก่ียวกนัมิไดแ้ยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด 

4. เน้นการให้ความส าคญัต่อการเขียนว่า เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ความคิด กระบวนการท างานของสมอง วิธีเรียนรู้ และการ
พฒันาความคิดเพื่อใชใ้นการส่ือสาร 
 ปัจจุบนัเราเช่ือกนัว่ากระบวนการเขียน (Writing Process )ไม่ไดมี้เพียงรูปแบบเดียว การเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process Writing 
Approach) ก็มีอยูห่ลายรูปแบบท่ีใช้ได้ผล เช่น การเขียนท่ีเน้นกระบวนการท่ีเสนอโดย White and Arndt (1991) ซ่ึงปรากฏอยู่ใน แผนภาพท่ี 1 
แผนภูมิน้ีแสดงให้เห็นวา่ กระบวนการเขียนเป็นกิจกรรมท่ีเกิดยอ้นกลบัไปมาได ้ไม่ใช่เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัขั้นก่อน-หลงัในทิศทางเดียว 
 กิจกรรมขั้นการคิดหาเน้ือหาท่ีจะเขียน (Generating ideas) ไดแ้ก่ การระดมสมอง (brainstorming) ช่วยให้ผูเ้รียนรวบรวมความรู้จากความ
ทรงจ าระยะยาวออกมาใชไ้ด ้สามารถตอบค าถามท่ีวา่ “ฉนัจะเขียนอะไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไดบ้า้ง” ได ้
 กิจกรรมขั้นการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเขียน (Focusing) เช่น การเขียนอยา่งอิสระ (free writing) เป็นกิจกรรมท่ีท าเพ่ือตอบค าถามท่ีว่า 
“จุดประสงคห์ลกัของการเขียนเร่ืองน้ีคืออะไร” (What is my overall purpose in writing this?) 

 
แผนภาพที ่1  แผนภูมกิระบวนการเขียนของ White and Arndt (1991) 
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 กิจกรรมขั้นการก าหนดลกัษณะการเขียน (Structuring) เป็นการก าหนดโครงร่างของการเขียน การเรียบเรียงเน้ือหา เพ่ือตอบค าถามท่ีว่า 
“ฉนัจะน าเสนอความคิดเหล่าน้ีให้เป็นท่ียอมรับของผูอ่้านไดอ้ยา่งไร” ซ่ึงในดา้นการสอนอาจท าโดยการให้อ่านเร่ืองหลายๆ แบบ และให้ดูตวัอยา่ง
งานเขียนต่างๆ 

กิจกรรมขั้นการเขียนร่าง (Drafting) เป็นการถ่ายทอดความคิดของผูเ้รียนออกมาเป็นขอ้เขียนท่ีจะท าให้อ่านเขา้ใจได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการ
เขียนร่างหลายคร้ังหลายหน (multiple drafts) และการเขียนร่างใหม่แต่ละคร้ังเกิดข้ึนจากการไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัจากผูส้อนและเพ่ือนๆ ในส่านท่ี
เป็นเน้ือหาและการเรียบเรียงเน้ือหา (content and organization) ก่อน เม่ือผูเ้ขียนไดแ้กไ้ขจนพอใจแลว้ ผูส้อนจึงให้ค  าแนะน าในเร่ืองการใช้ภาษาโดย
การเขียนติชม ค  าแนะน า ให้น ากลบัไปเขียนร่างสุดทา้ย (final draft) เพ่ือตดัสินให้คะแนนต่อไป 

กิจกรรมขั้นการทบทวน (Reviewing) คือการน าเร่ืองท่ีเขียนเสร็จกลบัมาอ่านดูอีกคร้ังแลว้ตอบค าถามว่า “น่ีถูกตอ้งเหมาะสมแลว้หรือยงั” 
เพ่ือให้งานเขียนท่ีไดม้ามีความหมายและไดผ้ลตรงกบัท่ีตั้งใจจะเขียน ถา้ยงัไม่ดีพอก็ตอ้งเขียนใหม่อีกหลายๆ คร้ัง จนกวา่จะพอใจ 

นอกจากน้ี  Kelly (1984) ไดเ้สนอการสอนการเขียนแบบเนน้กระบวนการ เป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นก่อนการเขียน (Pre-writing) ให้ผูเ้รียนใชกิ้จกรรมคน้หา ส ารวจ ขอ้มูล ความคิด และจดัเตรียมรวบรวมขอ้มูลไวเ้ขียน ขั้นน้ี

ช่วยให้ผูเ้รียนไดส้ ารวจหัวเร่ืองและเน้ือหาสนับสนุนไดอ้ยา่งอิสระ นอกจากน้ียงัให้ก  าหนดจุดประสงคข์องการเขียนและตวัผูอ่้านงานเขียนนั้นอีก 
ดว้ย กิจกรรมในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย การคิด ส ารวจ และรวบรวมขอ้มูล ใช้กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) การถามค าถามแบบ “WH” 
ผงัความสัมพนัธ์ของความหมาย (Mapping) การเขียนรายการ (Listing) การเขียนขอ้มูลอยา่งรวดเร็วโดยไม่หยดุ (Nonstop writing) การคิดจากความ
ทรงจ าหรือประสบการณ์ การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดกบัเพ่ือน เป็นตน้ การจดักลุ่มและเรียงล าดบัขอ้มูลดงักล่าวเพ่ือเตรียมน าเสนอ และการ
เรียนรู้การใชค้  าศพัท ์ตวัเช่ือม และโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการน าเสนอ 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการเขียน (Writing) ให้ผูเ้รียนไดล้งมือเขียนงานฉบบัร่าง ผู ้เรียนไดถ่้ายทอดความคิดหรือขอ้มูลท่ีตนเตรียมไว ้เพ่ือส่ือ
ความหมายกบัผูอ่้านทางตวัอกัษร การเขียนในขั้นน้ี ยงัไม่ตอ้งค  านึงถึงความถูกตอ้งในการใชภ้าษา แต่ค  านึงถึงเน้ือความเป็นหลกั 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นหลงัการเขียน (Post-writing) ให้ผูเ้รียนไดท้บทวน ปรับปรุงแกไ้ข ตดัต่อ เพ่ิมเติม หรือยอ้นไปสู่ขั้นตอนท่ี 1 หรือ 2 ใหม่ 
ได ้เพ่ือปรับแกต้ามค าเสนอแนะหรือขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูอ่้าน เป็น การปรับทั้งดา้นเน้ือหาและความถูกตอ้งในการใช้ภาษา โดยจะปรับก่ีคร้ังก็ได้
จนกวา่จะไดง้านเขียนฉบบัสุดทา้ย คือ ฉบบัสมบูรณ์กิจกรรมในขั้นตอนน้ี ประกอบดว้ย การแลกเปล่ียนกนัอ่านงานเขียน เพ่ือให้ขอ้มูลยอ้นกลบัดา้น
เน้ือหา โดยผูส้อนแจกแบบตรวจสอบเน้ือหาประกอบการอ่าน การปรับแกง้านเขียนตามขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูอ่้าน การแลกกนัอ่านงานเขียนอีกคร้ัง 
เพ่ือให้ขอ้มูลยอ้นกลบัดา้นการใชภ้าษา โดยผูส้อนแจกแบบตรวจสอบการใชภ้าษาประกอบการอ่าน และการปรับแกง้านเขียนตามขอ้มูลยอ้นกลบัอีก
คร้ัง แลว้ส่งผูส้อนเพ่ือการประเมินผลจะเห็นไดว้่า วิธีสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการน้ี ไดเ้น้นการใช้ความคิดสติ ปัญญา และความสามารถใน
การใช้ภาษาประกอบกนั และยงัช่วยพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาประกอบกนั และยงัช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของ
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

การเรียนการสอนเขียนเป็นกระบวนการท่ีทั้งผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งร่วมมือกนัจึงจะไดผ้ล ดงันั้นจึงท าให้บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน
เปล่ียนแปลงไป (Leki, 1990) ผูส้อนในสมยัก่อนปลายทศวรรษท่ี 60 จะสนใจแต่การดูผลงานเขียนท่ีผลิตออกมาว่าถูกตอ้ง ชดัเจน และเป็นงานเขียน
ของผูเ้รียนเองหรือไม่ แต่หลงัจากทศวรรษท่ี 60 ผูส้อนจะมุ่งความสนใจไปท่ีกระบวนการเขียนและการช่วยให้ผูเ้รียนเขียนหรือผลิตงานออกมาได้
โดยใชวิ้ธีปรึกษาหารือกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน (student-teacher conferences) ให้เพ่ือนช่วยเพ่ือน (peer tutors) ให้ท  างานกลุ่มและให้ความสนใจ
กบัประสบการณ์และความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน ผูเ้รียนจะตอ้งสนใจตรวจสอบงานเขียนของตนเองและของเพ่ือนดว้ย โดยไม่ตอ้งให้ผูส้อน
ตรวจแกไ้ขแต่ฝ่ายเดียว อน่ึง ในการแกไ้ขงานเขียนนั้น ผูส้อนมีบทบาทสนบัสนุนให้เจา้ของงานเขียนแกไ้ขงานของตนโดยจะให้ขอ้มูลป้อนกลบัใน
เร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ เช่น เน้ือหา (content) และการเรียบเรียงเน้ือหา (organization) เสียก่อน โดยจะชะลอการติชมเร่ืองภาษาไวจ้นถึงขั้นสุดทา้ยของการ
แกไ้ขงานเขียนของผูเ้รียน (Johns, 1990) นอกจากนั้น Burke (1990) ยงัไดเ้นน้ให้เห็นวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งรับรู้ว่าการเขียนนั้นไม่ใช่
กิจกรรมท่ีท าแลว้เสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนเดียว (one-off activity) แต่เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการขดัเกลาประเด็นความคิดของตนในงานเขียนอยูห่ลาย
คร้ังหลายคราว (redrafting) เพ่ือให้เป็นงานเขียนท่ีดีพอและส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ในการพฒันาทกัษะการเขียนซ่ึงเป็นทกัษะท่ียากท่ีสุดนั้น 
มีแนวคิดหน่ึงท่ีเช่ือว่าการเขียนจะเกิดข้ึนได้เม่ือฝึกฝนการพูดมาถึงระดบัหน่ึงเสียก่อน (Kroll, 1981) และจากการวิจยัแนวชาติพนัธ์ุวรรณนา 
(ethnography) ของ Graves (1983, 1984) ผูเ้รียนภาษาจะตอ้งเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ในส่ิงท่ีไดพู้ดคุยกนัจนถึงระดบัท่ีสามารถน าค  าพูดเหล่านั้นมาเรียบ
เรียงให้เป็นภาษาเขียน และสามารถปรับปรุงแกไ้ขขอ้เขียนของตนไดใ้นระดบัหน่ึง ตามแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้เป็นแนวคิดท่ีไดจ้ากงานวิจยัเก่ียวกบั
การพฒันาทกัษะภาษาเขียนในกลุ่มของผูเ้รียนภาษาแม่ ส าหรับการศึกษาการพฒันาทกัษะการเขียนในกลุ่มผูเ้รียนภาษาท่ีสองนั้น Burke (1990) ได้
ยนืยนัว่าผูเ้รียนก็จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะการพูดให้ถึงระดบัท่ีส่ือสารไดเ้สียก่อนเช่นกนั เพราะทกัษะการพูดจะเอ้ือให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะ
การเขียนของตนได ้  จะเห็นไดว้า่การเขียนแบบเนน้กระบวนการนั้นไดผ้นวกเอาแนวคิดทั้งปฏิบติันิยมและแนวปฏิบติัการทางสมองมาใช้ประโยชน์ 
กล่าวคือ มีการแกไ้ขงานเองโดยผูส้อนจะช้ีขอ้ผิดพลาดให้แต่ไม่ไดแ้กใ้ห้ มีการท างานเป็นกลุ่มคือ มีทั้งการรวบรวมความคิดท่ีจะน ามาเขียน และการ
ช่วยกนัตรวจทาน รวมทั้งการเขียนร่างหลาย ๆ ร่าง ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยเสริมทั้งการคิดและการเขียน 
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ผลงานวิจยัดา้นประสิทธิผลของการเขียนแบบเนน้กระบวนการท่ีส าคญัมีดงัน้ี (เรียบเรียงจาก ดวงตา และ กรองแกว้, 2548;  Pritchard และ
Ronald, 2007; McAlister, Nickola และ Christine, 2000) ผลงานวิจยัท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการเขียนแบบเนน้กระบวนการ คือ ผลงานการศึกษาของ Janet 
Emig (1971) ซ่ึงไดด้ าเนินการศึกษาดา้นกระบวนการเขียนกบัผูเ้รียนเกรด 12 ในลกัษณะกรณีศึกษา โดย Emig ไดส้ัมภาษณ์ผูเ้รียนจ านวน 8 คน ถึง
วิธีการโดยละเอียดของกระบวนการท่ีผูเ้รียนด าเนินการทั้งหมดในระหว่างการเขียนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย นอกจากน้ีเธอยงัขอให้กลุ่มตวัอยา่งเขียน
งานให้เสร็จสมบูรณ์ ไปพร้อมๆ กบัการพดูออกเสียงวา่ก าลงัท าอะไร อยา่งไรบา้ง พร้อมกบับนัทึกเสียงผูเ้รียนทุกคนไวด้ว้ย ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้ขียน
ใชวิ้ธีการเขียนท่ีแตกต่างกนัอยู ่2 วิธี คือ ใชวิ้ธีรวบรวมความคิดอยา่งกวา้ง ๆ ในการส่ือสารขอ้มูลก่อนผลิตงานเขียน (extensive) และ การเขียนโดยไม่
มีการรวบรวมความคิดก่อนคือเขียนไปตามความรู้สึก (reflexive) ซ่ึงทั้งสองวิธีถือเป็นลกัษณะหน่ึงของการเขียนแบบกระบวนการ จนกระทัง่ปลาย
ศตวรรษท่ี 18 จนถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 งานวิจยัดา้นการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตงานเขียน (Writing Products) ของผูเ้รียนอนัเป็นผลมาจากการ
สอนเขียนแบบเนน้กระบวนการเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ Chelala (1981) เป็นนกัวิจยัคนหน่ึงในกลุ่มแรกๆ ท่ีเร่ิมศึกษาการเขียนแบบเน้นกระบวนการโดย
ศึกษาผูเ้รียนชาวสเปน และไดพ้บวา่ในบรรดาพฤติกรรมท่ีไม่มีประสิทธิผลนั้น ไดแ้ก่ การใช้ภาษาแม่ และการใช้ภาษาแม่และภาษาท่ีสองในขั้นก่อน
เขียน (pre-writing) แนวคิดน้ีขดัแยง้กบัการศึกษาของ Edelsky (1982) ซ่ึงไดศึ้กษาในระยะยาวและสรุปว่าในการเขียนภาษาท่ีสองนั้นผูเ้ขียนไดน้ า
ความรู้ความเขา้ใจทุกอยา่งในภาษาแม่มาใช้ และความรู้เก่ียวกบัการเขียนในภาษาแม่ไม่ไดข้ดัขวางการเขียนในภาษาท่ีสองเช่นกนั ในเร่ืองบทบาท
ของภาษาแม่ต่อการผลิตงานเขียนนั้น Cumming (1987) ไดศึ้กษาผูเ้รียนชาวแคนาดาท่ีเป็นผูใ้หญ่ 6 คน โดยมีเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลเป็นแถบบนัทึกเสียง 
จากการสังเกตและแบบสอบถาม สรุปว่าผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์จะใช้ภาษาแม่เพ่ือคิดเน้ือหาท่ีจะน ามาเขียนและเพ่ือก าหนดลีลา (style) ของเร่ืองท่ี
เขียน ในขณะท่ีผูเ้รียนท่ีไม่มีประสบการณ์จะใช้ภาษาท่ีสองในการคิดเน้ือหาเพ่ือน ามาเขียนแต่เพียงอย่างเดียว ต่อมา Friedlander (1997) ได้ศึกษา
บทบาทของภาษาแม่ในการคิดเน้ือหาการเขียนและสรุปว่าการใช้ภาษาแม่ท  าให้การวางแผนการเขียนดีข้ึน และการแปลไม่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต
งานเขียนเลย  ต่อมา Jones (1985) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีขดัขวางการเขียนของผูเ้รียนท่ีไม่ใช่เจา้ของภาษาท่ีมีความสามารถทางภาษาในระดบัสูง 9 คน โดย
ศึกษาจากวีดีทศัน์งานเขียนของผูเ้รียนและจากการสมัภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าการตรวจสอบแกไ้ขงานให้ถูกตอ้งในขณะท่ีเขียนไม่ช่วยให้การเขียน
ของกลุ่มน้ีดีข้ึน (monitoring does not lead to improved writing) แต่กลบัเป็นขอ้จ ากดัในการเขียนของเขา ผลการศึกษาสนบัสนุนและให้ความส าคญั
กบัการสอนเขียนท่ีเน้นกระบวนการเขียนกบัผูเ้รียนภาษาท่ีสองมากข้ึน ต่อมา Rorschach (1986) ได้ศึกษาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาใน
ระดบัสูง 3 คน ท่ีไม่ใช่เจา้ของภาษา โดยศึกษาจากงานเขียนของพวกเขาและจากการสัมภาษณ์ สรุปว่าผูเ้ขียนกงัวลเร่ืองรูปแบบมากกว่าเน้ือหา 
(content) เพราะรู้ว่าผูอ่้านคอยจบัสังเกตอยู ่ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Jones (1985) ท่ีว่าการเฝ้าตรวจสอบเร่ืองภาษาจะท าให้ไม่มี
พฒันาการดา้นการเขียน จึงควรลดความส าคญัของรูปแบบของภาษา (form) เพ่ือให้ผูเ้ขียนถ่ายทอดเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือความออกมาให้ไดเ้สียก่อน  
ในการศึกษาของ Zamel (1983) นั้นไดแ้บ่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัซ่ึงเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง 6 คน ออกเป็นกลุ่มท่ีมีทกัษะความช านาญ 
(skilled) และกลุ่มท่ีไม่มีทกัษะความช านาญ (unskilled) กลุ่มแรกจะได้รับการแก้ไขงานหลายคร้ังและใช้เวลากบังานเขียนมากกว่ากลุ่มหลัง 
โดยทัว่ไปกลุ่มน้ีจะให้ความส าคญักบัความคิดก่อนและจะแกไ้ขในระดบัการเรียบเรียงความคิดเสียก่อนจึงจะมาตรวจแก ้(editing) เป็นล าดบัสุดทา้ย 
ซ่ึงกลยทุธ์เหล่าน้ี Zamel สรุปวา่เหมือนกบักระบวนการของผูเ้รียนท่ีเป็นเจา้ของภาษาทุกประการ ส าหรับนิสิตกลุ่ม unskilled จะมุ่งเน้นไปท่ีจุดเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ของการเรียบเรียงขอ้ความ และจะตรวจแกไ้ขตั้งแต่ตน้จนจบ ในขณะท่ี Raimes (1985) ไดค้น้พบลกัษณะอีกอยา่งของผูเ้รียนกลุ่ม unskilled 
จากการศึกษาของเธอว่าผูเ้รียนกลุ่มน้ีไม่ใส่ใจท่ีจะเขียนร่างใหม่ (revising) หรือตรวจแก้ (editing) มุ่งแต่จะเขียนเพ่ือน าเสนอความคิดเป็นส าคญั  
การศึกษาของ Diaz (1985, 1986) และ Urzua (1987) Diaz ไดส้งัเกตผูเ้รียนองักฤษเป็นภาษาท่ีสองในชั้นเรียนท่ีใชก้ารสอนเขียนท่ีเนน้กระบวนการซ่ึง
เธอได้จดัท าข้ึน รวมทั้งศึกษางานเขียนของนักศึกษากลุ่มน้ีด้วย และสรุปว่ากลยุทธ์ท่ีเน้นกระบวนการน้ีเม่ือน ามาใช้กบัห้องเรียนท่ีมีผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง (student-centered context) จะยิง่ช่วยให้นกัเรียนพฒันาไปไดไ้กลไม่เฉพาะดา้นเขียนแต่พฒันาดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย ในท านองเดียวกนั Urzua ซ่ึง
ประเมินการน าแนวการเขียนท่ีเน้นกระบวนการไปใช้ในบริบทของผูเ้รียนภาษาท่ีสอง โดยศึกษาจากขอ้ความท่ีบนัทึกการโตต้อบของผูเ้รียนใน
ระหวา่งเรียนไว ้จากเรียงความประจ าสปัดาห์ และจากบนัทึกประจ าสปัดาห์ของผูเ้รียน เธอสรุปว่า นกัเรียนเหล่านั้นไดท้กัษะท่ีส าคญั 3 ทกัษะในการ
เขียน นัน่คือไดรู้้ความส าคญัของผูอ่้าน ลีลาการเขียน และพลงัของภาษา  Robibson (1986) ไดอ้อกแบบการวิจยัเชิงทดลองกบัผูเ้รียนเกรด 5 จ านวน 
120 คน ในการตรวจสอบผลของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการต่อจ านวนและระดบัความถ่ีของการแกไ้ขปรับปรุงงานเขียนของนกัศึกษาใน
ระยะเวลาหน่ึงและสองวนัของขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุง ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษากลุ่มท่ีได้รับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีค่าระดบั
คะแนนของผลผลิตงานเขียนและค่าความถ่ีในการแกไ้ขปรับปรุงงานเขียนอยูใ่นระดบั 2.5 คร้ังต่อ1 ถึง 2 วนั ซ่ึงสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนเขียนแบบ
ดั้งเดิม (Traditional method of composing) ในขณะท่ีการศึกษาของ  Core (1990) ไดใ้ชก้ารสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการเพ่ือช่วยเหลือผูเ้รียนพิการ
เกรด 1-5 จ านวน 157 คน ในการพฒันาการเขียนในภาพรวม  ส่วน Harris (1992) ด าเนินการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพงานเขียนกบัทศันคติ
ในการเขียน ซ่ึงงานวิจยัสองช้ินหลงัน้ีแสดงให้เห็นประโยชน์ของการใชก้ารสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการท่ีมีต่อตวัแปรท่ีไดรั้บการศึกษา  ในเร่ือง
เก่ียวกบัการส ารวจความคิดเห็นของผูส้อนนั้น Cande (1995) ได้ท  าการส ารวจว่าผูส้อนท่ีสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองมีความเขา้ใจเก่ียวกบั 
Process Writing Approach เหมือนกนัหรือไม่ พบวา่กระบวนการสอนในแนวน้ีค่อนขา้งซบัซ้อน ประกอบไปดว้ยขั้นตอนปลีกยอ่ยอีกหลายขั้น ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการตีความ Process Writing Approach ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละคน อีกทั้งยงัมีความพยายามท าให้ล  าดบัขั้นตอนในกระบวนการง่ายข้ึน 
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(simplification) นอกจากน้ีล าดบัขั้นตอนในกระบวนการเขียนของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะความช านาญ (skilled) กับผูเ้รียนท่ีไม่มีทกัษะความช านาญ 
(unskilled) ยงัแตกต่างกนัด้วย ผูวิ้จยัไดเ้สนอแนะให้ผูส้อนให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีปัญหา โดยศึกษาว่าปัญหาเหล่านั้นคืออะไร มีสาเหตุมาจาก
อะไร เพ่ือช่วยให้หลุดพน้จากปัญหาเหล่านั้นให้ได ้และไดศึ้กษาพบว่าการน างานเขียนกลบัมาแกไ้ขแลว้เขียนใหม่หลาย ๆ คร้ัง มีความส าคญัมาก
เพราะสามารถจะท าให้ผูเ้ขียนพบไดว้่าส่ิงท่ีเขาตอ้งการจะส่ือออกมาให้ผูอ่้านรับรู้นั้นคืออะไรและจะส่ือออกมาไดอ้ยา่งไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ในการส ารวจความคิดเห็นของผูส้อนระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีมีต่อแนวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ ดวงตา และ กรองแกว้, 2548 ได้
ส ารวจความคิดเห็นของอาจารยส์ถาบนัภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการให้แก่นิสิตชั้นปีท่ี 1 ในระหว่างปีพ.ศ. 
2545-2546  ผลการวิจยัพบวา่ผูส้อนส่วนใหญ่เช่ือว่าการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นวิธีการสอนท่ีไดผ้ล อยา่งไรก็ตาม ผูส้อนไดใ้ห้ขอ้เสนอ
เพ่ือให้กระบวนการน้ีใชไ้ดผ้ลในระยะเวลาการเรียนการสอนท่ีจ ากดัและเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมีพ้ืนฐานทางภาษาองักฤษไม่สูงมาก อีกทั้งเพ่ือฝึกให้
ผูเ้รียนตรวจแกไ้ขงานของตนเองและเพ่ือนให้ได้ผลดีข้ึน ส าหรับกิจกรรมในกระบวนการเขียนท่ีใช้ได้ผลและมีประโยชน์สูงกว่ากิจกรรมอ่ืนสอง
อนัดบัแรก คือ การระดมสมอง (brainstorming) และการแกไ้ขงานเขียน (revision) นอกจากน้ียงัพบว่าผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นไวยากรณ์สูงข้ึนอยา่ง
เห็นไดช้ดัในงานเขียนร่างสุดทา้ย ในดา้นความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ McAlister and Nickola, Christine 
(2000) ไดด้ าเนินการสมัภาษณ์ผูเ้รียนท่ีดอ้ยความสามารถในการเรียนรู้ทางภาษาเกรด 4 ถึงเกรด 8 จ านวน 7 คน ในดา้นทศันคติท่ีมีต่อการจดัการเรียน
การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ พบวา่ผูเ้รียนมีทศันคติในเชิงบวกต่อวิธีการดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมในกระบวนการเขียนท่ีผูเ้รียนกลุ่มน้ี
ประสบปัญหามากท่ีสุด คือ กิจกรรมก่อนการเขียน อีกทั้ง ผูเ้รียนยงัให้ความส าคญักบักิจกรรมการตรวจแกข้อ้ผิดพลาดจากงานเขียน (editing) มากกว่า
การแกไ้ขงานเขียน (revision) 

งานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการน้ี (Process Writing Approach) เป็นท่ีสนใจของนกัวิชาการ
ทางภาษาจ านวนมาก และน่าจะเป็นแนวการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาให้กบัผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในดา้นการเขียนภาษาองักฤษ เน่ืองจากมี
ความยืดหยุ่นสูงในการออกแบบการวิจยัให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาวิจยั โดยท่ีแนวทางการวิจยัด้านการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการในปัจจุบนัควรมุ่งเน้นท่ีขั้นตอนส าคญัๆ ของกระบวนการสอน อนัไดแ้ก่ ขั้นตอนก่อนการเขียน (Pre-writing) และขั้นตอนการแกไ้ข
ปรับปรุง (Revising) (Pritchard and Ronald, 2007) รวมถึงการออกแบบงานวิจยัเชิงปริมาณท่ีมุ่งเนน้ความเท่ียงตรง (validity) ดา้นต่าง ๆ ของเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจยั เช่น construct validity, internal validity, external validity, democratic validity, process and outcome validity (Aderson, Herr and 
Nihlen, 1994; Bogdan and Bilken, 1998 and Erlandson, Harris, Skipper and Allen, 1993)  

จากผลการทดสอบความสามารถดา้นการทกัษะเขียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
สากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใชข้อ้สอบมาตรฐานส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
หรือภาษาท่ีสอง (Cambridge Preliminary English Test 2 : Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: English for 
Speakers of Other Languages) พบว่า มีนกัศึกษาเพียงร้อยละ 12.96 เท่านั้นท่ีมีคะแนนสอบผ่านเกณฑร้์อยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยท่ีนกัศึกษา
จ านวน  ร้อยละ 100   มีความสามารถดา้นทกัษะการเขียนต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ของการทดสอบทางภาษา (mastery criterion) ทั้งในระดบั
การถ่ายโอน (เกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ คือ ร้อยละ 80) ระดบัความเขา้ใจหรือการส่ือความหมาย และระดบัการตีความ (เกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ 
คือ ร้อยละ 70) (อจัฉรา, 2539) กล่าวคือ นกัศึกษาไม่สามารถสร้างประโยคท่ีถูกตอ้งตามโครงสร้างการเขียนภาษาองักฤษและไม่สามารถสร้างงาน
เขียนท่ีส่ือความหมายตามท่ีตอ้งการได ้เน่ืองจากการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ตลอดจนส่ือการสอนเขียนในประเทศไทยมกัมุ่งเน้นการสอนแบบ 
Specific Grammatical and Lexical Patterns และผลผลิตของงานมากกว่าการสอนในด้านกระบวนการคิดและฝึกฝนทกัษะการเขียนแบบเน้น
กระบวนการอนัน าไปสู่ การเรียนรู้ทกัษะการเขียนท่ีดีมีประสิทธิภาพ (Holme, 2008; Tribble, 1996 อา้งใน Holme, 2008) ปัจจุบนัส่ือการเรียนการ
สอนดา้นการเขียนภาษาองักฤษท่ีผลิตโดยส านักพิมพช์ั้นน าดา้นการสอนภาษาองักฤษในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Oxford Univ. Pr., Cambridge 
Univ. Pr., McGraw Hill, หรือ Longman ต่างไดน้ ากิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมาใช้ในการผลิตส่ือการ
สอนเขียนภาษาองักฤษตั้งแต่การเขียนระดบัประโยค ไปจนกระทัง่ถึงการเขียนระดบัเรียงความ และ/หรือการเขียนทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
ผูส้อนเลือกใชส่ื้อการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน หรือตรงตามหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท า
ให้ส่ือการสอน (EFL Materials) ดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผู ้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองและการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศว่าสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นการเขียนและพฒันาความสามารถทางการเขียนให้กบัผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี (Delpit, 1986; Gray, 1986; 
Hamayan, 1989; Holmes, 2008; Jahangard, 2008; .Montague, 1995; Reyes, 1991a; อดิศรา, 2544) กล่าวคือ สามารถน าเทคนิคของกระบวนการการ
เขียนสู่การสร้างงานเขียนท่ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของส่ือการสอนตลอดจนเทคนิควิธีการจดัการชั้นเรียนของ
ผูส้อนตามแนวทางการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นส าคญั Diaz (1985, 1986) และ Urzua (1987) ในการตรวจสอบและทบทวนเอกสาร
ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีนกัการศึกษาบางท่าน (Bruno, 1983) ไดพ้ยายามน าส่ือการสอนเขียนแบบดั้งเดิมมาใช้ทดสอบความสามารถ
ทางการเขียน  โดยไดด้ าเนินการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนแบบเน้นกระบวนการกบัผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอน
โดยการใชต้  าราและแบบฝึกหัดตามลกัษณะวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมี
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ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเขียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการเรียบเรียงความคิดและรูปแบบของงานเขียนในภาพรวม มากกว่าผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอน
แบบดั้งเดิม  จากการส ารวจเบ้ืองตน้พบว่า บทเรียนการเขียนระดบัประโยคแบบเน้นกระบวนการท่ีพิมพส์ าเร็จโดยส านกัพิมพช์ั้นน าด้านการสอน
ภาษาองักฤษจากต่างประเทศในประเทศไทยมีจ านวนน้อย ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะน าส่ือการสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการมาใช้ใน
การพฒันาความสามารถในการเขียนให้กบัผูเ้รียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของส่ือการสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการใน
ลกัษณะบทเรียนส าเร็จรูปท่ีคดัเลือกมาใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to Writing) ในการพฒันาความสามารถ
ทางการเขียนระดบัประโยคจนถึงการเขียนระดบัยอ่หนา้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ โดยก าหนดเป็นสมมติฐานในการวิจยั ดงัน้ีคือ ส่ือการสอนการเขียนภาษาองักฤษแบบเน้นกระบวนการ
ในลกัษณะ บทเรียนส าเร็จรูป สามารถพฒันาความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งได ้และค่าเฉล่ียคะแนนผลการเรียนรู้
ดา้นความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งภายหลงัการทดลองสูงกวา่ร้อยละ 70 
 

2.  วธีิการศึกษา 
งานวิจยัน้ีเป็นการทดลองปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom action research) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของส่ือการสอนการเขียน

ภาษาองักฤษแบบเน้นกระบวนการในลกัษณะบทเรียนส าเร็จรูป ท่ีเลือกมาใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 603-22-35 การเขียนเบ้ืองตน้ 
(Introduction to Writing) ตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ปี พ.ศ. 2550 ในการพฒันาความสามารถทางการเขียนระดับประโยคจนถึงการเขียนระดับย่อหน้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  

2.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัด าเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 

สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ  านวน 43 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
603-22-35 การเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to Writing) ตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีพ.ศ. 2550 ประจ าปีการศึกษา 2551 จากนั้นด าเนินการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยการจบัสลาก 
เพ่ือคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งให้ไดจ้  านวน 40 คน ตามแนวทางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางส าเร็จรูปของ R. V. Krejcie และ D. W. Morgan 
(Krejcie and Morgan, 1970) 

2.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษระดบัประโยค และระดบัยอ่หนา้ ใชเ้ป็นแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 603-

22-35 การเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to Writing) ไดรั้บการออกแบบและสร้างให้ตรงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ตามค าอธิบายรายวิชาท่ีก าหนดไว้
ตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2550 โดยดดัแปลง
มาจากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Preliminary English Test 2 : Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: 
English for Speakers of Other Languages แบบทดสอบประกอบดว้ย การวดัความสามารถทางการเขียนประโยคและยอ่หน้าท่ีถูกตอ้งตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ และกิจกรรมตามขั้นตอนในกระบวนการเขียน ไดแ้ก่ กิจกรรมก่อนเขียนท่ีก าหนดให้เขียนประโยคและยอ่หน้าจากภาพและค าท่ีก าหนดให้ 
กิจกรรมการคน้หาขอ้ผิดพลาดจากประโยคหรืองานเขียนระดบัยอ่หนา้และแกไ้ขให้ถูกตอ้ง กิจกรรมการเขียนประโยคและยอ่หนา้ร่างสุดทา้ย เป็นตน้ 

แบบทดสอบไดน้ าไปการทดลองใชก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ  านวน 20 คน ท่ีมีความสามารถในระดบัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง และไม่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชา 
603-22-35 การเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to Writing) ในภาคการศึกษาท่ีด าเนินการทดลอง น าผลการทดสอบไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบเป็นรายขอ้และทั้งฉบบั ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัอยูใ่นระดบั .89 แบบทดสอบความสามารถทางการเขียนฉบบัน้ีใช้
รวบรวมขอ้มูลของผูเ้รียนทั้งก่อนและหลงั (Pre-Posttest) การเรียนการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ  

ส่ือการสอนการเขียนภาษาองักฤษแบบเน้นกระบวนการในลกัษณะ บทเรียนส าเร็จรูป ส่ือการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการท่ีเลือกมาใช ้
(Selected Materials) ในงานวิจยัทดลองปฏิบติัการในชั้นเรียนของการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 603-22-35 การเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to 
Writing) มีจ  านวน 2 ช่ือเร่ือง ไดแ้ก่ Spaventa, Lou J., Marilynn L. Spaventa.  Writing to Learn : the sentence.  Boston : McGraw Hill, 2001 และ 
Spaventa, Lou J., Marilynn L. Spaventa.  Writing to Learn : from paragraph to essay.  Boston : McGraw Hill, 2001 ส่ือการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการดงักล่าวไดรั้บการคดัเลือกจากส่ือการสอนการเขียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL Materials) ซ่ึงไดรั้บการตีพิมพเ์ป็น



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                                                                          Oral Presentation 
 

 

 

123 

บทเรียนส าเร็จรูปจากส านกัพิมพช์ั้นน าดา้นการสอนภาษาองักฤษในต่างประเทศ เช่น Oxford Univ. Pr., Cambridge Univ. Pr., McGraw Hill, และ 
Longman ท่ีวางจ าหน่ายภายในประเทศไทย โดยคดัเลือกเน้ือหาของส่ือการสอนให้ตรงกบัจุดประสงค์ท่ีก  าหนดไวใ้นค าอธิบายรายวิชา 603-22-35 
การเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to Writing) ตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ปีพ.ศ. 2550 รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีคดัเลือกมาใชโ้ดยอา้งอิงหลกัการประเมินบทเรียนตีพิมพส์ าเร็จรูป ตาม
แนวทางของ Ellis (1985) (Ellis, 1985 อา้งใน Hedge, 2003) ในการประเมินกิจกรรมการเขียนท่ีมีระดบัคุณภาพในเร่ืองความเท่ียงตรงภายใน (internal 
validity) ไดแ้ก่ การประเมินกิจกรรมงานเขียนโดยเทียบกบัจุดมุ่งหมายรายวิชา และการประยกุตใ์ช้กบัการเขียนในระดบัสูงของผูเ้รียน  และความ
เท่ียงตรงภายนอก (external validity) ซ่ึงพิจารณาจากแนวคิดพ้ืนฐานในการสร้างกิจกรรมการเขียนแบบเน้นกระบวนการท่ีอยูภ่ายในบทเรียนอนัจะ
ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และประสบผลส าเร็จในการเขียนระดบัประโยคและระดบัยอ่หนา้ กิจกรรมในบทเรียนจากส่ือการสอน Writing to Learn 
ทั้งสองระดบั ประกอบดว้ย กิจกรรม Prewriting ไดแ้ก่ การจบัคู่ภาพกบัประโยค  การใชภ้าพประกอบเพ่ือระดมความคิดในดา้นค าศพัท ์หรือส านวนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการเขียน  การตั้งค  าถามจากภาพ  การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือรวบรวมขอ้มูลหรือความคิดก่อนลงมือ
เขียน เป็นตน้  Structure  เป็นกิจกรรมการฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการเขียนประโยคและยอ่หน้า  Writing กิจกรรมการเขียน
ประโยคหรือยอ่หนา้ ร่างท่ี 1 จากขอ้มูลท่ีไดใ้นกิจกรรม Prewriting  กิจกรรมการตรวจแกไ้ขงานเขียน (Editing) โดยการใชส้ญัลกัษณ์บ่งช้ีขอ้ผิดพลาด
ในงานเขียน (Correction Symbol) จากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและผูส้อน (การใช้สัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้ผิดพลาดในงานเขียนเป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนเพ่ิมเติมใน
ขั้นตอนการตรวจแกไ้ขงานเขียน) และกิจกรรมการปรับปรุงงานเขียน (Revising) ร่างสุดทา้ยจากการตรวจแกไ้ขโดยการใชส้ญัลกัษณ์บ่งช้ีขอ้ผิดพลาด
ในงานเขียน  

2.3 การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการทดสอบความสามารถทางการเขียนของกลุ่มตวัอยา่งจากแบบทดสอบก่อนการทดลองปฏิบติัการในชั้นเรียนของการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชา 603-22-35 การเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to Writing) ระหว่างการจดัการเรียนการสอนใช้บทเรียนส าเร็จรูปท่ีไดรั้บการ
ประเมินประสิทธิภาพจากส่ือการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการท่ีไดรั้บการคดัเลือกกบักลุ่มตวัอยา่ง  เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ          
3 ชัว่โมง ในสปัดาห์สุดทา้ยของการจดัการเรียนการสอนด าเนินการทดสอบความสามารถทางการเขียนของกลุ่มตวัอยา่งจากแบบทดสอบฉบบัเดิมอีก
คร้ังหน่ึง น าขอ้มูลจากการทดสอบมาเพ่ือเปรียบเทียบค่าความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการใช้ส่ือการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ ว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบว่าคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู้ดา้น
ความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษหลงัการทดลองใชส่ื้อการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการของกลุ่มตวัอยา่งสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้
ของการทดสอบทางภาษา (Mastery Criterion) ท่ีก  าหนดไวใ้นระดบัร้อยละ 70 หรือไม่ ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมติฐานโดยใช้ค่า                
t-test paired samples test  
 

3.  ผลการศึกษาและวจิารณ์ 
 จากการทดลองปฏิบติัการในชั้นเรียนของการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 603-22-35 การเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to Writing) โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูปท่ีไดรั้บการประเมินประสิทธิภาพจากส่ือการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการท่ีไดรั้บการคดัเลือกกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 40 คน 
พบวา่ผูเ้รียนมีความสามารถทางการเขียนในระดบัประโยคและระดบัยอ่หนา้ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
รวมทั้งคะแนนเฉล่ียดา้นความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษหลงัการทดลองใช้ส่ือการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการของกลุ่มตวัอยา่งสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานของการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นระดบัร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2  

ตารางที ่1 เปรียบเทยีบค่าระดบัความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้ส่ือการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการ    
Tests Mean S.D. t (Paired Samples Test) Sig. of t 

 (2-tailed) 

Pre-test 
Post-test 

50.93 
73.25 

12.087 
8.101 

15.170 
(N = 40; df = 39) 

0.000 
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ตารางที ่2 คะแนนเฉลีย่ผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางการเขียนหลงัการทดลองใช้ส่ือการสอนเขียนแบบ เน้นกระบวนการ
เปรียบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 
Test  

 
Mean S.D. t (One-Sample Test) Sig. of t 

 (2-tailed) 

Post-test  
Test Value = 70 

73.25 8.101 2.537 
(N = 40; df = 39) 

0.015 
  

 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของส่ือการสอนแบบเน้นกระบวนการท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาการเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to Writing) มีส่วนช่วยในการพฒันาความสามารถทางการเขียนระดบัประโยคจนถึงการเขียนระดบัยอ่หน้า
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อยา่งเห็น
ไดช้ดั เน่ืองจากประสิทธิผลของกิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ตามวิธีการของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประสิทธิผลของการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นวิธีการท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นการเขียนและ
พฒันาความสามารถทางการเขียนให้กบัผูเ้รียนทีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองไดเ้ป็นอยา่งดี (Delpit, 1986; Gray, 1986; 
Hamayan, 1989; Holmes, 2008; Montague, 1995; Reyes, 1991a; และ อดิศรา, 2544)  นอกจากน้ี การท่ีผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียผลของการเรียนรู้ดา้น
ความสามารถทางเขียนสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดในระดบัร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถทางการเขียนในระดบัความ
เขา้ใจและการส่ือความหมายไดอ้ยา่งเสรี (อจัฉรา, 2539) เพ่ิมข้ึนหลงัจากไดรั้บการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าส่ือการ
สอนแบบเน้นกระบวนการทั้งสองระดบั ไดแ้ก่  Writing to learn : the sentence และ Writing to learn : from paragraph to essay ของส านกัพิมพ ์
McGraw Hill ท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to Writing) มีความเหมาะสมในการ
พฒันาการเขียนระดบัประโยคและระดบัย่อหน้าให้กบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีว่า การยอมรับส่ือการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศของผูส้อน
และผูเ้รียน แสดงว่า ส่ือการสอนนั้น ๆ มีคุณภาพ    และมีเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาระดบัความสามารถของผูใ้ช้ส่ือได้จริง (Jahangard, 
2008; Hedge, 2003) ดงันั้นหากผูส้อนด าเนินการออกแบบกิจกรรมหรือสร้างส่ือการสอนตามวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่าบทเรียนส าเร็จรูป น่าจะมีส่วนช่วยพฒันาความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษของกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
เช่นกนั อยา่งไรก็ตามการทดสอบประสิทธิภาพของส่ือการสอน (Coursebook) ทั้งก่อนใช้ ระหว่างการใช้ และหลงัการใช้มีบทบาทส าคญัเน่ืองจาก
ผูส้อนจ าเป็นตอ้งประเมินวา่กิจกรรมหรือเน้ือหาท่ีใชใ้นส่ือการสอนไม่ว่าจะเป็นบทเรียนท่ีสร้างข้ึนเองหรือบทเรียนส าเร็จรูปท่ีเลือกใช้นั้นเหมาะสม
กบัความสามารถหรือความตอ้งการของผูเ้รียนหรือไม่ (Cunningsworth, 1995 อา้งใน ZHANG, 2007) ตลอดจนควรประเมินว่าส่ือการสอนนั้น ๆ มี
กิจกรรมท่ีมีคุณภาพและประโยชน์ใช้สอยหลากหลาย เช่น เสริมสร้างให้เกิดวิธีการเขียนท่ีดีข้ึนหรือไม่ หรือจ าเป็นตอ้งเพ่ิมขั้นตอนใดเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน กิจกรรมเหล่านั้นมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร เนน้แง่มุมใดของกระบวนการเขียนหรือไม่ (Hedge, 2003) 

ขอ้มูลจากการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือการสอนท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction 
to Writing) พบว่าผูเ้รียนร้อยละ 100 เห็นว่าส่ือการสอนดงักล่าวช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนระดบัประโยคและระดบัยอ่หน้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ เป็นท่ีน่าสนใจวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบักิจกรรมการฝึกฝนการใชไ้วยากรณ์และโครงสร้างทางภาษา (Structure) ท่ีจ  าเป็น
ในการเขียนระดบัประโยคและระดบัย่อหน้าเป็นล าดบัแรก ตามด้วยกิจกรรมก่อนการเขียน (Prewriting) กิจกรรมการเขียนประโยคหรือยอ่หน้า 
(Writing) ร่างท่ี 1 จากขอ้มูลท่ีไดใ้นกิจกรรม Prewriting  กิจกรรมการตรวจแกไ้ขงานเขียน (Editing) โดยการใช้ สัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้ผิดพลาดในงาน
เขียน (Correction Symbol) จากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและผูส้อน และกิจกรรมการปรับปรุงงานเขียน (Revising) ร่างสุดทา้ยจากการตรวจแกไ้ขโดยการใช ้
Correction Symbol ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Rorschach (1985); Zamel (1983); Raimes (1985); และ ดวงตาและกรองแกว้, 2548 ใน
ประเด็นท่ีกล่าววา่ผูเ้รียนกลุ่มท่ีขาดทกัษะความช านาญในการเขียนภาษาองักฤษหรือผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสอง มกัให้
ความส าคญักบัรูปแบบของภาษามากกวา่ขั้นตอนอ่ืนๆ ในกระบวนการของการเขียนโดยเฉพาะการเขียนร่างใหม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้รียนกลุ่มดงักล่าวมี
ปัญหาในการใชไ้วยากรณ์และโครงสร้างทางภาษา รวมทั้งการใช้ค  าศพัทอ์ยา่งเด่นชดั พบไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลรายขอ้จากการทดสอบวดัระดบั
ความสามารถทางการใชไ้วยากรณ์และการใชค้  าศพัทใ์นแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษกบักลุ่มตวัอยา่งก่อนท าการทดลอง ซ่ึง
เป็นการวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาส าคญัในการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสอง (Cande, 1995) ก่อน
ด าเนินการแกไ้ขโดยใชส่ื้อการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ ควบคู่กบัเทคนิควิธีการจดัการชั้นเรียนของผูส้อนตามแนวทางการ
สอนเขียนแบบเนน้กระบวนการเป็นส าคญั Diaz (1985, 1986) และ Urzua (1987) โดยการจดักิจกรรมการตรวจแกไ้ขงานเขียน (Editing) โดยการใช้
สัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้ผิดพลาดในงานเขียน (Correction Symbol) จากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและผูส้อน และกิจกรรมการปรับปรุงงานเขียน (Revising) ร่าง
สุดทา้ยจากการตรวจแกไ้ขโดยการใช้สัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้ผิดพลาดในงานเขียน Correction Symbol ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนเพ่ิมเติมเขา้ไปในบทเรียน
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เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัขั้นตอนการตรวจแก้ไขงานเขียน ตามแนวทางการประเมินส่ือการสอนในลกัษณะบทเรียนส าเร็จรูปของ Hedge 
(Hedge, 2003) เน่ืองจากสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้ผิดพลาดในงานเขียนท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้วิธีการปรับปรุงแกไ้ขงานเขียนไดม้ากกว่าการแกไ้ขงานเขียนให้
ผูเ้รียนโดยตรง 
 

4.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลการทดลองปฏิบติัการในชั้นเรียนสามารถสรุปได้ว่า ส่ือการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการในลกัษณะบทเรียนส าเร็จรูปท่ีได้รับ

คดัเลือกมาใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนเบ้ืองตน้ (Introduction to Writing) ตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ปี พ.ศ. 2550 เป็นส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันา
ความสามารถทางการเขียนระดับประโยคและระดับย่อหน้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล                    
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เน่ืองจากสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดผลการเรียนรู้ดา้นความสามารถทางเขียนสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดในระดบัร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

ผลการทดลองท่ีได้น้ี ช่วยให้ผูส้อนท่ีสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมหรือสร้างส่ือการสอนตามวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าบทเรียนส าเร็จรูปในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น บทเรียน
ออนไลน์ ควบคู่กบัวิธีการจดัการเรียนการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการในลกัษณะท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
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วธีิไฮเพอร์โบลกิเซแคนต์ส าหรับสมการบูซิเนและสมการไคลน์-กอร์ดอน 
The Sech Method for Solving the Boussinesq Equation and the Klein-Gordon Equation 

วรุตม์  กจิเจริญ 
Warut  Kitcharoen 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา บางแสน จงัหวดัชลบุรี   E-mail:  w_kitcharoen@hotmail.com   

บทคัดย่อ 
ในงานวิจยัน้ี ผลเฉลยการเคล่ือนท่ีของคล่ืนท่ีได้ศึกษาจากสมการบูซิเนและสมการไคลน์-กอร์ดอนท่ีไดท้  าการหาผลเฉลยด้วยวิธีไฮ

เพอร์โบลิกเซแคนตน์ั้น ไดผ้ลเฉลยใหม่ซ่ึงประกอบดว้ยผลเฉลยจริงและผลเฉลยแบบคาบ ผลเฉลยเหล่าน้ีมีความส าคญัส าหรับปัญหาทางกายภาพบาง
ปัญหาท่ีเป็นไปไดใ้นสภาพจริง 
ค าส าคญั : วิธีไฮเพอร์โบลิกเซแคนต ์สมการบูซิเน สมการไคลน์-กอร์ดอน ผลเฉลยแบบคาบ 

Abstract 
This research, the solution of motion of wave study was the Boussinesq equation and the Klein-Gordon equation, that find a assume 

by the sech method. Has new assume, which, include assume is true and assume is periodic. This assume has main for physical problem, as some 
problems is true. 
Keywords: The sech method, The boussinesq equation, The Klein-Gordon equation, Assume is periodic. 
 

1. บทน า  
เน่ืองจากสมการไม่เชิงเส้นนั้นนับเป็นสมการท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลาย ในการใช้จ  าลอง และอธิบายความซบัซ้อนของปรากฏการณ์

ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น กลศาสตร์ของไหล จลศาสตร์เคมี  และแบบจ าลองประชากร เป็นตน้  ดงันั้นการหาค าตอบของ
สมการไม่เชิงเส้นนั้น นบัวา่เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่  เพ่ือท าให้เราบรรลุถึงเป้าหมายของการศึกษาในเร่ืองดงักล่าว 

ส าหรับปรากฏการณ์ขา้งตน้ มกัเป็นปัญหาท่ีอยูใ่นรูปแบบของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย ซ่ึงไม่มีรูปแบบในการหาผลเฉลยท่ีแน่นอน แต่
ได้มีผู ้คิดค้นวิธีการหาค าตอบของปัญหาเหล่านั้นในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ีไว้มากมายหลายวิธีแตกต่างกันไป เช่น วิธีการแปลงเชิงเส้นคู่ (Bilinear 
transformation) (Hirota, 1980) วิธีเอ็กซ์โพเนเชียลฟังก์ชนั (Exponential function method) (He และ Wu, 2006) วิธีเพอร์เทอร์เบชนัแบบเอกฐาน 
(Homotopy perturbation method) (Ganji and Rafei, 2006) เป็นตน้ ส าหรับงานวิจยัน้ีจะศึกษาสมการบูซิเน (The Boussinesq equation) มีรูปแบบเป็น 

 2 2 0tt xx xxxxxx
u a u b u u                  (1) 

เม่ือ u  เป็นตวัแปรตามเทียบตวัแปรอิสระ ,x t  และ ,a b  เป็นพารามิเตอร์ใดๆ 
สมการบูซิเน  เป็นสมการท่ีอธิบายเก่ียวกบัการแพร่ขยายของคล่ืนยาวในน ้ าต้ืน  และสมการน้ียงัอธิบายเก่ียวกบัปรากฏการณ์ในทาง

กายภาพ เช่น การแพร่ประสานกนัของคล่ืน คล่ืนเสียงในก๊าซร้อนจดัและการสั่นสะเทือนของเส้นลวด และนอกจากน้ียงัไดน้ าไปใช้ในการอธิบาย
ปัญหาเก่ียวกบัการไหลผา่นของน ้าใตผิ้วดิน 

สมการไคลน์-กอร์ดอน (The Klein-Gordon equation)   ท่ีมีรูปแบบเป็น 
2 0tt xxu u u u                                    (2) 

เม่ือ u  เป็นตวัแปรตามเทียบตวัแปรอิสระ ,x t   และ  ,   เป็นพารามิเตอร์ใดๆ 
สมการไคลน์-กอร์ดอน เป็นสมการท่ีอธิบายเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีส าคญัทางวิทยาศาสตร์  เช่น  ลกัษณะทางกายภาพในสถานะของแขง็ และทฤษฎี
เก่ียวกบัสนามรังสี 

โดยมีผูวิ้จยัหลายท่านไดศึ้กษาการผลเฉลยของสมการบูซิเน  และสมการไคลน์-กอร์ดอน  เช่น  วิธีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต(์the tanh 
method) และวิธีไซน์-โคไซน์(the sine-cosine method) ส าหรับสมการไคลน์-กอร์ดอน (Wazwaz, A.M. 2005)  วิธีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์(the tanh 
method)  ส าหรับสมการคล่ืนบูซิเน(Wazwaz, A.M. 2006)  วิธีขยายไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์(the extended tanh method)  วิธีอตัราฟังก์ชนัไฮเพอร์โบ
ลิกไซน์และไฮเพอร์โลบิกโคไซน์(the rational sinh and cosh functions method) และวิธีอตัราฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียล(the exponential functions 
method) ส าหรับสมการบูซิเน และสมการไคลน์-กอร์ดอน (Wazwaz, A.M. 2008)  อีกวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการหาผลเฉลยของ
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สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย คือ วิธีไฮเพอร์โบลิกเซแคนต ์(the sech  method) (Malfliet, 1992) ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีถูกอา้งอิงและใช้กนัอยา่งแพร่หลายใน
งานวิจยัต่างๆ ทัว่โลก ทั้งยงัไดถู้กพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและรวบรวมให้เป็นระบบ 

ทั้งน้ีผู ้วิจยัมีความสนใจท่ีจะใช้วิธีไฮเพอร์โบลิกเซแคนต์ในการหาผลเฉลยของสมการบูซิเนและสมการไคลน์ -กอร์ดอน เพ่ือ
เปรียบเทียบกบัวิธีท่ีผูวิ้จยัต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวไดท้  าการหาผลเฉลยมาแลว้ 

2.  วธีิการศึกษา 
วธิีไฮเพอร์โบลิกเซแคนต์ 
พิจารณารูปแบบทัว่ไปของสมการไม่เชิงเส้น 
      , , , ,... 0t x xxP u u u u           (3) 

เม่ือ u  เป็นตวัแปรตามเทียบตวัแปรอิสระ x  และ t    
หาค าตอบของสมการ (3)  โดยก าหนดตวัแปรคล่ืนเด่ียว   x ct     ดงันั้น จะได ้  

     ( , ) ( )u x t U               (4) 

โดยท่ีค  าตอบคล่ืน   U   นั้นเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว c ดว้ยขอ้ตกลงน้ีจะได ้
d d

c
dt d

 
 

d d

dx d
         (5) 
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d d
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dx d
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d d

dx d
  

เม่ือแทนสมการ (5) แลว้จะท าให้สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยในสมการ (3) เป็นสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั   
            , , ,... 0P U U U      (6) 
 

เม่ือ U  เป็นตวัแปรตามเทียบตวัแปรอิสระ    
ถา้ทุกพจนข์องผลลพัธ์ของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญันั้นมีอนุพนัธ์ของ   แลว้เราจะสามารถปริพนัธ์สมการน้ีได ้ และก าหนดให้ค่าคงท่ีของการ
ปริพนัธ์เป็นศูนย ์จะท าให้ไดส้มการเชิงอนุพนัธ์สามญัท่ีจดัรูปเรียบร้อยแลว้ 
ในขั้นน้ีเราจะก าหนดตวัแปรอิสระใหม่คือ 
     sec ( )Y h                                                                  (7) 

ท าให้เราหาอนุพนัธ์ไดด้งัน้ี  21
d d

Y Y
d dY
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  (8) 

ก าหนดให ้   
0

( ) ( )
M

k

k

k

U S Y a Y


                                                  (9) 

 เม่ือ M  เป็นจ านวนเตม็บวก ซ่ึงเราจะตอ้งหาค่า  M  น้ีแทนในสมการ (8) และ (9) เพื่อแทนในสมการ (6) ซ่ึงเป็นสมการเชิงอนุพนัธ์
สามญั จะไดส้มการท่ีเป็นสมการยกก าลงัของ Y  
 พารามิเตอร์ M  หาไดจ้ากการน าพจน์ท่ีเป็นเชิงเส้นอนัดบัสูงสุดในสมการของผลลพัธ์เปรียบเทียบกบัอนัดบัสูงสุดในพจน์ไม่เชิงเส้น 
แลว้ท าการหาค่าพารามิเตอร์ M  โดยการเทียบสมัประสิทธ์ิของก าลงัของ Y ในสมการของผลลพัธ์ ซ่ึงจะท าให้ไดร้ะบบสมการพีชคณิตท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั ( 0,1,2,..., )ka k M  ,   และ c   เม่ือหา M  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นจ านวนเตม็บวกไดแ้ลว้ และแทนค่าพารามิเตอร์  M  ในสมการ (9) จะท าให้
เราไดค้  าตอบวิเคราะห์ท่ีเป็นอยูใ่นรูปแบบปิด 
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3.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 สมการบูซิเน 

พิจารณารูปแบบทัว่ไปของสมการบูซิเน 
           2 2 0tt xx xxxxxx

u a u b u u         (10) 

เปล่ียนรูปแบบจากสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเป็นสมการอนุพนัธ์สามญั  จะได ้
2

2 2 2

2
0

d U
c U a U bU

d
         (11) 

แทนค่าสมการ (8) และ (9) ในสมการ (11)  จะได ้
        

   
2

2 2 2 2 3 2 4

2
2 0

dS d S
c S a S bS Y Y Y Y

dY dY


 
       

 

    (12) 

จากสมการ (12) น าพจน์ท่ีเป็นเชิงเส้นท่ีมีอนุพนัธ์อนัดบัสูงสุด และพจน์ไม่เชิงเส้นท่ีมีอนัดบัสูงสุด มาเปรียบเทียบเลขช้ีก าลงัเพ่ือหา

ค่าพารามิเตอร์ M ไดโ้ดยการกระจายอนุกรม  S Y  ในสมการ (9) และเทียบสมัประสิทธ์ิของก าลงัของY นัน่คือเทียบเลขช้ีก าลงั 4 2MY   ซ่ึง

ปรากฏในพจน์เชิงเส้นท่ีมีอนัดบัสูงสุดและ 2MY ซ่ึงปรากฏในพจน์ไม่เชิงเส้นท่ีมีอนัดบัสูงสุด จะได ้
4 2 2M M        (13) 

2M   
แทนค่า  2M    ในสมการ (9) จะได ้

  2

0 1 2S Y a a Y a Y       (14) 

และจะไดค้่าของอนุพนัธ์ของ   S Y  ดงัน้ี 

 1 2

2

22

2

2

dS
a a Y

dY

d S
a

dY

 



     (15) 

แทนค่าสมการ (14) และ (15) ในสมการ (12) จะไดส้มการวิเคราะห์ในรูปแบบปิดและเทียบสมัประสิทธ์ิแต่ละเลขช้ีก าลงัของ  Y   จะได ้

สมัประสิทธ์ิของ    0Y         ;             2 2 2

0 0 0c a a a ba     

สมัประสิทธ์ิของ    1Y         ;              2 2 2

1 1 0 1 12c a a a ba a a    

สมัประสิทธ์ิของ    2Y         ;   2 2 2 2

2 2 0 2 1 22 4c a a a ba a ba a              (16) 

สมัประสิทธ์ิของ    3Y         ;             2

1 2 12 2ba a a   

สมัประสิทธ์ิของ    4Y         ;             2 2

2 26ba a   
แกร้ะบบสมการ (16)  จะท าให้ไดค้่าของพารามิเตอร์ 0 1 2, ,a a a  และ    ดงัน้ี 

2 2

0 ,
c a

a
b


  

1 0,a     2 2

2

3
,

2

a c
a

b


   

2 2

2

c a



    (17) 

0 0a  ,  
1 0a  ,   2 2

2

3
,

2

c a
a

b


   

2 2

2

a c



    (18) 

จากค่าของพารามิเตอร์ 0 1 2, ,a a a  และ   ของสมการ (17)  จะท าให้ไดผ้ลเฉลย ดงัน้ี 

        ผลเฉลยจริง  เม่ือ  2 2c a  

 
 

 
2 22 2 2 2

2

1

3
, sec

2 2

a cc a c a
u x t h x ct

b b

   
    

    

   (19) 

 
 

 
2 22 2 2 2

2

2

3
, sec

2 2

a cc a c a
u x t h x ct

b b

   
     

    

   (20) 

        จากสมการ (19) และ (20) เม่ือ 2 2c a จะท าให้ไดผ้ลเฉลยแบบคาบ ดงัน้ี 

 
 

 
2 22 2 2 2

2

3

3
, sec

2 2

a cc a a c
u x t x ct

b b

   
    

    

   (21) 
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2 22 2 2 2

2

4

3
, sec

2 2

a cc a a c
u x t x ct

b b

   
     

    

   (22) 

จากค่าของพารามิเตอร์ 0 1 2, ,a a a  และ   ของสมการ (18)  จะท าให้ไดผ้ลเฉลย ดงัน้ี 

        ผลเฉลยจริง  เม่ือ  2 2a c  

 
 

 
2 2 2 2

2

5

3
, sec

2 2

c a a c
u x t h x ct

b

   
   

    

     (23) 

 

 
 

 
2 2 2 2

2

6

3
, sec

2 2

c a a c
u x t h x ct

b

   
    

    

     (24) 

 

        จากสมการ (23) และ (24) เม่ือ 2 2a c จะท าให้ไดผ้ลเฉลยแบบคาบ ดงัน้ี 
 

 
 

 
2 2 2 2

2

7

3
, sec

2 2

c a c a
u x t x ct

b

   
   

    

     (25) 

 
 

 
2 2 2 2

2

8

3
, sec

2 2

c a c a
u x t x ct

b

   
    

    

     (26) 

3.2  สมการไคลน์-กอร์ดอน 
พิจารณารูปแบบทัว่ไปของสมการไคลน์-กอร์ดอน 

2 0tt xxu u u u                       (27) 
เปล่ียนรูปแบบจากสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเป็นสมการอนุพนัธ์สามญั  จะได ้

2 2
2 2

2 2
0

d U d U
c U U

d d
 

 
            (28) 

แทนค่าสมการ (8) และ (9) ในสมการ (28)  จะได ้

     
2

2 2 3 2 4 2

2
1 2 0

dS d S
c Y Y Y Y S S

dY dY
  

 
       

 

    (29) 

จากสมการ (29) น าพจน์ท่ีเป็นเชิงเส้นท่ีมีอนุพนัธ์อนัดบัสูงสุดและพจน์ไม่เชิงเส้นท่ีมีอนัดบัสูงสุด  มาเปรียบเทียบเลขช้ีก าลงัเพ่ือหา
ค่าพารามิเตอร์  M  ไดโ้ดยการกระจายอนุกรม   S Y  ในสมการ (9)  และเทียบสมัประสิทธ์ิของก าลงัของ  Y   นัน่คือเทียบเลขช้ีก าลงั  

4 2MY     ซ่ึงปรากฏในพจน์เชิงเส้นท่ีมีอนัดบัสูงสุดและ  2MY   ซ่ึงปรากฏในพจน์ไม่เชิงเส้นท่ีมีอนัดบัสูงสุดจะได ้
4 2 2M M         (30) 

           2M   
แทนค่า  2M    ในสมการ (9) จะได ้

  2

0 1 2S Y a a Y a Y       (31) 

และจะไดค้่าของอนุพนัธ์ของ   S Y  ดงัน้ี 

   1 2

2

22

2

2

dS
a a Y

dY

d S
a

dY

 



     (32) 

แทนค่าสมการ (31) และ (32) ในสมการ (29) จะไดส้มการวิเคราะห์ในรูปแบบปิดและเทียบสมัประสิทธ์ิแต่ละเลขช้ีก าลงัของ  Y   จะได ้

สมัประสิทธ์ิของ    0Y  ; 2

0 0a a      

สมัประสิทธ์ิของ    1Y  ; 2 2 2

1 1 1 0 12c a a a a a       

สมัประสิทธ์ิของ    2Y  ; 2 2 2 2

2 2 2 0 2 14 4 2c a a a a a a                 (33) 

สมัประสิทธ์ิของ    3Y   ; 2 2 2

1 1 1 22 2 2c a a a a      

สมัประสิทธ์ิของ    4Y   ; 2 2 2 2

2 2 26 6c a a a      
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แกร้ะบบสมการ (33)  จะท าให้ไดค้่าของพารามิเตอร์ 0 1 2, ,a a a  และ    ดงัน้ี 

 
0 ,a




  

1 0,a    
2

3
,

2
a




    

2

1

2 1c


  


  (34) 

  

0 0a  ,  
1 0a  ,  

2

3
,

2
a




   

2

1

2 1 c


  


  (35) 

 
จากค่าของพารามิเตอร์ 0 1 2, ,a a a  และ   ของสมการ (34)  จะท าให้ไดผ้ลเฉลย ดงัน้ี 

        ผลเฉลยจริง  เม่ือ  
2

0
1c





 

   2

1 2

3 1
, sec

2 2 1
u x t h x ct

c

  

 

  
        

         (36) 

 

   2

2 2

3 1
, sec

2 2 1
u x t h x ct

c

  

 

  
         

   (37) 

      

   จากสมการ (36) และ (37) เม่ือ 
2

0
1c






 จะท าให้ไดผ้ลเฉลยแบบคาบ  ดงัน้ี    

      

   2

3 2

3 1
, sec

2 2 1
u x t x ct

c

  

 

  
        

   (38) 

   2

4 2

3 1
, sec

2 2 1
u x t x ct

c

  

 

  
         

   (39) 

 
จากค่าของพารามิเตอร์ 0 1 2, ,a a a  และ   ของสมการ (35)  จะท าให้ไดผ้ลเฉลย ดงัน้ี 

        ผลเฉลยจริง  เม่ือ  
2

0
1 c





 

   2

5 2

3 1
, sec

2 2 1
u x t h x ct

c

 



  
       

    (40)    

 

     2

6 2

3 1
, sec

2 2 1
u x t h x ct

c

 



  
        

            (41) 

 

        จากสมการ (40) และ (41) เม่ือ 
2

0
1 c





 จะท าใหไ้ดผ้ลเฉลยแบบคาบ ดงัน้ี         

 

       2

7 2

3 1
, sec

2 2 1
u x t x ct

c

 



  
       

    (42) 

 

       2

8 2

3 1
, sec

2 2 1
u x t x ct

c

 



  
        

    (43) 

 

4.  สรุป 
จากการหาผลเฉลยของสมการอนุพนัธ์ยอ่ยไม่เชิงเส้นโดยวิธีไฮเพอร์โบลิกเซแคนตน์ั้นนบัวา่เป็นท่ีวิธีท่ีไม่ซบัซ้อน  ทั้งยงัไดผ้ลเฉลยท่ี

แน่นอน ต่างจากบางวิธีท่ีสามารถใชห้าผลเฉลยได ้เร่ิมตน้การเลือกตวัแปรอิสระใหม่ วิธีก  าหนดเพียงแบบเดียวเท่านั้น  อีกทั้งเม่ือหาผลเฉลยไดแ้ลว้
สามารถแทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ  ลงในรูปแบบของค าตอบได้ชัดเจน  ซ่ึงบางวิธีอาจะตอ้งเลือกตวัแปรอิสระใหม่หลายกรณี และผลเฉลยของ
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สมการบูซิเนและสมการไคลน์-กอร์ดอนท่ีไดโ้ดยใชวิ้ธีไฮเพอร์โบลิกเซแคนตน์ั้น  คือ ผลเฉลยจริงและผลเฉลยแบบคาบ ส าหรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
ท่ีเป็นจ านวนจริง 
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บทคัดย่อ 
ผูวิ้จยัไดศึ้กษาและสร้างสมการอินทิกรัลรูปทัว่ไปเพ่ือหาผลเฉลยโดยประมาณของสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นดว้ยวิธีเม

ชเลสบนหลกัการของแคลคูลสัแปรผนัรูปแบบอ่อน และท าการค านวณเพื่อศึกษาเปรียบเทียบจ านวนฟังก์ชนัฐานและค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชนัฐาน 
ส าหรับค่าพารามิเตอร์กายภาพ   = -50, 100 และ 200 จากผลท่ีได ้พบว่าค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชนัฐานท่ีเหมาะสม ส าหรับ 5 และ 25 ฟังก์ชนัฐาน 
คือ 150 และ 250 ตามล าดบั การค านวณโดยใชฟั้งกช์นัฐาน 25 ให้ผลการค านวณท่ีดีกวา่ แต่จะใชเ้วลาในการค านวณมาก ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการ
ปรับปรุงการค านวณตอ้งค านึงถึงการซอ้นทบัของฟังกช์นัฐาน 
ค าส าคญั : สมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น วิธีเมชเลส ฟังกช์นัฐานเกาส์เซียน 

Abstract 
The author studied and constructed a general integral form for approximated solution of the nonlinear Schrodinger’s equation by 

using meshless method based on weak-formed calculus variational principle. Numerical calculations were performed to compare the number of 
basis functions and their parameters for the case of physical parameter   = -50, 100 and 200.  From results, the appropriated basis function 
parameter for 5 and 25 basis functions are 150 and 250 correspondingly.  Calculations using 25 basis functions yielded better result, but required 
long calculation time. Our study suggests that the basis functions’ overlaps are to be considered in order to improve the calculation. 
Keyword :  Nonlinear Schrödinger’s equation, Meshless method, Gaussian basis function. 

1. บทน า 
สมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น (nonlinear Schrödinger’s equation) ปรากฏในการอธิบายปัญหาแบบไม่เป็นเชิงเส้นในวิชา

ฟิสิกส์ดา้นต่างๆ อาทิ จลนศาสตร์ของของไหล (hydrodynamics) ควอนตมั (quantum) ทศันศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น (nonlinear optics) และสวน
ศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น (nonlinear acoustics) มีงานวิจยัต่างๆ ศึกษาเก่ียวกบัการหาผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น เช่น ศึกษาการ
ควบแน่นโบซ์-ไอน์สไตน์ (Bose–Einstein condensation) ในก าแพงศกัย ์3 มิติ หาผลเฉลยโดยใช้วิธีการแปรผนัท่ีมีฟังก์ชนัคล่ืนอยูใ่นรูปเกาส์เซียน
และวิธีการประมาณทอมสั-เฟอมิ (Thomas-Fermi approximation) (Adhikari, 2007) การศึกษาพลงังานต ่าสุดของฟังก์ชันแนลชเรอดิงเงอร์ ดว้ย
เทคนิคเกรเดียนตโ์ซโบเลฟ   โดยเลือกค่าเกรเดียนต์โซโบเลฟท่ีเหมาะสมเพ่ือน ามาใช้ในการค านวณดว้ยวิธีผลต่างอนัตะและวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต์ 
(Raza, Sial, Siddiqi and Lookman, 2009) และการแกส้มการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นแบบทัว่ไปและแบบคู่  ดว้ยวิธีไม่ต่อเน่ืองเฉพาะท่ีของกา
เลอร์คิน (local discontinuous Galerkin) (Xu and Shu, 2005)  รูปสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นท่ีอธิบายปัญหาต่าง ๆ มีหลายรูป (Polyanin 
and Zaitsev, 2004)  เช่น 
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ถา้ 1n   คือ สมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น 2 มิติ  โดยมีแกนสมมาตร และ 2n   คือ สมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิง
เส้น 3 มิติ  โดยมีศูนยก์ลางสมมาตร  เม่ือ    คือ ฟังกช์นัเชิงซอ้น (complex function) ของตวัแปรจริง x  และ t ,  tg  และ  th   คือ ฟังกช์นัจริง
ของตวัแปรจริง,   CBAf

2

   โดย A , B  และ C  คือ ค่าคงท่ี 
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จากการศึกษาและคน้ควา้ พบว่าไม่สามารถหาผลเฉลยสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นดว้ยวิธีการวิเคราะห์ได้ ตอ้งใช้วิธีการ
ประมาณเชิงตวัเลข ผูวิ้จยัเลือกศึกษาและใช้วิธีเมชเลส (meshless method) เน่ืองจากวิธีเมชเลสยงัเป็นวิธีการแกปั้ญหาแบบใหม่และยงัไม่เป็นท่ี
แพร่หลายในการปัญหาแบบไม่เป็นเชิงเส้นโดยเฉพาะสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น   

วิธีเมชเลสมีหลายวิธี ความแตกต่างของแต่ละวิธีข้ึนอยูก่บัขั้นตอนการก าหนดฟังก์ชนัฐาน การสร้างระบบสมการพีชคณิตจากสมการ
เชิงอนุพนัธ์และเง่ือนไขขอบเขต ตวัอยา่งวิธีท่ีมีการศึกษา เช่น วิธีการประมาณก าลงัสองนอ้ยสุดแบบเคล่ือนท่ี (moving least squares approximations) 
(Boresi, Chong and Saigal, 2003) วิธีการประมาณพ้ืนท่ีเชิงอนุพนัธ์ (differential quadrature method) (สมชาติ ฉันทศิริวรรณ, 2546) วิธีเมชเลส
เฉพาะท่ีของพีทรอฟกาเลอร์คิน (local meshless Petrov-Galerkin method) (Han, Liu, Rajendran and Atluri, 2006) เป็นตน้ 

ขั้นตอนการค านวณหาผลเฉลยด้วยวิธีเมชเลส เร่ิมจากการแปลงสมการเชิงอนุพนัธ์อยู่ในรูปสมการอินทิกรัลด้วยหลักการของ
แคลคูลสัแปรผนัรูปแบบอ่อน  ตวัอยา่งงานวิจยัท่ีใชห้ลกัการของแคลคูลสัแปรผนัรูปแบบอ่อน  เช่น วิธีเมชเลสเฉพาะท่ีของพีทรอฟกาเลอร์คิน (Han, 
Liu, Rajendran and Atluri, 2006)  วิธีเมชเลสของพีทรอฟกาเลอร์คิน (Zhang, 2007) และวิธีเมชเลสดว้ยวิธีกาเลอร์คิน (Nguyen, Rabczuk, Bordas and 
Duflot, 2008) เป็นตน้  ผลเฉลยโดยประมาณอยูใ่นรูปพจน์สมัประสิทธ์ิของฟังก์ชนัฐานและฟังก์ชนัฐาน (basis function) จากนั้นท าการเลือกฟังก์ชนั
ฐานท่ีเหมาะสม แลว้น าผลเฉลยโดยประมาณแทนในสมการอินทิกรัล  และท าการแปลงสมการอินทิกรัลให้อยูใ่นรูปสมการพีชคณิต  เพ่ือค  านวณหา
ผลเฉลยโดยประมาณต่อไป 

งานวิจยัน้ีท  าการศึกษาและสร้างสมการอินทิกรัลรูปทัว่ไปเพ่ือหาผลเฉลยโดยประมาณของสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น  
ดว้ยวิธีเมชเลสจากหลกัการของแคลคูลสัแปรผนัรูปแบบอ่อนท่ีมีเง่ือนไขจากการวางฟังก์ชนัฐานได ้ ส่วนการค านวณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการค านวณอีกทางหน่ึง  เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  และแม่นย  าในการค านวณ  ผูวิ้จยัคาดวา่งานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์พ้ืนฐานในการแกปั้ญหา
ดา้นฟิสิกส์  ดา้นวิศวกรรม  และดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมีรูปสมการอยูใ่นรูปสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นหรือใกลเ้คียงต่อไป  

2.  วธีิการศึกษา 
การแกส้มการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นเพ่ือหาผลเฉลยโดยประมาณ ดว้ยวิธีเมชเลสจากหลกัการของแคลคูลสั แปรผนัรูปแบบ

อ่อนท่ีมีเง่ือนไขจากการวางฟังกช์นัฐาน  มีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 การแปลงสมการชเรอดงิเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นให้เป็นสมการเชิงเส้นด้วยวธีิเมชเลส  
        งานวิจยัน้ีเลือกใชรู้ปสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น  คือ 
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เม่ือ   t,x    และมีเง่ือนไขขอบเขต  ดงัน้ี    0t,0   และ   0t,0
x

   ท่ีขอบดา้นซ้าย  ส่วน   0t,1   และ 
  0t,1

x
   ท่ีขอบดา้นขวา  

เร่ิมตน้โดยการแปลงสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นให้อยู่ในรูปสมการเชิงอนุพนัธ์ด้วยวิธีเมชเลสแบบแคลคูลสัแปรผนั
รูปแบบอ่อน  โดยการคูณสมการท่ี 4 ดว้ยฟังกช์นัทดสอบ  xv   และอินทิเกรตโดยการแยกส่วน  จะได ้
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        รูปของผลเฉลยโดยประมาณ ̂   คือ 
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  จะมีค่าเท่ากบัศูนย ์ เน่ืองจากเง่ือนไข

ขอบเขต จะได ้

  0dxv
xx

v

2

1

t
vi

lkj

N

1l,k,j

lkj

N

1j

j

j

N

1j

j

j























 













                                    (8) 

        สมการท่ี 8  คือ สมการอินทิกรัลรูปทัว่ไปส าหรับสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นของสมการท่ี 4  ส าหรับงานวิจยัน้ีเลือกค่าฟังกช์นั
ทดสอบคือ 

i
v    จึงเขียนสมการท่ี 8 ไดใ้หม่ 
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        ขั้นตอนต่อไปจะท าการแปลงสมการท่ี 9 ให้เป็นสมการเชิงอนุพนัธ์ในรูปเมตริกซ์  จะได ้

                                                                               0CBA                                                          (10) 
        เม่ือ  A   เป็นเมตริกซ ์

ij
A ,  B   เป็นเมตริกซ์ 

ij
B ,  C   เป็นเมตริกซ ์

ij
C  และ    เป็นเมตริกซ ์

j
  โดย 
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        และเม่ือน าสมการท่ี 10 คูณดว้ยส่วนกลบัของ A  ทั้งสองขา้ง  จะไดรู้ปสมการเชิงอนุพนัธ์ในรูปชดัแจง้ (explicit)   
                            CBA

1


                                                     (14) 

        งานวิจยัน้ีพิจารณาปัญหากรณี 1 มิติ   ฟังกช์นัฐานท่ีเลือกใชคื้อ  ฟังกช์นัฐานเกาส์เซียน (gaussian basis function)   
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ภาพที ่1 ฟังก์ชันฐานเกาส์เซียน 
 

 N = 5 N = 25 

c  = 75 

  

c  = 150 

  

c  = 250 

  
 

ภาพที ่2  ฟังก์ชันฐาน  เมือ่ค่าพารามเิตอร์กายภาพ   = 100  จ านวนฟังก์ชันฐาน 5 และ 25 ฟังก์ชันฐานและค่าพารามเิตอร์ของ
ฟังก์ชันฐาน c  = 75 และ 250 

 
        จากนั้นน าสมการท่ี 15 แทนในสมการท่ี 11, สมการท่ี 12, สมการท่ี 13 และแทนค่าเง่ือนไขขอบเขตตามล าดบั  จะได ้
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        ขั้นตอนต่อไปเป็นการหาค่าสมัประสิทธ์ิ   จากการก าหนดเง่ือนไขเร่ิมตน้ท่ี  0t     สามารถเขียนสมการท่ี 6 ไดใ้หม่ 
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̂                                          (19) 

        ก  าหนดเง่ือนไขตั้งตน้ฟังกช์นั    ).(sech 50xkAxf
0

   คือฟังกช์นัไฮเพอร์โบลิกเซแคนต ์(Hyperbolic Secant) เม่ือ 1A
0
  และ 25k    

ฟังกช์นั  xf  ท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัน้ีมกัใชอ้ธิบายโซลิตอนท่ีปรากฏในปัญหาทางฟิสิกส์ท่ีอธิบายดว้ยสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น  จากนั้น
คูณสมการท่ี 19 ดว้ย   dxx

i

*  ทั้งสองขา้ง  จะได ้

                                  



N

1j

jiji
dxxx0dxxxf  **                                          (20) 

 เม่ือ      dxxxfG
ii

*  และ      dxxxH
jiij

*   จึงเขียนสมการท่ี 20 ในรูปเมตริกซ์ได ้คือ 

                      0HG                                                                          (21) 

 เม่ือ  G   เป็นเมตริกซ์ 
i

G ,  H   เป็นเมตริกซ ์
ij

H  และ  0   เป็นเมตริกซ์  0
j

    

         จากนั้นน าสมการท่ี 21 คูณดว้ยส่วนกลบัของ H  ทั้งสองขา้งจะได ้
                                                                           GH0

1
                                                                                      (22) 

และน าค่าสมัประสิทธ์ิ   ท่ีเวลาตั้งตน้จากสมการท่ี 22  ไปใชใ้นการแกส้มการเชิงอนุพนัธ์ในสมการท่ี 14 ต่อไป 
 

 N = 5 N = 25 

c  = 75 

  

c  = 150 

  

c  = 250 

  
 

ภาพที ่3 เปรียบเทยีบผลเฉลย (เส้นทบึ) กบัผลเฉลยโดยประมาณ (เส้นประ) ทีเ่วลาเร่ิมต้น 

2.2 การก าหนดค่าพารามเิตอร์และการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ มขีั้นตอนดงันี ้
 2.2.1   การก าหนดค่าพารามิเตอร์กายภาพ (  )  จ  านวนฟังกช์นัฐาน ( N )  และค่าพารามิเตอร์ของฟังกช์นัฐาน ( c ) ค่าต่างๆ   
 2.2.2  ค านวณหาค่า G  ในสมการท่ี 21 ดว้ยวิธีค  านวณเชิงตวัเลขท่ีเรียกว่า  กฎส่ีเหล่ียมคางหมู (Trapezoidal rule) ซ่ึงเป็นวิธีการ
ประมาณค่าอินทิเกรตวิธีหน่ึง (Gerald and Wheatley, 2004) ส่วนการค านวณค่า H  เพ่ือหาเง่ือนไขตั้งตน้    
 2.2.3  หาค่าสมัประสิทธ์ิท่ีข้ึนกบัเวลาของฟังก์ชนัฐาน  t

j
  ในสมการท่ี 14 ซ่ึงอยูใ่นรูปสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบัหน่ึงดว้ยวิธี

รุงเง-คุตตา  อนัดบั 4 และ 5  เพื่อหาค าตอบของสมการท่ี 14 (Gerald and Wheatley, 2004)  และส าหรับแต่ละเวลาหา A , B  และ C  จากสมการท่ี 
16, สมการท่ี 17 และสมการท่ี 18 ตามล าดบั   

3.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของค่าพารามิเตอร์กายภาพ   = -50, 100 และ 200  ท่ีจ  านวนฟังก์ชนัฐาน 5 และ 25 ฟังก์ชนัฐาน  และ

ค่าพารามิเตอร์ของฟังกช์นัฐาน c  = 75, 150 และ 250  ไดผ้ลดงัภาพท่ี 4, 5 และ 6  จากผลการศึกษาพบว่า 5 ฟังก์ชนัฐาน  ค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชนั
ฐาน 75, 150 และ 250  เวลาท่ีใช้ในการค านวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มน้อยกว่า 25 ฟังก์ชันฐาน  ส าหรับ 25 ฟังก์ชันฐาน  
ค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชนัฐาน 75 เวลาท่ีใช้ในการค านวณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มนานกว่าค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชนัฐาน 150 และ 
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250  ส าหรับผลการศึกษาคร้ังน้ี  ในระหวา่งการค านวณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ควบคู่กบัโปรแกรมอ่ืนดว้ย  ดงันั้นเวลาท่ีใช้เวลา
ในการค านวณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจมีความคลาดเคล่ือนเล็กนอ้ย   

 N = 5 N = 25 

c  = 75 

  

c  = 150 

  

c  = 250 

  
 

ภาพที ่4  ผลเฉลยโดยประมาณ เมือ่ค่าพารามเิตอร์กายภาพ   = -50  จ านวนฟังก์ชันฐาน 5 และ 25 ฟังก์ชันฐาน และ
ค่าพารามเิตอร์ของฟังก์ชันฐาน c  = 75, 150 และ 250 

 
 N = 5 N = 25 

c  = 75 

  

c  = 150 

  

c  = 250 

  
 

ภาพที ่5  ผลเฉลยโดยประมาณ เมือ่ค่าพารามเิตอร์กายภาพ   = 100  จ านวนฟังก์ชันฐาน 5 และ 25 ฟังก์ชันฐาน  และ
ค่าพารามเิตอร์ของฟังก์ชันฐาน c  = 75, 150 และ 250 
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 N = 5 N = 25 

c  = 75 

  

c  = 150 

  

c  = 250 

  
 

ภาพที ่6  แสดงผลเฉลยโดยประมาณ เมือ่ค่าพารามเิตอร์กายภาพ   = 200  จ านวนฟังก์ชันฐาน 5 และ 25 ฟังก์ชันฐาน และ
ค่าพารามเิตอร์ของฟังก์ชันฐาน c  = 75, 150 และ 250 

4.  สรุป 
จากผลการศึกษาส าหรับค่าพารามิเตอร์กายภาพ   = -50, 100 และ 200  ท าการเปรียบเทียบจ านวนฟังก์ชนัฐานระหว่าง 5 และ 25 

ฟังกช์นัฐาน  พบวา่ 5 ฟังกช์นัฐาน เวลาท่ีใชใ้นการค านวณหาผลเฉลยดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นอ้ยกวา่ 25 ฟังกช์นัฐาน  เน่ืองจากจ านวนวนรอบหา
ผลบวกของการค านวณในพจน์ไม่เป็นเชิงเส้นของสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นในสมการท่ี 13  จะใช้เวลาในการค านวณนานตามจ านวน
ฟังกช์นัฐาน  ส าหรับ 25 ฟังกช์นัฐาน  ค่าพารามิเตอร์ของฟังกช์นัฐาน 75 ใชเ้วลาในการค านวณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานกวา่ค่าพารามิเตอร์ของ
ฟังกช์นัฐาน 150 และ 250  เน่ืองจากการซอ้นทบักนัของฟังกช์นัฐาน ดงัภาพท่ี 3 โดยค่าพารามิเตอร์ของฟังกช์นัฐานมีค่าน้อย  ฟังก์ชนัฐานจะซ้อนทบั
กนัมากกวา่ค่าพารามิเตอร์ของฟังกช์นัฐานมีค่ามาก  จากผลการศึกษาพบวา่  ค่าพารามิเตอร์ของฟังกช์นัฐานท่ีเหมาะสมส าหรับ 5 ฟังก์ชนัฐาน คือ 150  
และค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชนัฐานท่ีเหมาะสมส าหรับ 25 ฟังก์ชนัฐานคือ 250  ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีน าเสนอเพียง 5 และ 25 ฟังก์ชนัฐาน  แมผ้ล
จากการศึกษาจะช้ีว่าจ  านวนฟังก์ชนัฐานท่ีเพ่ิมข้ึนน่าจะให้ผลท่ีดีกว่า  แต่เวลาท่ีใช้ในการค านวณก็จะเพ่ิมข้ึนตามจ านวนฟังก์ชนัฐานท่ีมากข้ึนอยา่ง
มาก  ดงันั้นในการศึกษาต่อไปอาจเลือกฟังกช์นัฐานท่ีมีการซอ้นทบัท่ีเหมาะสม  เพ่ือเพ่ิมจ านวนฟังกช์นัฐานให้มากข้ึน   
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วธีิไฮเพอร์โบลกิแทนเจนต์และวธีิขยายของไฮเพอร์โบลกิแทนเจนต์ 
ส าหรับสมการฟิชเชอร์โคลโมโกรอฟ และสมการเบอเกอร์ฟิชเชอร์โคลโมโกรอฟ 

The Tanh and Extend Tanh Method for the Fisher - Kolmogorov Equation and the Berger                                 
Fisher - Kolmogorov Equation 

กติตยิา  เจนกจิ 
Kittiya  Chankich 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา  E-mail: kanplu.bum@gmail.com  

บทคดัย่อ 
ในงานวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชวิ้ธีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนตแ์ละวิธีขยายของไฮเพอร์โบลิกแทนเจนตเ์พ่ือสร้างผลเฉลยต่างๆ ของสมการฟิชเชอร์

โคลโมโกรอฟ และสมการเบอเกอร์ฟิชเชอร์โคลโมโกรอฟ  ซ่ึงไดผ้ลเฉลยของคล่ืนเคล่ือนท่ี  และผลเฉลยคล่ืนกระแทก จากการยืนยนัดว้ยวิธีทดลอง
ท่ีมีประสิทธิภาพ  ผลเฉลยเหล่าน้ีมีความส าคญัส าหรับปัญหาไม่เชิงเส้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสมการจลศาสตร์ของสารเคมี  ระยะการ
เปล่ียนแปลงล าดบัใกลจุ้ดลิฟซิฟ (Lifshitz point) แบบจ าลองส าหรับ Spatiotemporal Chaos in bitable system และสมการความกวา้งของคล่ืน 
ค าส าคญั : Fisher –Kolmogorov equation, Berger Fisher –Kolmogorov equation, The tanh method, The extend tan method. 

Abstract 
This research, used the tanh and extend tanh method for such assume of the fisher - kolmogorov equation and the berger fisher - 

kolmogorov equation. Has assume of motion wave and assume of shock wave, from confirm which test effective method. This assume has 
important for Non-linear problem in science. Express, chemical of kinetics Equations. The transition period of sequence near lifshitz point, model 
for Spatiotemporal Chaos in bitable system, and width of waves equation. 
Keywords: Fisher –Kolmogorov equation, Berger Fisher –Kolmogorov equation, The tanh method, The extend tan method. 

1. บทน า 
ปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้นนั้นมีความส าคญัต่องานทางดา้นวิทยาศาสตร์เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของกลศาสตร์ของไหล 

ฟิสิกส์ของของแขง็ พลาสมาฟิสิกส์ คล่ืนพลาสมา และเคมีฟิสิกส์ ซ่ึงปรากฏการณ์เหล่าน้ีมกัจะเป็นปัญหาของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย  ซ่ึงไม่มีรูปแบบ
วิธีหาผลเฉลยท่ีแน่นอน  ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของสมการ  การหาค าตอบแม่นตรงท าไดห้ลายวิธีดงัน้ี  วิธีการกระจายผกผนั วิธีการแบบเชิงเส้นคู่ฮิโรตะ 
วิธีการกระจายแบบพองแลแบบตดั ส าหรับวิธีไฮเพอร์โบลิก แทนเจนตน์ั้นนบัไดว้่าเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการหาค าตอบคล่ืนเคล่ือนท่ีแม่นตรง 
ดงัท่ีใช้ในงานวิจยัในการหาค าตอบของหลากหลายสมการของนักคณิตศาสตร์หลายคน และมีนกัวิจยัช่ือ ฮุยบินและเคลินไดใ้ช้อนุกรมก าลงัเป็น
ค าตอบในวิธีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต ์และแทนการกระจายน้ีในสมการเคดีวีอนัดบัสูง ซ่ึงท าให้ไดส้ัมประสิทธ์ิของอนุกรมก าลงั วิธีไฮเพอร์โบลิก 
แทนเจนตน้ี์ ไดพ้ฒันาข้ึนมาหลายปีแลว้ ซ่ึงเป็นวิธีตรงๆ และเป็นวิธีทางพีชคณิตท่ีมีผลอยา่งมาก ใช้ในการหาค าตอบแม่นตรงของสมการการแพร่          
ไม่เชิงเส้น  เม่ือเร็วๆ น้ี  มีงานวิจยัหลายๆ งานได้มุ่งเน้นในเร่ืองของการน าไปใช้และการขยายตวัของวิธีการน้ี ดงันั้นจึงได้คิดค้นรูปแบบต่างๆ                 
ของวิธีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนตข้ึ์นมากมาย  

ส าหรับงานวิจยัน้ีจะศึกษาสมการฟิชเชอร์-โคลโมโกรอฟ (Fisher –Kolmogorov equation) เป็นสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยไม่เชิงเส้นอนัดบั
สอง มีรูปสมการ คือ 

3uuuu xxt         (1) 
ปรากฏตวัในสมการจลศาสตร์ของสารเคมี คน้พบโดย R.A. fishers และ A.N. Kolmogorov และสมการเบอเกอร์ฟิชเชอร์-โคลโม       

โกรอฟ (Berger Fisher –Kolmogorov equation) เป็นสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยไม่เชิงเส้นอนัดบัสอง มีรูปสมการ คือ 
3

t xx xu u auu u u          (2) 
ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาโดยรวมสมการเบอเกอร์กบัสมการฟิชเชอร์-โคลโมโกรอฟซ่ึงเก่ียวกบัระยะการเปล่ียนแปลงล าดบัใกลจุ้ดลิฟซิฟ 

(Lifshitz point) ของแบบจ าลองส าหรับ Spatiotemporal Chaos in bitable system และสมการความกวา้งของคล่ืน 
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2.  วธิีการศึกษา 
2.1 วธีิไฮเพอร์โบลกิแทนเจนต์ (The tanh method) 

1. พิจารณารูปแบบทัว่ไปของสมการไม่เชิงเส้น 

 , , , ,... 0t x xxP u u u u       (3) 

2. หาค าตอบของสมการ (5) โดยก าหนดตวัแปรคล่ืน ( )c x t    ดงันั้นจะได ้  

( , ) ( )u x t U         (4) 

              โดยท่ีค  าตอบคล่ืน ( )U   นั้นเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว   ดว้ยขอ้ตกลงน้ีเราจะได ้
    ,

d
c

t d





 



 

    ,
d

c
x d





      (5) 

และอนุพนัธ์อนัดบัอ่ืนๆ อีก เม่ือแทนสมการ (5) แลว้จะท าให้แปลงสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย สมการ  (3) เป็นสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 

 , , ,... 0P U U U       (6) 

3.   ถา้ทุกเทอมของผลลพัธ์ของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญันั้นมีอนุพนัธ์ของ   แลว้เราจะสามารถอินทิเกรตสมการน้ีได ้และก าหนดให้
ค่าคงท่ีของการอินทิเกรตเป็นศูนย ์จะท าให้เราไดส้มการเชิงอนุพนัธ์สามญัท่ีจดัรูปเรียบร้อยแลว้ 

4. ในขั้นน้ีเราจะก าหนดตวัแปรอิสระใหม่คือ 
    tanh( )Y                        (7) 
         ซ่ึงจะท าให้ได ้
    

 21 ,
d d

Y
d dY

 
   

       
2 2

2 2

2 2
1 2 1 ,

d d d
Y Y Y

d dY dY

 
     

 

                         (8) 

และสามารถหาอนุพนัธ์อนัดบัอ่ืนๆ ไดใ้นท านองเดียวกนั 
5. ก าหนดให ้

0

( ) ( )
M

k

k

k

U S Y a Y


      (9) 

         เม่ือ M  เป็นจ านวนเตม็บวก ซ่ึงเราจะตอ้งหาค่า  M  น้ี  แทนสมการ (10) และ (11) ในสมการ (8) ซ่ึงเป็นสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั จะได้
สมการท่ีเป็นสมการยกก าลงัของ Y  

6. พารามิเตอร์ M  หาไดจ้ากการน าพจน์ท่ีเป็นเชิงเส้นของอนัดบัสูงสุดในสมการของผลลพัธ์มาเท่ากบัอนัดบัสูงสุดในพจน์ไม่เชิงเส้น 
แลว้ท าการหา M  โดยการเทียบสมัประสิทธ์ิ ของก าลงัของ Y  ในสมการของผลลพัธ์ ซ่ึงจะท าให้ไดร้ะบบสมการพีชคณิตท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

, ( 0... ), ,ka k M c  และ   เม่ือหา M  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นจ านวนเตม็บวก ไดแ้ลว้ และใช ้ M   น้ีกบัสมการ (11) จะท าให้เราไดค้  าตอบ
วิเคราะห์ท่ีเป็นอยูใ่นรูปแบบปิด 

2.2 วธีิขยายของไฮเพอร์โบลกิแทนเจนต์ (The Extend tanh method) 
เป็นวิธีท่ีพฒันามาจากวิธีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต ์ โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีอนุกรม S(Y) สรุปเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. พิจารณารูปแบบทัว่ไปของสมการไม่เชิงเส้น 

 , , , ,... 0t x xxP u u u u                                     (10) 

2. หาค าตอบของสมการ (10)โดยก าหนดตวัแปรคล่ืน ( )c x t   ดงันั้นจะได ้  
( , ) ( )u x t U                                      (11) 

โดยท่ีค  าตอบคล่ืน ( )U   นั้นเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว   ดว้ยขอ้ตกลงน้ีเราจะได ้

   ,
d

c
t d





 


 

   ,
d

c
x d





                         (12) 

และอนุพนัธ์อนัดบัอ่ืนๆ อีก เม่ือแทนสมการ (12) แลว้จะท าให้แปลงสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย สมการ (10) เป็นสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 
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 , , ,... 0P U U U                                   (13) 

3. ถา้ทุกเทอมของผลลพัธ์ของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญันั้นมีอนุพนัธ์ของ   แลว้เราจะสามารถอินทิเกรตสมการน้ีได ้และก าหนดให้
ค่าคงท่ีของการอินทิเกรตเป็นศูนย ์จะท าให้เราไดส้มการเชิงอนุพนัธ์สามญัท่ีจดัรูปเรียบร้อยแลว้ 

4. ในขั้นน้ีเราจะก าหนดตวัแปรอิสระใหม่คือ 
   tanh( )Y                                     (14) 
และสามารถหาอนุพนัธ์อนัดบัต่าง ๆ  

 5. ก าหนดให ้
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เม่ือ M  เป็นจ านวนเตม็บวก  
6. หาค่า M 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1วธีิขยายของไฮเพอร์โบลกิแทนเจนต์ (The tanh method) 

3.1.1 สมการฟิชเชอร์-โคลโมโกรอฟ(Fisher –Kolmogorov equation)   

มีรูปสมการ คือ 3uuuu xxt          (16)           
ใชส้มการ (11) และ (12) ; ให้  ( , ) ( )u x t U    เม่ือ  ( )c x t      เปล่ียนสมการท่ี (17)  เป็นสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั จะได้ 
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เม่ือ tanh( )Y   จากสมการ (17) และ (18) ค  านวณค่าพารามิเตอร์ ได ้ 1M  แลว้แทนค่าลงในสมการ  (17)  ท  าให้เราไดค้  าตอบ
วิเคราะห์ในรูปแบบปิด 
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ค านวณ   หาค่า 0 1, , ,a a c และ   แลว้แทนลงในสมการ (19) จะไดผ้ลเฉลยแต่ละชุด ดงัน้ี 
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และจะไดผ้ลเฉลยของคล่ืนกระแทก คือ 
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 3.1.2 สมการเบอเกอร์ ฟิชเชอร์ โครโมโกลอฟ (Berger -Fisher –Kolmogorov equation)   
มีรูปสมการ คือ 

3

t xx xu u auu u u                        (22) 
เม่ือ  a  เป็นค่าคงท่ี 
 โดยการใชวิ้ธีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนตห์าผลเฉลย  ท่ีก  าหนดตวัแปรคล่ืน  ( )c x t     เปล่ียนสมการท่ีอยูใ่นรูปฟังกช์นั  

),( txu   เป็น  )(U   โดยท่ีค  าตอบคล่ืน  ( )U    นั้นเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว  c   เปล่ียนสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย  (22)  เป็นสมการเชิงอนุพนัธ์
สามญั 
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                                                    (24) 

โดยท่ี  tanh( )Y     
จากสมการ (23 )และ (24) ค านวณค่าพารามิเตอร์ ได ้ 1M   แลว้แทนค่าลงในสมการ (24) ท าให้เราไดค้  าตอบวิเคราะห์ในรูปแบบปิด 
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ค านวณ   หาค่า 0 1, , ,a a c และ   แลว้แทนลงในสมการ (24)จะไดผ้ลเฉลยแต่ละชุด ดงัน้ี 
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 และจะไดผ้ลเฉลยของคล่ืนกระแทก คือ 
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3.2 วธีิขยายของไฮเพอร์โบลกิแทนเจนต์ (The tanh method) 
3.2.1  สมการฟิชเชอร์-โคลโมโกรอฟ (Fisher –Kolmogorov equation)   

มีรูปสมการ คือ 
3uuuu xxt                     (28) 

ใชส้มการ (11) และ (12) เปล่ียนสมการท่ี (17) เป็นสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั จะได ้  
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เม่ือ tanh( )Y    จากสมการ (29) และ (30) ค านวณค่าพารามิเตอร์ ได ้ 1M  แลว้แทนค่าลงในสมการ (30) ท  าให้เราไดค้  าตอบ
วิเคราะห์ในรูปแบบปิด 
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ค านวณ หาค่า ,1b 0 1, , ,a a c และ แลว้แทนลงในสมการ (30) จะไดผ้ลเฉลยแต่ละชุด ดงัน้ี 
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และจะไดผ้ลเฉลยของคล่ืนกระแทก คือ 
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 3.2.2  สมการเบอเกอร์ ฟิชเชอร์ โครโมโกลอฟ (Berger -Fisher –Kolmogorov equation)   
มีรูปสมการ คือ 

3

t xx xu u auu u u                        (34) 
เม่ือ  a   เป็นค่าคงท่ี 
 โดยการใชวิ้ธีขยายของไฮเพอร์โบลิกแทนเจนตห์าผลเฉลย  แต่ละชุดได ้ดงัน้ี 
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และจะไดผ้ลเฉลยของคล่ืนกระแทก คือ 
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บทคัดย่อ 
ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์ในการจ าแนกเซลล์ปากมดลูก เพ่ือระบุความ

แตกต่างของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง (ก่อนและหลังการบ าบัดด้วยการฉายรังสี) เซลล์ตัวอย่างทั้งหมดได้จากสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ โดย
ประกอบดว้ยเซลลป์กติ เซลลม์ะเร็งก่อนการบ าบดัและเซลล์มะเร็งหลงัการบ าบดัจ านวน 20 29 และ 29 ตวัอยา่งตามล าดบั ตรวจวดัตวัอยา่งทั้งหมด
ดว้ยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในแบบวิธีส่งผ่าน ท าการค านวณโดยเลือกใช้อินฟราเรดสเปกตรัมในช่วงท่ีเป็นลายช้ีบ่งทางเคมี 1,300 ถึง               
900 cm-1 และท าการวิเคราะห์สเปกตรัมโดยวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคญั เพ่ือระบุต  าแหน่งของกลุ่มเซลล์ตวัอย่างในปริภูมิของ 3 
ส่วนประกอบมุขส าคญัแรกพบวา่ กลุ่มเซลลป์กติแตกต่างอยา่งชดัเจนจากกลุ่มเซลล์มะเร็ง ยิ่งไปกว่านั้นไดท้  าการค านวณระยะทางมาฮาโนบิสเทียบ
กบัศูนยก์ลางของแต่ละกลุ่มพบวา่ สามารถจ าแนกตวัอยา่งเซลล์ปกติ เซลล์มะเร็งก่อนและเซลล์มะเร็งหลงัการบ าบดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งถึงร้อยละ 90 93 
และ 52 ตามล าดบั 
ค าส าคญั: มะเร็งปากมดลูก รังสีบ าบดั อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี คีโมเมทริกส์ 

Abstract 
Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and Chemometrics were applied to discriminate the cervical cells according to 

normal or cancerous (before and after radiotherapy) cells. All cervical cells were obtained from National Cancer Institute of Thailand, and 
composed of 20 samples of normal cells, 29 samples of before-radiated cells, and 29 samples of after-radiated cells. All samples were measured by 
infrared spectroscopic technique with transmission mode. The infrared spectra in the chemical fingerprint region (1,300 to 900 cm-1) were selected 
for calculation. The spectra were analyzed by principal component analysis (PCA) to locate the clusters of each type of cells in the first three 
principal component space. Among the three types of cervical cells, the normal cells were well differentiate from cancerous cells. In addition, 
Mahalanobis distance, a similarity index, was calculated for each sample with respect to each cluster center. The percentages of correctly classified 
(%CC) were 90%, 93% and 52% for normal, before-radiated and after-radiated cells, respectively. 
Keywords: Cervical cancer, Radiotherapy, Infrared Spectroscopy, Chemometrics. 

1. บทน า 
1.1 เซลล์กบัการก่อมะเร็ง 

กวา่ 300 ปีแลว้ท่ีเราสามารถมองเห็นเซลลข์องส่ิงมีชีวิตผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ และพบวา่ ในร่างกายมนุษยป์ระกอบดว้ยเซลล์ท่ีแตกต่าง
กนัมากกว่า 200 ชนิด โดยในเซลล์ท่ีมีโครงสร้างอย่างง่ายท่ีสุดก็ยงัประกอบด้วยโมเลกุลท่ีแตกต่างกันมากกว่า 1,000 ชนิด ซ่ึงรวมถึงน ้ าตาล              
กรดอะมิโน (Amino Acid) กรดไขมนั (Fatty Acid) โปรตีน และกรดนิวคลิอิก (Nucleic Acid) โดยเซลล์อาจเกิดความผิดปกติจนเปล่ียนแปลง
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กลายเป็นเซลลม์ะเร็งไดเ้รียกว่า เกิดกระบวนการก่อมะเร็ง (Carcinogenesis) ซ่ึงเป็นกระบวนการหลายขั้นตอนและซบัซ้อนท่ีเปล่ียนแปลงจากเซลล์
ปกติ (Normal Cell) ไปเป็นเซลล์มะเร็ง (Cancer Cell) (Chalmers and Griffiths, 2002: 3,338) ในปัจจุบนัพบว่า มีสารก่อมะเร็ง (Carcinogen)                      
อยูห่ลายชนิด เช่น แร่ใยหิน (Asbestos) สารในกลุ่มไดออกซิน (Dioxin) สารกมัมนัตภาพรังสี (Radioactive) เป็นตน้ 

1.2 ปากมดลูกและมะเร็งปากมดลูก 
ปากมดลูก (Cervix or Neck of Uterus) เป็นเน้ือเยื่อแบบกลา้มเน้ือเส้นใย (Fibromuscular Tissue) อยูต่รงส่วนล่างสุดของมดลูก                

ยาวประมาณ 2 ถึง 3 cm และมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2.5 cm ปากมดลูกแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ปากมดลูกส่วนนอก (Ectocervix) รูเปิดดา้นนอก (External 
Os) และปากมดลูกส่วนใน (Endocervix) 

มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) เป็นมะเร็งท่ีพบมากท่ีสุดในหญิงไทยอาย ุ35 ถึง 60 ปี โดยเกิดจากการติดเช้ือไวรัสชนิด Human 
Papilloma Viruses (HPV) (วสันต ์ลีนะสมิต และสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ, 2542:205-233) และมีปัจจยัร่วมอ่ืนๆอีก เช่น การมีบุตรคร้ังแรกเม่ืออายุ
นอ้ย การมีบุตรมาก การคุมก าเนิดโดยใช้ฮอร์โมน การมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายนุ้อย และการมีคู่นอนหลายคน เป็นตน้ สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ
ประมาณการวา่ จะมีผูป่้วยทั้งรายเก่าและใหม่ไม่นอ้ยกวา่ 60,000 คนต่อปี มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งท่ีสามารถป้องกนัได ้โดยตอ้งเขา้รับการตรวจใน
ภาวะก่อนมะเร็ง และรักษาให้หายขาดก่อนท่ีจะเปล่ียนแปลงเป็นมะเร็งในท่ีสุด (วสนัต ์ลีนะสมิต และสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ, 2542:279-307) จาการ
ส ารวจหญิงไทยอายรุะหวา่ง 35 ถึง 59 ปีของส านกังานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2549 พบว่า ประมาณร้อยละ 50 ไม่เคยตรวจ หรือไม่ไดไ้ปตรวจมาไม่
นอ้ยกวา่ 5 ปี ยิง่ไปกวา่นั้น 20% ของผูท่ี้เขา้รับการตรวจก็กลบัมีผลการตรวจเป็น “ผลลบลวง (False-negative Result)” (Chalmers and Griffiths, 2002: 
3355) 

ปัจจุบนัการตรวจติดตามโรคมะเร็งปากมดลูกทางห้องปฏิบติัการท่ีเป็นท่ียอมรับ คือ การตรวจทางเซลลวิ์ทยาหรือท่ีเรียกวา่ แปปสเมียร์ 
(Pap Smear) หรือการทดสอบแปป (Pap Test) ซ่ึงเป็นการตรวจทางสัณฐานวิทยาของเซลล์ (Cell Morphology) ซ่ึงพิจารณาความแตกต่างกนัระหว่าง
เซลลป์กติกบัเซลล์มะเร็งดงัภาพท่ี 1 และระบุว่าเป็นมะเร็งในระยะใดดงัภาพท่ี 2 ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ เป็นวิธีการท่ีคุน้เคยและเป็นท่ียอมรับว่าสามารถ
ตรวจพบการเปล่ียนแปลงของเซลล์ในส่วนท่ีแพทยม์องไม่เห็นดว้ยตาเปล่า หรือมองเห็นแต่ไม่แน่ใจ แต่การตรวจวิธีน้ีก็มีขอ้จ  ากดั คือ มีสภาพไว 
(Sensitivity) ต ่า และมีความยากในการแปลผล โดยตอ้งอาศยัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญหรือนกัเซลลวิ์ทยาท่ีมีความช านาญในการวินิจฉยั 

Pap Smear

- ตรวจประมาณสปัดาห์ท่ี 3 หรือตน้สปัดาห์ท่ี 4
ของรอบประจ าเดือน

- ไมมี่การตรวจภายในมาก่อน 24 ชัว่โมง
- ไมมี่การเหน็บยาในช่องคลอดมาก่อน 48 ชัว่โมง
- ไมส่วนหรือท าความสะอาดภายในช่องคลอดมา
ก่อน 24 ชัว่โมง

- ไมมี่เพศสมัพนัธ์ในคืนวนัก่อนมารับการตรวจ

Pap Smear

- ตรวจประมาณสปัดาห์ท่ี 3 หรือตน้สปัดาห์ท่ี 4
ของรอบประจ าเดือน

- ไมมี่การตรวจภายในมาก่อน 24 ชัว่โมง
- ไมมี่การเหน็บยาในช่องคลอดมาก่อน 48 ชัว่โมง
- ไมส่วนหรือท าความสะอาดภายในช่องคลอดมา
ก่อน 24 ชัว่โมง

- ไมมี่เพศสมัพนัธ์ในคืนวนัก่อนมารับการตรวจ

 
ภาพที ่1 การทดสอบแปปสเมยีร์ 
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ภาพที ่2 จ าลองการแบ่งระยะของมะเร็งปากมดลูก 

1.3 เทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอนิฟราเรดสเปกโทรสโกปี 
เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) หรือเรียกสั้นๆ ว่า เอฟทีไออาร์            

(FT-IR) เป็นเทคนิคท่ีให้พลงังานท่ีเป็นแสงหรือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) ในช่วงอินฟราเรด (Infrared) หรือเรียกสั้นว่า ไออาร์ 
(IR) ซ่ึงตรงกบัเลขคล่ืน (Wavenumber) ประมาณ 4,000 ถึง 400 cm-1 ผ่านเขา้ไปในสารตวัอยา่งท่ีตอ้งการตรวจวิเคราะห์ โดยเทคนิคการตรวจวดัน้ี
อาศยัหลกัการวา่ “สารเคมีท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลท่ีแตกต่างกนัหรือมีหมู่ฟังกช์นั (Functional Group) ท่ีแตกต่างกนัจะมีสถานะแทรนซิชนัของพลงังาน
การสั่น (Vibrational Energy Transition State) ท่ีแตกต่างกนั เป็นผลให้มีอินฟราเรดสเปกตรัม (Infrared Spectrum) ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย” (Skoog, 
Holler and Nieman, 1998: 381-383; Kellner, Mermet, Otto and Widmer, 1998: 541-543) เน่ืองจากในความเป็นจริงพบว่า เซลล์ปกติยอ่มตอ้ง
ประกอบดว้ยสารเคมีท่ีมีโครงสร้างในระดบัโมเลกุลท่ีแตกต่างจากเซลล์มะเร็ง อีกทั้งเม่ือเซลล์ปกติเกิดการเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเซลล ์   
ไปเป็นเซลลม์ะเร็งจนตรวจวดัไดด้ว้ยวิธีทดสอบแปป จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในระดบัโมเลกุลมาก่อนแลว้ เพราะฉะนั้นจึงสามารถตรวจวดัความ
แตกต่างของเซลลป์กติและเซลลม์ะเร็งไดด้ว้ยเทคนิคเอฟทีไออาร์ 

1.4 คโีมเมทริกส์ 
คีโมเมทริกส์ (Chemometrics) เป็นการผสมผสานระหว่างองคค์วามรู้ทางเคมีกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการจดัการ 

แปลผล และท านายข้อมูลทางเคมี คีโมเมทริกส์อาจแบ่งย่อยได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ การออกแบบการทดลอง (Experimental Design)                              
การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) การเทียบมาตรฐานหลายตวัแปร (Multivariate Calibration) การรู้จ  าแบบทางเคมี (Chemical Pattern 
Recognition) และการแยกชดัทางเคมี (Chemical Resolution) (Brereton, 2003: 1-11 and Malinowski, 1991: 1) ส าหรับการวิจยัน้ีเป็นประยกุตใ์ช ้            
การรู้จ  าแบบทางเคมี ซ่ึงได้แก่ การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคญัและระยะมาฮาลาโนบิสทางในการจ าแนกความแตกต่างของเซลล์ปกติและ
เซลลม์ะเร็งทั้งก่อนและหลงัการท ารังสีบ าบดั 

1.5 การวเิคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคญั 
การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคญั (Principal Component Analysis) หรือเรียกสั้นๆว่า พีซีเอ (PCA) เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีใช้ในการ

หาส่วนประกอบมุขส าคญั โดยลดมิติของเมทริกซ์ขอ้มูล (Data Matrix) ให้อยู่ในรูปของตวัประกอบท่ีมีคุณสมบติัออร์ทอกอนัล (Orthogonal 
Property) (Malinowski, 1991: 18-20) ในทางสเปกโทรสโกปีอาจกล่าวไดว้่า “การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุข-ส าคญัเป็นการฉาย (Project) สเปกตรัม
ลงบนปริภูมิของส่วนประกอบมุขส าคญั (Principal Component Space)” คล้ายกบัการอธิบายต าแหน่งของอนุภาคโดยใช้ระบบพิกดัคาร์ทีเซียน 
(Cartesian Coordinate System) ซ่ึงการท าการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคญัน้ีท าให้สามารถเห็นความสัมพนัธ์ ความคลา้ยคลึง และความแตกต่าง
ของแต่ละตวัอยา่งได ้(Chen et al, 2008: 121-130) 
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1.6 ระยะมาฮาลาโนบิส 
ระยะทางมาฮาลาโนบิส (Mahalanobis Distance หรือ di) เป็นดชันีภาวะคลา้ย (Similarity Index) ชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการวดัระยะทาง

ระหว่างวตัถุ หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงไดว้่า เป็นการวดัความคล้ายคลึงกนัของตวัอย่างโดยค านึงถึงความแปรปรวน (Variance) ของกลุ่มตวัอย่าง 
(Brereton, 2003: 227) ซ่ึงสามารถค านวณไดส้มการ (1) 

 id  =    
/

1

i j i j

 x x C x x  (1) 

ในกรณีท่ีใชใ้นการจ าแนกตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ A และ B สามารถค านวณระยะทางมาฮาลาโนบิสเทียบกบัศูนยก์ลางของแต่ละกลุ่มไดเ้ป็น 

 Aid  =    
/1

A A Ai i

 x x C x x  (2) 

 Bid  =    
/1

B B Bi i

 x x C x x  (3) 

โดยท่ี Ax   และ Bx   เป็นเวกเตอร์ (Vector) ของศูนยก์ลางของกลุ่มตวัอยา่ง A และ B ตามล าดบั ส่วน C  เป็น เมทริกส์ความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่วมเก่ียว (Variance-Covariance Matrix) โดยหลกัการในการจ าแนกวา่เป็นสมาชิกในกลุ่มใดใชเ้กณฑร์ะยะทางมาฮาลาโนบิสเทียบกบักลุ่ม
ใดนอ้ยท่ีสุดก็ท  านายวา่เป็นสมาชิกในกลุ่มนั้น 

1.7 การส ารวจเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีไดถู้กน ามาประยกุตใ์ช้ในการตรวจเซลล์จากปากมดลูกโดย Wong และคณะในปี ค.ศ. 1991 พบว่า 

เทคนิคน้ี สามารถตรวจพบการเปล่ียนแปลงของเซลล์ได้ก่อนท่ีเซลล์จะเกิดการเปล่ียนแปลงรูปลักษณะ โดยตรวจจากการเปล่ียนแปลงของ                      
หมู่ฟังกช์นันลั (Functional Group) ของสารภายในเซลล ์ ซ่ึงแสดงผลออกมาในรูปอินฟราเรดสเปกตรัมท่ีเปล่ียนแปลงไป (Wong et al, 1991: 10988)  
ต่อมาไดมี้นกัวิจยัอีกหลายกลุ่มท่ีไดป้ระยกุตเ์ทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจวินิจฉัยเก่ียวกบัมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งชนิดอ่ืนๆ เช่น 
ในปี ค.ศ. 1998 Cohenford และคณะไดน้ าเทคนิคน้ีมาตรวจสอบในแต่ละเซลลโ์ดยใชอิ้นฟราเรดไมโครสโกปี (Infrared Microscopy) พบว่า ในเซลล์
ปากมดลูกปกติของผูป่้วยท่ีเป็นเน้ืองอก (Neoplasia) มีลกัษณะโครงสร้างทางโมเลกุลต่างจากเซลล์ปกติ ในผูป่้วยท่ีไม่เป็นเน้ืองอก ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ขบวนการเกิดมะเร็งปากมดลูก (Cohenford and Rigas, 1998: 15327) ในปี ค.ศ. 2006 Krishna และคณะไดใ้ช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและ
รามานสเปกโทรสโกปี (Raman Spectroscopy) ตรวจวดัเซลลม์ะเร็งลิวคีเมีย (Leukemia) และเซลลม์ะเร็งเตา้นมทั้งก่อนและหลงัไดรั้บยาต่อตา้นมะเร็ง 
แล้วใช้ซอฟต์แวร์ช่ือ STATISTICA ในการท าการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคญัและจ าแนกเซลล์พบว่า สามารถจ าแนกเซลล์แต่ละชนิดได ้
(Krishna et al, 2006: 462) และในปี ค.ศ. 2008 Bogomolny และคณะไดใ้ชเ้ทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีตรวจวดัเซลล์สร้างเส้นใยในหนูทดลอง
และเน้ือเยือ่ปากมดลูกจากผูป่้วยท่ีเป็นมะเร็งในระยะต่างๆจ านวน 38 ราย แลว้ท าให้เซลล์จากหนูเกิดการติดเช้ือ (Infection) โดยใช้ไวรัสท่ีก่อมะเร็ง
พบวา่ สามารถจ าแนกเซลลม์ะเร็งไดอ้ยา่งถูกตอ้งถึงร้อยละ 89.5 และ 97.4 ตามล าดบั (Bogomolny et al, 2008: 1038) เป็นตน้ ส าหรับในประเทศไทย
ไดเ้ร่ิมมีการศึกษาตรวจวดัเซลล์มะเร็งโดยใช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ไดแ้ก่ ในปี พ.ศ. 2541  ณัฐิยา และภสัสร์พล ไดศึ้กษาตวัอยา่งเซลล์
ปากมดลูกของหญิงไทยจ านวน 100 ตวัอยา่ง พบว่า มีความแตกต่างของอินฟราเรดสเปกตรัมของเน้ือเยื่อปากมดลูกปกติกบัเน้ือเยื่อปากมดลูกท่ีเป็น
มะเร็ง ในปี พ.ศ. 2542 จิราวรรณ และศกัรพงศ ์ไดศึ้กษาเพ่ิมเติมในหญิงไทย 1,000 ราย พบวา่ การอกัเสบของเน้ือเยื่อ และการใช้ยาคุมก าเนิดมีผลต่อ
สเปกตรัมได ้และในปี พ.ศ. 2544 อุษณีย ์สุวิมลธีระบุตรไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงของอินฟราเรดสเปกตรัมท่ีสัมพนัธ์กบัหมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ของ
กรดนิวคลีอิกในเซลลป์ากมดลูกก่อนและหลงัการรักษามะเร็งปากมดลูกดว้ยรังสีรักษา และใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง พบว่า 
อินฟราเรดสเปกตรัมของเซลลม์ะเร็งปากมดลูกก่อนและหลงัการรักษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เป็นตน้ 

2. วธีิการทดลอง 
ง าน วิ จัย น้ี เ ป็ น ง าน วิ จัย เ ชิ งทดลอ ง  เ พ่ื อ ศึ กษ าขั้ น ตอนก า ร เ ต รี ยมตัว อย่ า ง  ก า รต ร วจวัด ด้ ว ย เ ทค นิ ค อินฟรา เ ร ด 

สเปกโทรสโกปี และการใชวิ้ธีคีโมเมทริกส์ท่ีเหมาะสมในการจ าแนกความแตกต่างของเซลลป์กติและเซลลม์ะเร็ง โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัอยา่งเซลล์
ปากมดลูกท่ีมีผลการตรวจยืนยนัจากสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยประกอบดว้ยเซลล์ปกติ (Normal Cell) เซลล์มะเร็งก่อนการ
บ าบดั (Pre-radiated Cancerous Cell) และเซลลม์ะเร็งหลงัการบ าบดั (Post-radiated Cancerous Cell) อยา่งละ 20, 29 และ 29 ตวัอยา่งตามล าดบั เร่ิมท า
การตรวจวดัโดยดูดตวัอยา่งเซลลป์ากมดลูกมาตวัอยา่งละ 10 ไมโครลิตร แลว้ป้ายและเกล่ียตวัอยา่งลงบนเซลล์ตวัอยา่งอินฟราเรด (Infrared Sample 
Cell) ท าการก าจดัน ้ าโดยการกรองสุญญากาศ (Vacuum Filtration) แลว้ตรวจวดัในแบบวิธีการส่งผ่าน (Transmission Mode) และบนัทึกอินฟราเรด
สเปกตรัมในช่วงเลขคล่ืน (Wavenumber) ประมาณ 4,000 ถึง 400 cm-1 ดว้ยเคร่ือง Nicolet Magna 750 FT-IR spectrometer  ดงัภาพท่ี 3 โดยใช้ตวั
ตรวจหา (Detector) เป็น DTGS และก าหนดการแยกชดั (Resolution) เป็น 4 cm-1 จ านวนการกราด (Number of Scans) เป็น 64 และอตัราการขยาย 
(Gain) เป็น 1 แลว้ท าการจ าแนกความแตกต่างความแตกต่างระหวา่งเซลลป์ากมดลูกปกติและเซลลม์ะเร็งทั้งก่อนและหลงัฉายรังสีโดยใชก้ารวิเคราะห์
ส่วนประกอบมุขส าคญัและระยะมาฮาลาโนบิส 
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ภาพที ่3 เคร่ือง Nicolet Magna 750 Spectrometer (A) และขั้นตอนในการตรวจวดั (B)- (E) 
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(A) เซลลม์ะเร็งก่อนบ าบดั

(B) เซลลม์ะเร็งหลงับ าบดั

(C) เซลลป์กติ

 

ภาพที ่4 อนิฟราเรดสเปกตรัมของตวัอย่างเซลล์มะเร็งก่อนการบ าบัด (A) หลงัการบ าบัด (B) และเซลล์ปกต ิ(C) 
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3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
จากภาพท่ี 4 แสดงอินฟราเรดสเปกตรัมท่ีตรวจวดัไดใ้นแต่ละตวัอยา่ง ส่วนภาพท่ี 5 แสดงสเปกตรัมเฉล่ีย (Mean Spectrum) ของตวัอยา่ง

ของตวัอยา่งเซลลม์ะเร็งปากมดลูกก่อนและหลงัท าการบ าบดัดว้ยรังสีและตวัอยา่งเซลลป์ากมดลูกปกติในช่วงเลขคล่ืน 1,300 ถึง 900 cm-1 ซ่ึงเป็นช่วง
เลขคล่ืนท่ีมีรายงานวา่ สามารถจ าแนกความแตกต่างกนัระหวา่งเซลลป์กติและเซลล์มะเร็งได ้จากสเปกตรัมขา้งตน้จะเห็นไดว้่า แมเ้ป็นตวัอยา่งเซลล์
ชนิดเดียวกนัก็มีความแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากการแปรผนั (Variation) ในตวัอยา่ง จึงท าให้ “ไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างของสเปกตรัมของ
เซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งไดด้ว้ยตาเปล่า” จ าเป็นตอ้งท าการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคญัพบว่า เกิดการเกาะ
กลุ่ม (Cluster) ของตวัอย่างเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง โดยอยู่แยกกนัอย่างชัดเจนในปริภูมิของ 3 ส่วนประกอบมุขส าคญั โดยท่ีเซลล์ปกติอยู ่
“ดา้นบน” ของปริภูมิ ในขณะท่ีเซลลม์ะเร็งอยู ่“ดา้นล่าง” ของปริภูมิ ส่วนกลุ่มของเซลลม์ะเร็งหลงัการบ าบดัอยูใ่กลเ้คียงกบักลุ่มเซลล์มะเร็งดงัแสดง
ในภาพท่ี 6 และเม่ือค านวณระยะทางมาฮาลาโนบิสเทียบกบัศูนยก์ลางของแต่ละกลุ่มพบว่า สามารถจ าแนกตวัอยา่งเซลล์ปกติ เซลล์มะเร็งก่อนและ
หลงัการบ าบดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งถึงร้อยละ 90, 93 และ 52 ตามล าดบั 
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ภาพที ่5 อนิฟราเรดสเปกตรัมเฉลีย่ของตวัอย่างเซลล์มะเร็งก่อนการบ าบัด ( )  หลงัการบ าบัด ( ) และเซลล์ปกต ิ( ) 
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ภาพที ่6 แผนภาพแสดงกลุ่มตวัอย่างของเซลล์ปกต ิ(สีเขียว) เซลล์มะเร็งก่อนการบ าบัด (สีแดง) และ 

เซลล์มะเร็งหลงัการบ าบัด (สีเหลอืง) 
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4. สรุป 
เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสามารถใชจ้  าแนกความแตกต่างของเซลลป์กติและเซลลม์ะเร็งปากมดลูกได ้โดยวดัความแตกต่างเชิง

สเปกตรัมดว้ยวิธีคีโมเมทริกส์ จากงานวิจยัน้ีพบว่า เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในแบบวิธีส่งผ่านและการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคญั
ควบคู่กบัระยะทางมาฮาลาโนบิสสามารถใช้ในตรวจหาและระบุเซลล์มะเร็งปากมดลูกได ้โดยกลุ่มของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งก่อนการบ าบดัอยู่
แยกกนัอยา่งชดัเจน ส่วนเซลลม์ะเร็งหลงัการบ าบดัอยูใ่กลเ้คียงกบักลุ่มเซลลม์ะเร็งก่อนบ าบดั อยา่งไรก็ตามควรมีการด าเนินการวิจยัเพ่ิมเติมโดยเพ่ิม
จ านวนตวัอยา่งเซลลใ์ห้มากข้ึน เพ่ือยนืยนัความถูกตอ้งของวิธีการ 

5. กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงลงได้โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ                    
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การจ าแนกมะเร็งเม็ดเลอืดขาวโดยใช้ โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายช้ัน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีไดเ้สนอวิธีการจ าแนกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยท าการทดสอบประสิทธิภาพการจ าแนกประเภทกบัอลักอริทึม

โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer Perceptron Neural Network) อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) และ
อลักอริทึม เนอีฟเบย ์(Naïve-Bayes) จากการทดลองพบวา่เม่ือลดมิติของขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ ไคแสควร์แลว้ ส่งเขา้ประมวลผลดว้ยเคร่ืองจกัรการเรียนรู้ 
โดยวดัประสิทธิภาพจากค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) จากจ านวนมิติของขอ้มูลท่ีส่งผลดีท่ีสุดพบว่า อลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้นท่ี จ านวน 500 มิติ ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) เท่ากบั 98.61% รองลงมาเป็นอลักอริทึม เนอีฟเบย ์(Naïve-Bayes) ท่ีจ  านวน 1,000 
มิติ ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) เท่ากบั 97.22% และสุดทา้ยอลักอริทึม ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) ท่ีจ  านวน 1 มิติ ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) 
เท่ากบั 93.06 % ตามล าดบั 
ค าส าคญั: การจ าแนกมะเร็งเมด็เลือดขาว โครงข่ายประสาทเทียม เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น 

Abstract 
This research presented classification for Leukemia. Test performance classification with Multi-layer Perceptron Neural Network, 

Decision Tree, Naive-Bayes algorithms. The experimental results showed that reducing the dimension by Chi Square technique and process with 
machine learning algorithms. The performance of accuracy found Multi-layer Perceptron Neural Network yielded a very high classification with 
the accuracy equal to 98.61%. Followed by the Naïve-Bayes yielded with the accuracy 97.22% and Decision Tree yielded with the accuracy 
93.06%  respectively. 
Keywords: Classification for Leukemia, Neural Network, Multi-layer Perceptron. 

1. บทน า 
เมด็เลือดขาว (Leukemia) จดัเป็นมะเร็งท่ีเกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือชนิดเฉียบพลนัและ

ชนิดเรือรังซ่ึงมะเร็งเมด็เลือดขาวชนิดเฉียบพลนัเป็นชนิดท่ีพบมากท่ีสุด จดัเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาท่ีเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ตน้ก าเนิด 
เมด็เลือดในไขกระดูก ท าให้มีการแบ่งตวัเพ่ิมจ านวนของเซลลต์วัออนของเมด็โลหิตขาวเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก แต่เซลลเ์หล่านั้นไม่สามารถเจริญเป็นตวัแก้
ไดต้ามปกติ เซลลต์วัออนของเมด็โลหิตขาวในไขกระดูกจะเพ่ิมจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ เซลลม์ะเร็งเหล่าน้ีจะแทนท่ีและยบัยงัการเจริญเติบโตของเซลล์
ซ่ึงสร้างเมด็เลือดแดง เมด็เลือดขาวและเกร็ดเลือด จนเกิดอาการและอาการแสดงในผูป่้วยในระยะเวลาอนัสั้น เช่น มีอาการซีดอ่อนเพลีย มีเลือดออก
ผิดปกติ หรือจุดเลือดออก เน่ืองจากเกร็ดเลือดต ่าติดเช้ือง่ายมีไขสู้ง นอกจากน้ี ยงัอาจเกิดอาการผิดปกติจากการท่ีเซลล์มะเร็งแทรกตวัเขา้ไปใน
เน้ือเยือ่อ่ืนๆ (ศูนยม์ะเร็งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์, เวบ็ไซด)์ 

ซ่ึงหน่ึงวิธีในการวินิจฉยัในการตรวจโรคมะเร็งเมด็เลือดขาว คือการตรวจระดบัยนี การตรวจวิธีน้ี นอกจากจะมีประโยชน์ในการช่วย
แยกชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลนัแลว้ ยงัสามารถพยากรณ์โรคได้ ซ่ึงมีประโยชน์ในการติดตามและการรักษาโรคได้อยา่งทนัทวงที 

ดงันั้นงานดา้นการจ าแนกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาวจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการตรวจวินิจฉัยอาการผูป่้วย เพ่ือท่ีจะท าให้การด าเนินดูแลการ
รักษาไดต้รงตามอาการของโรคในทางการแพทยก์ารวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากการตอบสนองต่อการ
รักษาดว้ยยาหรือวิธีการรักษาของมะเร็งเมด็เลือดขาวแต่ละชนิดแตกต่างกนั (ภทัราวฒิุ แสงศิริและเพ่ือน, 2553; มะลิกา วฒันะ, 2549) แต่ปัญหาในการ
จ าแนกประเภทของมะเร็งเมด็เลือดขาว ซ่ึงประกอบดว้ยมิติของยีนอยูเ่ป็นจ านวนมากนั้นจะอาศยัความสามารถของมนุษยเ์พียงอยา่งเดียว ท าให้การ
จ าแนกมีประสิทธิภาพอยา่งจ ากดัจากความส าคญัของปัญหาดงักล่าว งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ศึกษาวิธีการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ าแนกประเภทของ
มะเร็งเมด็เลือดขาวให้เป็นแบบอตัโนมติั โดยประสิทธิภาพท่ีจ าแนกไดจ้ะใกลเ้คียงกบัการจ าแนกมะเร็งเมด็เลือดขาวท่ีท าโดยมนุษย ์ซ่ึงประโยชน์จาก
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งานวิจยัน้ีจะท าให้ประหยดัแรงงานมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก เพราะทดแทนผูเ้ช่ียวชาญในการจ าแนกประเภทมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยงานวิจยัน้ีไดเ้สนอ
วิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างโมเดลในการจ าแนกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาวดว้ย อลักอริทึมโครงขายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอน หลายชั้น (Multi-
layer Perceptron Neural Network) และท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัอลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) และอลักอริทึมเนอีฟเบย ์
(Naïve-Bayes) 

2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 การเลอืกคุณลกัษณะ (Feature Selection) 

การลดขนาดขอ้มูล (Data Reduction) จดัเป็นกระบวนการหน่ึงในขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลนั้นคือการท าให้ขอ้มูลตั้งตน้มีขนาดลดลง 
โดยสูญเสียลกัษณะส าคญัของขอ้มูลนอ้ยท่ีสุดและสูญเสียความถูกตอ้งของผลลัพธ์น้อยท่ีสุด เน่ืองจากขอ้มูลแต่ละตวัจะมีความส าคญัต่อการจดักลุ่ม
ขอ้มูลไม่เท่ากนั ดว้ยเทคนิคการเลือกขอ้มูลท่ีดีจะท าให้สามารถเลือกขอ้มูลท่ีมีความส าคญัและสามารถใช้เป็นตวัแทนของขอ้มูลส่วนใหญ่ได ้และใน
ความเป็นจริงมกัจะเกิดเหตุการณ์ท่ีเรียกกนัว่า ปัญหาของมิติขอ้มูล (Curse of Dimensionality) ข้ึนเสมอนั้นหมายความว่าจ  าเป็นตอ้งลดขนาดมิติของ
ขอ้มูลลง (Dimensionality Reduction) เพ่ือให้ตวัจ าแนกประเภทสามารถท างานไดถู้กตอ้งมากข้ึนจากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ การจ าแนกประเภทของ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ซ่ึงมีจ  านวนของขอ้มูลมากเช่นกนันั้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งคน้หากลุ่มของยีนท่ีมีคุณลกัษณะท่ีมีอ านาจในจ าแนกประเภทของ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีมีประสิทธิภาพออกมา แต่ลกัษณะของขอ้มูลมะเร็งเม็ดเลือดขาว ขอ้มูลมีจ านวนมิติมากและมิติขอ้มูลเหล่านั้น ไม่ไดไ้ปใน
ทิศทางเดียวกนัท าให้ขอ้มูลยีนมะเร็งเม็ดเลือดขาวเกิดการกระจาย (Data sparse) ซ่ึงจะท าให้บางจุดอาจจะไม่มีขอ้มูลอยูเ่ลย ซ่ึงส่ิงน้ีถูกเรียกว่าเป็น
ปัญหาของมิติขอ้มูล ดงันั้นการลดมิติขอ้มูล นอกจากจะช่วยประหยดัทรัพยากรแลว้ ยงัเพ่ิมประสิทธิภาพในการแยกประเภทขอ้มูลของมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวไดแ้ม่นย  าข้ึนอีกดว้ย (Xin Jin และเพ่ือน, 2006; นรินทร์ พนาวาส และนิเวศ จิระวิชิตชยั, NCIT10) 

2.2 ค่าสถิตไิคสแควร์ (Chisquare) 
ปัจจุบนัมีหลายเทคนิคส าหรับการคน้หากลุ่มยอ่ยของยนีท่ีมีอ านาจในการจ าแนกประเภทของมะเร็งเมด็เลือดขาว มีวิธีการพ้ืนฐาน โดย

จดัอนัดบัการแสดงออกของยีน (Ranking Gene Expression) ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาการลดคุณลกัษณะดว้ยวิธี Chisquare ผลท่ีไดจ้ากการทดลองคือ 
กลุ่มขอ้มูลการแสดงออกของยีนในระดบัท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี มีความเช่ือวา่ระดบัการแสดงออกท่ีสูงของยีนในตวัอยา่งทดสอบใดๆ ยอ่มแสดงว่ายีน
นั้นมีอิทธิพลต่อการจ าแนกประเภทของมะเร็งเมด็เลือดขาวค่าสถิติไคสแควร์ วดัความเป็นอิสระต่อกนัระหวา่งตวัแปรและกลุ่ม โดยคาสถิติไคสแควร์
ท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี จะพิจารณาจากคา่สูงสุดสามารถนิยามไดโ้ดย (Xin Jin และเพ่ือน, 2006; นรินทร์ พนาวาส และนิเวศ จิระวิชิตชยั, NCIT10) 

 

 

2.3 อลักอริทมึการจ าแนกประเภท (Classifier Algorithm) 
การจ าแนกขอ้มูลจดัเป็นการท าเหมืองขอ้มูลท่ีส าคญัเทคนิคหน่ึงเป็นกระบวนการสร้างโมเดลจดัการขอ้มูลให้อยูใ่นกลุ่มท่ีก าหนดมา

ให้ โดยการสร้างกฎเพ่ือช่วยในการตดัสินใจจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่เพ่ือใช้ท  านายแนวโน้มการเกิดข้ึนของขอ้มูลท่ียงัไม่เกิดข้ึนการจ าแนกขอ้มูลประเภท
เรียนรู้แบบมีผลเฉลย (Supervised Learning) สามารถแบ่งขั้นตอนวิธีการจ าแนกประเภทไดเ้ป็น 2 ขั้นตอนคือ การเรียนรู้เพ่ือสร้างกลุ่มตน้แบบและ
จ าแนกประเภทของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสนใจ โดยการตรวจสอบหาความคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งตน้แบบ 

2.3.1 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) (พยงุ มีสัจ, 2551) มีพ้ืนฐานมาจากการจ าลองการท างานของสมอง
มนุษย ์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จุดมุ่งหมายของโครงข่ายประสาทเทียมคือตอ้งการให้คอมพิวเตอร์ มีความชาญฉลาดในการเรียนรู้เหมือนท่ีมนุษย์
มีการเรียนรู้ สามารถฝึกฝนไดแ้ละสามารถน าความรู้และทกัษะ รวมทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ช้ไดดี้กบัปัญหา Classification, Regression และ 
Clustering เทคนิคน้ี มกัถูกเรียกวา่“Black Box”เน่ืองจากการท างานมีความซบัซอ้นมากกวา่เทคนิคอ่ืนๆ ค่อนขา้งมาก การเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์ก 
ท าไดโ้ดยการส่งขอ้มูลเขา้มายงัสวนท่ีเรียกว่าเพอร์เซ็ปตรอน (Perceptron) สามารถเทียบไดก้บัเซลสมองของมนุษย ์โดยท่ีเพอร์เซ็ปตรอนท าการรับ
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปของเมทริกซ์ซ่ึงเป็นตวัเลขเขา้มาค านวณ ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนผลรวม 

 

                                 
 

 โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multilayer Perceptron (MLP) โครงข่ายประสาทเทียมแบบ MLP เป็นรูปแบบหน่ึงของโครงข่ายประสาท
เทียมท่ีมีโครงสร้างเป็นแบบชั้นใชส้ าหรับงานท่ีมีความซบัซอ้นไดผ้ลเป็นอยา่งดี โดยมี กระบวนการฝึกฝนเป็นแบบ Supervise และขั้นตอนการส่งค่า
ยอ้นกลบั (Back Propagation) ใช้ในการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทวิธีหน่ึงท่ีนิยมใช้ MLP เพ่ือปรับค่าน ้ าหนกัในเส้นเช่ือมต่อระหว่างโหนดให้
เหมาะสม โดยการปรับค่าน้ีจะข้ึนกบัความแตกต่างของค่าเอาตพ์ุตท่ีค  านวณไดก้บัค่าเอาตพ์ุตท่ีตอ้งการ ขั้นตอนการส่งค่ายอ้นกลบัส าหรับการฝึกฝน
กระบวนการส่งค่ายอ้นกลบัประกอบดว้ย 2 ส่วนยอ่ยคือ การส่งผ่านไปขา้งหน้า (Forward Pass) การส่งผ่านยอ้นกลบั (Backward Pass) ส าหรับการ
ส่งผ่านไปขา้งหน้าขอ้มูลจะผ่านเขา้โครงข่ายประสาทเทียมท่ีชั้นของขอ้มูลเขา้และจะส่งผ่านจากอีกชั้นหน่ึงไปสู่อีกชั้นหน่ึงจนกระทงัถึงชั้นขอ้มูล
ออก ส่วนการส่งผา่นยอ้นกลบัค่าน ้าหนกัการเช่ือมต่อจะถูกรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบักฎการแกข้อ้ผิดพลาด (Error-Correction) คือ 

ผลต่างของผลตอบท่ีแทจ้ริง (Actual Response) กบัผลตอบเป้าหมาย (Target Response) เกิดเป็นสัญญาณผิดพลาด (Error Signal) ซ่ึง
สญัญาณผิดพลาดน้ีจะถูกส่งยอ้นกลบัเขา้สู่โครงข่ายประสาทเทียมในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเช่ือมต่อค่าน ้ าหนกัการเช่ือมต่อจะถูกปรับจนกระทัง่
ผลตอบท่ีแทจ้ริงเขา้ใกลผ้ลตอบเป้าหมาย ดงัภาพท่ี 2 

 

ภาพที ่2 โครงข่ายประสาทเทียม Multilayer Perceptron 

2.3.2 ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) (Quinlan, 1993; พรพล ธรรมรงครั์ตน์ และคณะ, 2008) ตน้ไมจ้ะประกอบดว้ยโหนดแทน
คุณลักษณะ และโหนดล่างสุดแทนหมวดหมู่ การสร้างก่ิงสาขาจะพิจารณาจากค่าความจริงของคุณลกัษณะ โดยค่าความจริงท่ีใช้จะมาจากการ
ค านวณหาค่า Information Gain คุณลกัษณะใดท่ีมีค่า Information Gain มากท่ีสุดจะถูกเลือกเป็นโหนดลูก การค านวณค่า Information Gain การสร้าง
ตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 จะใชค้่ามาตรฐานอตัราส่วนเกิน (Gain Ratio) เพ่ือเลือกคุณลกัษณะท่ีจะใช้เป็นรากหรือโหนด ถา้ให้ชุดขอ้มูล M ประกอบดว้ย
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ค่าท่ีเป็นไปไดคื้อ {m1, m2, ..., mn} และให้ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดค่า m1 มี ค่าเท่ากบั P(mi) จะไดว้่าค่าเกนสารสนเทศ (Information Gain) ของ M 
เขียนแทนดว้ย I(M) ค านวณไดด้งัสมการ 

 
ถา้ให้ขอ้มูลสอน คือ T และคุณลกัษณะท่ีเป็นโหนด คือ x และมีค่าทั้งหมดท่ีเป็นไปได ้n ค่าโหนดปัจจุบนัจะแบ่งตวัอยา่ง T ออกตาม

ก่ิงเป็น {t1, t2, ..., tn} ตามค่าท่ีเป็นไปไดข้อง x ดงันั้นจึงสามารถค านวณค่าเกนสารสนเทศหลงัจากแบ่งตามคุณลกัษณะ x ไดด้งัสมการ 

 

ค่ามาตรฐานเกน (GAIN) ของคุณลกัษณะ x ไดด้งัสมการ 

 

จากนั้นค  านวณค่าสารสนเทศของการแบ่งแยก (Split Information) ของคุณลกัษณะแต่ละตวั ถา้ให้ T คือ ชุดของตวัอยา่ง เม่ือแบ่งตวั
อยา่งน้ีตามคุณลกัษณะ x จะไดชุ้ดของตวัอยา่งยอ่ยในแต่ละก่ิง คือ {t1, t2, ..., tn} จ านวน n ชุด ตามค่าท่ีเป็นไปไดใ้นคุณสมบติั x เม่ือค  านวณค่า
สารสนเทศของการแบ่งแยกไดด้งัสมการ 

 

ค านวณค่ามาตรฐานอตัราส่วนเกิน (Gain ratio) ไดจ้าก Gain Ratio = Gain – Split Information ทา้ยสุดจึงเลือกค่า Gain ratio สูงสุด
เป็นคุณลกัษณะเร่ิมตน้ และเลือกคุณสมบติัถดัไปตามค่า Gain ratio นอ้ยลงตามล าดบั 

2.3.3 เนอีฟเบย ์ (Naïve-Bayes) (D. Lewis, 1998) หลกัการของวิธีการน้ีใช้การค านวณความน่าจะเป็นซ่ึงถูกใช้ในการท านายผล เป็น
เทคนิคในการแกปั้ญหาแบบการจ าแนกประเภทท่ีสามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ได้และสามารถอธิบายได้ดว้ย  มนัจะท าการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเพ่ือใช้ในการสร้างเง่ือนไขความน่าจะเป็นส าหรับแต่ละความสัมพนัธ์การเรียนรู้เบยอ์ย่างง่าย เป็นวิธีจ  าแนกประเภทขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพวิธีหน่ึง อลักอริทึมในการท างานท่ีไม่ซบัซอ้นเหมาะกบักรณีของเซตตวัอยา่งมีจ  านวนมากและคุณสมบติั (Attribute) ของตวัอยา่งไม่ข้ึน
ต่อกนั โดยก าหนดให้ความน่าจะเป็นของขอ้มูลเท่ากบั 

 
กลุ่ม vj  ส าหรับขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติั n ตวั X = { a1, a2, …, an } หรือ ใช้สัญลกัษณ์ว่า P( a1, a2, …, an | vj) โดยท่ี Π หมายถึง ผลคูณของค ค่า( ai | 
vj) ทั้งหมด i = 1,2,3,…,n และ j = 1,2,3,…,n ดงันั้นเราจะไดว้า่วิธีการจ าแนกประเภทแบบเบยอ์ยา่งง่าย ดงัสมการ 

 
2.4 การวดัประสิทธิภาพ 

วิธีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพแต่ละอัลกอริทึมในการจ าแนกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้นสามารถวดัท่ี
ประสิทธิภาพของการจ าแนกขอ้มูล ตามแนวคิดทางดา้นการคน้คืนสารสนเทศ ซ่ึงก็คือการวดัค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) ค่าความแมนย  า (Precision) 
และค่าความระลึก (Recall) และค่า F-Measure ซ่ึงค  านวณไดจ้าก 

Accuracy = (TP + TN)/( TP + FP + FN + TN) 
Precision = TP /( TP + FP) 

Recall = TP /( TP + FN) 
F-Measure = 2 *Precision*Recall/(Precision+Recall) 
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3. วธีิการด าเนินการวจัิย 
งานวิจยัน้ีท  าการทดลองการลดมิติของยีนรวมกบัอลักอริทึมในการจ าแนกประเภทเรียนรู้แบบมีผลเฉลย(Supervised Learning) โดย

มุ่งเน้นจ าแนกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งขอ้มูลยีนของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลนั (Acute Leukemia) 
จาก Pablo de Olavide University of Seville ซ่ึงขอ้มูลชุดน้ีประกอบดว้ย 2 ประเภท คือ ALL และ AML ซ่ึงมีจ  านวนมิติของขอ้มูล 7,130 มิติ จ านวน 72 
ตวัอยา่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งเรียนรู้และท าการทดสอบดว้ยวิธี 5-fold cross validation 

 
ภาพที ่3 ขั้นตอนวธีิจ าแนกประเภทของมะเร็งเมด็เลอืดขาว 

โดยแบบจ าลองท่ีน าเสนอในงานวิจยัน้ี จะท าการลดขนาดมิติของขอ้มูลดว้ยค่าสถิติไคแสควร์ Chisquare โดยพิจารณาเรียงล าดบัจาก
ค่าสูงสุด ซ่ึงผลท่ีได้จากการลดขนาดของมิติดงักล่าวจะถูกส่งเขา้เคร่ืองจกัรการเรียนรู้แบบมีผลเฉลยดว้ยอลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer Perceptron Neural Network) อลักอริทึม ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) และอลักอริทึมเนอีฟเบย ์(Naïve-Bayes) มา
เรียนรู้เพื่อท าการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้ง ความแม่นย  า โดยวดัท่ีประสิทธิผลของการจ าแนกตามแนวคิดทางดา้นการคน้
คืนสารสนเทศ ซ่ึงก็คือการวดัค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) ค่าความแม่นย  า (Precision) และค่าความระลึก (Recall) และค่า F-Measure 

4. ผลการทดลอง 
การทดลองคน้หากลุ่มยอ่ยของยีนท่ีมีอ านาจในการจ าแนกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาว ดว้ยการลดคุณลกัษณะดว้ยวิธี Chisquare 

ร่วมกบัอลักอริทึมเคร่ืองจกัรเรียนรู้ (Machine learning) ซ่ึงประกอบด้วยอลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer 
Perceptron Neural Network) อลักอริทึม ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) และอลักอริทึมเนอีฟเบย ์(Naïve-Bayes) ซ่ึงไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 

ตารางที ่1 ผลเปรียบเทยีบประสิทธิภาพด้วย MLP 

      
ผลทดลองโดยใช้วิธี Chisquare ในการลดคุณลกัษณะและท าการเรียนรู้ ดว้ยโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (MLP) 

พบวา่ เม่ือลดมิติขอ้มูลลงเหลือ 500 มิ ติ ให้ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) สูงท่ีสุดเท่ากบั 98.61 % และค่า F-Measure เท่ากบั 98.60% โดยสามารถลดมิติ
ของขอ้มูลไดถึ้ง 92.98% 
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ตารางที ่2 ผลเปรียบเทยีบประสิทธิภาพด้วย DT 

      
ผลทดลองโดยใช้วิธี Chisquare ในการลดคุณลกัษณะและท าการเรียนรู้ดว้ยอลักอริทึม ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) พบว่า เม่ือ

ทดสอบการลดมิติ ขอ้มูลลงเหลือ 1 มิติ กลบัให้ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) สูงข้ึนเท่ากบั 93.06 % และค่า F-Measure เท่ากบั 93.00 % โดยสามารถลด
มิติของขอ้มูลไดถึ้ง 99.98% 

ตารางที ่3 ผลเปรียบเทยีบประสิทธิภาพด้วย NB 

                 

ผลทดลองโดยใช้วิธี Chi-square ในการลดคุณลกัษณะและท าการเรียนรู้ด้วยอลักอริทึมเนอีฟเบย ์ (Naïve-Bayes) พบว่า เม่ือลดมิติ
ขอ้มูลลงเหลือ 1,000 มิติ ให้ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) สูงท่ีสุดเท่ากบั 97.22% และค่า F-Measure เท่ากบั 97.20 % โดยสามารถลดมิติของขอ้มูลได้
ถึง 85.97% 

จากผลการทดลองพบว่าทั้ง 3 อลักอริทึม เหมาะสมกบัการลดคุณลกัษณะดว้ยค่า Chisquare ซ่ึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการจ าแนก
สูงข้ึน ในขณะเดียวกนัก็ส่งผลให้จ  านวนมิติของขอ้มูลลดลง เม่ือท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy) ในการจ าแนกพบว่า 
โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (MLP) ให้ประสิทธิ ภาพในการจ าแนกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาวดีกว่า อลักอริทึม ตน้ไม้
ตดัสินใจ (DT) และเนอีฟเบย ์(NB) และความถูกตอ้งเร่ิมลดลงเม่ือจ านวนมิติของขอ้มูลต ่ากวา่ 500 มิติ แต่ยงัคงความถูกตอ้งมากกวา่อลักอริทึมอ่ืน 
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ภาพที ่4 การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของอลักอริทมึ 

5. สรุปผลการวจัิย 
งานวิจยัน้ี ไดเ้สนอวิธีการลดมิติของยีนดว้ยค่าสถิติไคแสควร์ (Chisquare) และท าการเรียนรู้เพ่ือสร้างโมเดลในการจ าแนกประเภท

ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวดว้ยอลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer Perceptron Neural Network) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพกบัอลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) และอลักอริทึมเนอีฟเบย ์(Naïve-Bayes) เพ่ือศึกษาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการจ าแนก
ประเภทของมะเร็งเมด็เลือดขาว จากการทดลองพบวา่การลดมิติของขอ้มูลดว้ยวิธีไคแสควร์แลว้ส่งเขา้เคร่ืองจกัรการเรียนรู้และวดัประสิทธิภาพจาก
ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) และจ านวนมิติของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุด พบวา่ อลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นท่ีจ  านวน 500 มิติ ค่า
ความถูกตอ้ง (Accuracy) เท่ากบั 98.61% รองลงมาเป็นอลักอริทึมเนอีฟเบย  ์(Naïve-Bayes) ท่ีจ  านวน 1,000 มิติ ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) เท่ากบั  
97.22% และสุดทา้ยอลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) ท่ีจ  านวน 1 มิติ ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) เท่ากบั 93.06 % ตามล าดบั ผลการทดลอง
จากงานวิจยัน้ี พบว่า อลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer Perceptron Neural Network) มีประสิทธิภาพในการ
จ าแนกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาวดีท่ีสุดและสามารถลดมิติของขอ้มูลของยีนมะเร็งเม็ดเลือดขาวดว้ยค่าสถิติไคแสควร์ (Chisquare) ลงได ้โดย
ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการจ าแนกขอ้มูลแต่อยา่งใด แต่สามารถลดทรัพยากรของระบบและลดระยะเวลาในการประมวลผลไดเ้ป็นอยา่งมาก 
ผลจากการวิจยัน้ีสามารถน าค่าสถิติไคแสควร์ ร่วมกบัโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นไปจ าแนกขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลทางการแพทย์
อ่ืนๆ เพื่อคน้หามิติของขอ้มูลท่ีมีอ านาจจ าแนกสูง ในการจ าแนกประเภทของโรคแบบอตัโนมติัได ้
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ความหลากหลายของเช้ือแอคติโนมัยซีททีห่ายากจากเกาะตะรุเตา จังหวดัสตูล ประเทศไทย 
Diversity of Rare Actinomycetes from Tarutao Island, Satun Province, Thailand 
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บทคัดย่อ  
เช้ือแอคติโนมยัซีทท่ีหายาก 46 ไอโซเลท  แยกได้จากดินบริเวณเกาะตะรุเตาท าการบ าบดัดินด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี  และ

เพาะเล้ียงบนอาหาร Humic acid – vitamin agar (HV agar) และ Coal – vitamin agar (CV agar) ท่ีเติมยาปฏิชีวนะ nalidixic acid ความเขม้ขน้ 
20µg/ml  และ cycloheximide ความเขม้ขน้ 50 µg/ml ท  าการตรวจสอบ diaminopimelic isomer (DAP isomer) ของผนงัเซลล์ของทุกไอโซเลทพบว่า
เป็นชนิด meso - DAP  ท าการทดสอบลกัษณะทางกายภาพ  57  การทดสอบ  ประกอบดว้ยลกัษณะทางสัณฐานวิทยา  ลกัษณะทางสรีรวิทยาและ
ชีวเคมี น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาความสัมพนัธ์ตามหลกัการของ numerical taxonomy แสดงผลเป็น dendrogram พบว่าท่ี
ความสมัพนัธ์ 80%  มีเช้ือเด่ียว 7 ไอโซเลท กลุ่มเช้ือท่ีมีสมาชิก 6 - 8 ไอโซเลท จ านวน 2 กลุ่ม (14 ไอโซเลท) และกลุ่มเช้ือท่ีมีสมาชิก 25 ไอโซเลท  
จ  านวน 1 กลุ่ม จากการเทียบเคียงกบัเช้ือในหนงัสือ Bergey’s manual of systematic bacteriology volume 4 (1989) พบว่าเช้ือท่ีไดมี้ความใกลเ้คียงกบั
เช้ือในจีนสั Actinomadura, Actinoplanes, Micromonospora, Nocardia, Pseudonocardia และ Saccharopolyspora 
ค าส าคญั :  แอคติโนมยัซีทท่ีหายาก  ความหลากหลาย  numerical taxonomy 

Abstract 
Forty-six isolates of rare actinomycetes were isolated from soil samples collected from Tarutao Island. After pretreatment using 

physical and chemical methods, soil samples were cultured on Humic acid – vitamin agar (HV agar) and Coal – vitamin agar (CV agar) 
supplemented with 20 µg/ml nalidixic acid and 50 µg/ml cycloheximide. Diaminopimelic isomer (DAP) of cell wall were checked and all isolates 
contained meso - DAP. The isolated strains were put through 57 phenetic testes, including morphology, physiology and biochemistry.  The results 
were statistically analysed to clarify the phenetic relationship of the isolates and a dendrogram was constructed as described in numerical 
taxonomy. At 80% similarity level, there were 7 single member clusters; 2 minor clusters, 14 isolates formed 6 - 8 isolates per cluster; and a major 
clusters consisted of 25 isolates. Identifications have been done followed data available from the Bergey’s manual of systematic bacteriology  
volume 4 (1989). The isolates from Tarutao Island were closely related to genus Actinomadura, Actinoplanes, Micromonospora,  Nocardia,  
Pseudonocardia  and  Saccharopolyspora. 
Keywords:  Rare actinomycetes, Diversity, Numerical taxonomy. 

1. บทน า 
แอคติโนมยัซีท เป็นแบคทีเรียแกรมบวก ท่ีสามารถสร้างเส้นใยและสปอร์ไดค้ลา้ยกบัเช้ือรา มีปริมาณ guanine cytosine (G+C) สูง

มากกวา่ 55%  เป็นกลุ่มท่ีมีความหลากหลายของลกัษณะทางสณัฐานวิทยา (William, 1989)  เช้ือกลุ่มน้ีแพร่กระจายอยูท่ ัว่ไปในส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดิน  
น ้า และโคลนตม เป็นตน้ (Kim et al., 1998) แอคติโนมยัซีทท่ีพบในดินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของ Streptomyces คือประมาณ 70 - 90% ส าหรับกลุ่มแอ
คติโน-มยัซีทท่ีหายาก (rare actinomycetes) นั้นมีอยู่ประมาณ 5% (Alexander, 1977) แต่มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ Acrocarpospora, 
Actinokineospora, Actinomadura, Actinoplanes, Actinosynnema, Amycolatopsis, Catenuloplanes, Cryptosporangium, Dactylosporangium, 
Kineosporia, Kutzneria, Microbispora, Micromonospora, Microtetraspora, Nocardia, Nonomuraea, Pseudonocardia, Saccharomonospora, 
Spirilliplanes, Streptosporangium, Thermobifida, Thermomonospora และ Virgosporangium (Hayakawa, 2008)  แอคติโนมยัซีทเป็นกลุ่มของ
แบคทีเรียท่ีน่าสนใจเน่ืองจากมีความสามารถในการสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพได้มากมาย เช่น สารก าจดัวชัพืชและแมลงศตัรูพืชเอนไซม ์
cellulase และ xylanase และยงัเป็นแหล่งของยาปฏิชีวนะท่ีส าคญั (Oskay et al., 2004) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความหลากหลายของเช้ือแอคติ-
โนมยัซีทท่ีหายากจากเกาะตะรุเตา จงัหวดัสตูล ซ่ึงจดัเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย นบัว่าเป็นบริเวณท่ีน่าสนใจมากบริเวณ
หน่ึงของโลก เน่ืองจากมีสภาพเป็นเกาะท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติสูง ประกอบดว้ยป่าดงดิบท่ีมีสภาพสมบูรณ์  ป่าชายเลน หาดทราย  หิน และน ้ า  จึง
มีโอกาสสูงท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีน่าสนใจ รวมทั้งโอกาสพบเช้ือสายพนัธุ์ใหม่ท่ีอาจจะผลิตสารชนิดใหม่ท่ีมีประโยชน์ ดงันั้นจึงใช้ดินจากพ้ืนท่ีดงักล่าวเพ่ือ
แยกและจดัจ าแนกจีนสัของเช้ือในกลุ่มแอคติโนมยัซีทท่ีหายาก 
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2. วธีิการทดลอง 
ท าการเก็บตวัอยา่งดินจากบริเวณเกาะตะรุเตา จ  านวน 19 ตวัอยา่ง น าตวัอยา่งดินสู่ห้องปฏิบติัการและท าให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้องเป็น

เวลา 7 วนั ท าการบ าบดัตวัอยา่งดินโดยใชวิ้ธีทางกายภาพและเคมี (ตารางท่ี 1) ก่อนการเล้ียงเช้ือบนอาหารแข็ง Humic acid – vitamin agar (HV agar) 
และ  Coal – vitamin agar (CV agar) ท่ีเติมยาปฏิชีวนะ  nalidixic acid  ความเขม้ขน้  20  µg/ml  และ  cycloheximide  ความเขม้ขน้  50  µg/ml  บ่มท่ี
อุณหภูมิ 28°C เป็นเวลา 2 เดือน เม่ือเช้ือเจริญจึงท าการเลือกโคโลนีท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ  กนั  เช่น โคโลนีท่ีมีขนาดเล็ก  โคโลนีท่ีมีลกัษณะของการสร้าง
สปอร์ท่ีต่างกนั  และโคโลนีท่ีมีสีต่าง ๆ กนั  เป็นตน้  จากนั้นแยกเช้ือให้ไดเ้ช้ือบริสุทธ์ิโดยใช้อาหาร International Streptomyces Project (ISP) 2  ท า
การเก็บรักษาเช้ือเพ่ือท าการศึกษาระบุชนิดของเช้ือในระดบัจีนสัตามขอ้มูลท่ีมีรายงานในหนงัสือ  Bergey’s manual of systematic bacteriology 
volume 4 (1989) โดยอาศยัขอ้มูลจากการวิเคราะห์ทางเคมี คือ diaminopimelic isomer รวมทั้งท าการศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาภายใตก้ล้อง
จุลทรรศน์ ลกัษณะทางสรีรวิทยา ไดแ้ก่ การเจริญท่ีอุณหภูมิและ pH ต่างๆ และลกัษณะทางชีวเคมี ไดแ้ก่ ความสามารถในการใช้แหล่งคาร์บอนและ
ไนโตรเจน และความสามารถในการยอ่ยสลายสารอินทรียโ์มเลกุลใหญ่  และท าการจดักลุ่มเช้ือโดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางสถิติตามหลกัการ
ของ numerical taxonomy   

ตารางที ่1 วธีิการบ าบัดตวัอย่างดนิก่อนการแยกเช้ือแอคตโินมยัซีททีห่ายาก 
การบ าบัดดิน อาหารเลีย้งเช้ือ อ้างอิง 

1. เจือจางดว้ย 6% peptone + 0.05% sodium dodecyl sulphate (SDS) บ่มท่ี
อุณหภูมิ 50°C เป็นเวลา 10  นาที 

Coal – vitamin agar (CV agar) You and Park, 1996 

2. เจือจางดว้ย 5% yeast extract + 0.05% sodium dodecyl sulphate (SDS) 
บ่มท่ีอุณหภูมิ 40°C เป็นเวลา 20 นาท ี

Humic acid – vitamin agar  
(HV agar)  

Hayakawa and Nonomura, 1989 

3. เจือจางดว้ย 1.5% phenol บ่มท่ีอุณหภูมิ 30°C เป็นเวลา 30 นาที    Humic acid–vitamin agar (HV agar) Hayakawa et  al.,  1991a 
4. อบดินท่ี  อุณหภูมิ 120°C  เป็นเวลา 1 ชัว่โมง Humic acid–vitamin agar (HV agar) Hayakawa et  al.,  1991a; Tamura et  al., 1997 
5. อบดินท่ีอุณหภูมิ 120°C  เป็นเวลา 1 ชัว่โมง  จากนั้นเจือจางดว้ย   1.5% 
phenol  บ่มท่ีอุณหภูมิ  30°C  เป็นเวลา 30 นาที 

Humic acid–vitamin agar (HV agar) Hayakawa et  al.,1991a 

6. อบดินท่ีอุณหภูมิ 120°C  เป็นเวลา 1 ชัว่โมง  จากนั้นเจือจางดว้ย 0.01% 
benzethonium chloride บ่มท่ีอุณหภูมิ 30°C  เป็นเวลา 30 นาที   

Humic acid–vitamin agar (HV agar) Hayakawa et  al.,1991b 

3.  ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
จากการทดลองสามารถแยกเช้ือแอคติโนมยัซีทท่ีหายากจากตวัอยา่งดินทั้งหมด 19 ตวัอยา่ง ไดจ้  านวน 46 ไอโซเลท ทุกไอโซเลทมี 

diaminopimelic isomer เป็นชนิด meso - DAP ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของเช้ือแอคติโนมยัซีทท่ีหายาก เม่ือศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตก้ลอ้ง
จุลทรรศน์พบวา่เช้ือมีการสร้างสปอร์ลกัษณะต่างๆ กนั ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 กลุ่ม (ดงัภาพท่ี 1)  
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 ลกัษณะสปอร์แบบต่างๆ ของเช้ือแอคตโินมยัซีททีห่ายากทีแ่ยกได้จากเกาะตะรุเตา บนอาหาร ISP 2 อายุ 14 วนั : ก.  
สปอร์ลกัษณะเป็นท่อนเกดิจากการหักของเส้นใย  (รหัส 1TA37), ข. สปอร์ลกัษณะเป็นสายยาวเกดิจากการแตกหน่อ (รหัส 

2TA113a), ค. สปอร์ ลกัษณะเป็นสายยาวขนาดของสปอร์ไม่สม า่เสมอ (รหัส 3TA8), ง. ลกัษณะของอบัสปอร์ บนเส้นใยราบ 
(รหัส 2TA118a) จ. สปอร์มลีกัษณะเป็นเมด็เดีย่วๆ บนเส้นใยราบ (รหัส 3TA23) และ ฉ. สปอร์มลีกัษณะเป็นสายส้ันม้วนอดักนั

แน่นเป็น pseudosporangium (รหัส 4TA26) 

   
 

    

 ก ข ค 

ง จ ฉ 
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เม่ือท าการเทียบเคียงกบัเช้ือท่ีมีรายงานอยูใ่นหนงัสือ Bergey ’s manual of systematic bacteriology  volume 4 (1989) โดยอาศยัขอ้มูล
จากลกัษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและชีวเคมี พบว่าเช้ือท่ีแยกไดส่้วนใหญ่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัเช้ือในจีนสั Nocardia 28 ไอโซเลท (60.9%) 
รองลงมาเป็นจีนสั Micromonospora 7  ไอโซเลท (15.2%),  Pseudonocardia 5 ไอโซเลท (10.9%),  Saccharopolyspora 3 ไอโซเลท (6.5%), 
Actinoplanes 2 ไอโซเลท (4.3%)  และ Actinomadura 1 ไอโซเลท (2.2%) นอกจากน้ี dendrogram ท่ีไดจ้ากการจดักลุ่มเช้ือโดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
ตามหลกัการของ numerical taxonomy  ซ่ึงประกอบดว้ย 57 การทดสอบ พบวา่มีความน่าเช่ือถือสูง โดยมีค่า cophenetic correlation (r)  0.85447  และ
ท่ี 80% similarity  พบวา่มีเช้ือเด่ียว (single member cluster)  จ  านวน 7 ไอโซเลท กลุ่มยอ่ย (minor cluster) ท่ีมีสมาชิกจ านวน 6 - 8 ไอโซเลท จ านวน 
2 กลุ่ม และกลุ่มใหญ่ (major cluster) 1 กลุ่ม มีสมาชิก 25 ไอโซเลท (ดงัภาพท่ี 2)  
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4. สรุป 
จากการศึกษาความหลากหลายของแอคติโนมยัซีทท่ีหายากจากดินบริเวณเกาะตะรุเตา สามารถแยกเช้ือได ้46 ไอโซเลท จดัจ าแนกได้

เป็น 6 จีนสั และเม่ือศึกษาลกัษณะสณัฐานวิทยาและทางกายภาพทั้งหมด 57 การทดสอบมาหาความสัมพนัธ์โดยแสดงในรูปของ dendrogram  พบว่า
เช้ือส่วนใหญ่เป็นแบบ major cluster  และมี 7 ไอโซเลทท่ีมีลกัษณะแตกต่างออกไปจากเช้ืออ่ืนๆ คิดเป็น 15.22%  ของเช้ือท่ีแยกไดท้ั้งหมด จาก
การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของเช้ือแอคติโนมยัซีทท่ีหายากจากเกาะตะรุเตา จดัเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัและมีประโยชน์ในการศึกษา
ต่อในอนาคตเพื่อคน้หาเช้ือและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดใหม่ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
สุ่มเลือกราเอนโดไฟท ์125 ไอโซเลท จากทั้งหมด 614 ไอโซเลท ซ่ึงแยกไดจ้ากใบมะละกอท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา 

นครศรีธรรมราช และพทัลุงมาทดสอบความสามารถในการยบัย ั้งเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะละกอโดย
การเล้ียงเช้ือร่วม พบวา่ราเอนโดไฟท ์41.6.% (52 ไอโซเลท) ให้ค่าการยบัย ั้งการเจริญมากกวา่ 50%  และมีค่าสูงสุดเท่ากบั 67.66% โดยมีลกัษณะการ
เป็นปฏิปักษแ์บ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ ราเอนโดไฟทย์บัย ั้งราก่อโรคโดยเจริญติดกนั (96 ไอโซเลท) ราเอนโดไฟท์ยบัย ั้งราก่อโรคและเจริญทบัราก่อโรค 
(5 ไอโซเลท)  และราก่อโรคเจริญทบัราเอนโดไฟท ์(24 ไอโซเลท) เม่ือน าน ้ าเล้ียงราเอนโดไฟทท่ี์ 2 และ 3 สัปดาห์ไปศึกษาพบว่าน ้ าเล้ียงราเอนโด
ไฟทท่ี์ 3 สปัดาห์ให้ผลการยบัย ั้งการเจริญของราก่อโรคสูงกว่าท่ี 2 สัปดาห์ ซ่ึงน ้ าเล้ียงราเอนโดไฟทท์ั้ง 2 และ 3 สัปดาห์ ส่วนใหญ่มีเปอร์เซ็นตก์าร
ยบัย ั้งการเจริญอยูใ่นช่วง 1-25% ยกเวน้ราเอนโดไฟท ์2 ไอโซเลท คือ Mycelia Sterilia PE068 และ  Xylariales sp. PE124 ซ่ึงให้ค่าการยบัย ั้งอยูใ่นช่วง 
51.44-58.72% และ 61.78-62.61% ตามล าดบั ดงันั้นราเอนโดไฟทท์ั้งสองไอโซเลทซ่ึงมีความสามารถในการเจริญแข่งขนัและสร้างสารยบัย ั้งจึงมี
ศกัยภาพในการน าไปใชค้วบคุมรา C. gloeosporioides ได ้ 
ค าส าคญั: ราเอนโดไฟท ์Colletotrichum gloeosporioides แอนแทรคโนส มะละกอ 

Abstract 
Six hundred and fourteen isolates of endophytic fungi were obtained from healthy leaves of papaya collected from Songkhla, 

Nakornsrithammarat, and Phatthalung provinces. 125 isolates were randomly selected to study their inhibitory effect against Colletotrichum 
gloeosporioides the causative fungi of papaya anthracnose by dual culture assays. The results showed that 41.60%. (52 isolates) of these 
endophytes exhibited percent inhibition of radial growth more than 50% and reached the maximum of 67.66%. Three antagonistic patterns could 
be grouped including: competitive growth and inhibited the pathogen (96 isolates), grew faster than and covered the pathogen (5 isolates), grew 
slowly and was covered by the pathogen (24 isolates). The experiment using 2 and 3 weeks old of culture filtrate indicated that 59.20-67.20% of 
endophytic fungi presented percentage of inhibition by 1-25% and the 3 weeks old culture filtrate had more effective than the 2 weeks old. Except 
for 2 isolates, Mycelia Sterilia PE068 and Xylariales sp. PE124, showed 51.44-58.72% and 61.78-62.61% inhibition, respectively. Therefore, these 
two isolates with competitive growth and produced antifungal substance have highly potential to be used as biocontrol agents for C.  
gloeosporioides. 
Keywords: Endophytic fungi, Colletotrichum gloeosporioides, Anthracnose, Papaya. 

1. บทน า 
โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) เป็นโรคหลกัท่ีพบหลงัการเก็บเก่ียว มีสาเหตุจากเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) 

Sacc. ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลไมใ้นเขตร้อนและก่ึงร้อน (Prusky, 1996) รวมทั้งในมะละกอ (Carica papaya L.) ก่อให้เกิดความเสียหายในระหว่างการ
เก็บรักษาและการขนส่ง ท าให้คุณภาพและมูลค่าของสินคา้ลดลง (Gamagae et al., 2004) รวมทั้งส่งผลกระทบต่อตน้ทุนและความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค (Arul, 1994) วิธีการส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการป้องกนัโรคแอนแทรคโนสในมะละกอ คือ การจุ่มและแช่ในน ้ าร้อนหรือสารฆ่าเช้ือรา (Sholberg 
and Conway, 2001) แต่อยา่งไรก็ตามพบวา่การจุ่มในน ้าร้อนจะมีผลต่อกระบวนการสุกของมะละกอ (Paull, 1990) และการใช้สารฆ่าเช้ือราเป็นระยะ
เวลานานอาจท าให้เช้ือราด้ือต่อยา (Rahman et al., 2007) ดงันั้นการคน้หาวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือควบคุมโรคจึงมีความส าคญัเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากการ
ตระหนกัถึงความเป็นพิษของสารฆ่าเช้ือราต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม (de Capdeville et al., 2007) 
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ราเอนโดไฟทเ์ป็นเช้ือราท่ีอยูใ่นพืชแต่ไม่ก่อให้เกิดโรค (Wilson, 1995) มีประโยชน์กบัโฮสทใ์นดา้นต่างๆ เช่น เพ่ิมความสามารถของ
พืชให้ทนต่อความแห้งแลง้ ป้องกนัการถูกท าลายจากแมลงและไส้เดือนฝอย  รวมทั้งราก่อโรคพืช (Mejia, 2008) และเป็นแหล่งของสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพ (Bacon and Hinton, 1997) นอกจากน้ียงัมีรายงานวา่ราเอนโดไฟทส์ามารถสร้างสารทุติยภูมิท่ีมีศกัยภาพในการน าไปใช้ควบคุมราก่อโรคพืช 
(จิตรา และคณะ, 2550) ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดส้นใจศึกษาราเอนโดไฟทท่ี์มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือ C. gloeosporioides สาเหตุของโรค
แอนแทรคโนสในมะละกอ เพื่อเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่การพฒันาการป้องกนัก าจดัโรคพืชโดยชีววิธีต่อไป 

2. วธีิการทดลอง 
2.1 การแยกเช้ือราเอนโดไฟท์จากใบมะละกอ 

เก็บตวัอยา่งใบมะละกอในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา นครศรีธรรมราชและพทัลุง โดยเลือกใบมะละกอท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ ไม่มีลกัษณะ
อาการของโรค น าตวัอยา่งพืชมาลา้งดว้ยน ้ายาท าความสะอาดและน ้าประปา  ผึ่งให้แห้ง ตดัส่วนของเส้นกลางใบ เส้นใบ และแผ่นใบ ขนาดประมาณ 
1x1 cm2 น าไปก าจดัเช้ือท่ีผิวใบโดยแช่ใน 95% ethanol นาน 30 วินาที หลงัจากนั้นน าไปแช่ใน 5% sodium hypochlorite นาน 5 นาที แลว้แช่ใน 95% 
ethanol อีกคร้ัง นาน 30 วินาที ลา้งดว้ยน ้ ากลัน่ปราศจากเช้ือ นาน 5-7 วินาที น าช้ินตวัอยา่งไปวางบนอาหาร Potato dextrose agar (PDA) ท่ีเติมยา
ปฏิชีวนะ (Penicillin G และ Streptomycin) ความเขม้ขน้ 50 mg/L บ่มท่ีอุณหภูมิ 25-28 ºC เป็นเวลา 7 วนั สังเกตผลทุกวนั เม่ือพบว่ามีการเจริญของ
เช้ือรางอกออกมาจากช้ินตวัอยา่งพืช ให้ท  าการตดัส่วนปลายเส้นใยของเช้ือรา น าไปเพาะเล้ียงบนอาหาร PDA ท่ีไม่เติมยาปฏิชีวนะ แลว้แยกเช้ือราท่ี
ไดจ้นบริสุทธ์ิเก็บไวใ้น PDA slant 

2.2 ทดสอบการยบัยั้งการเจริญของเช้ือ C. gloeosporioides โดยการเลีย้งเช้ือร่วม (dual culture) 
คัดเลือกราเอนโดไฟท์จ  านวน 125 ไอโซเลทท่ีมีลักษณะโคโลนีแตกต่างกัน น ามาทดสอบการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือ C. 

gloeosporioides ซ่ึงแยกไดจ้ากรอยโรคแอนแทรคโนสบนผลมะละกอ โดยวางเช้ือรา C. gloeosporioides และราเอนโดไฟท์ซ่ึงมีขนาด 5 mm และ
เจริญเต็มท่ีบนจานอาหาร PDA ขนาด 9 cm  ห่างจากกนั 5 cm และห่างจากขอบอาหาร 2 cm บ่มท่ีอุณหภูมิ 25-28 ºC เป็นเวลา 7 วนั แต่ละชุดการ
ทดลองท า 3 ซ ้า โดยวางเช้ือราท่ีเจริญชา้กวา่ก่อน เพ่ือให้เช้ือรามีขนาดใกลเ้คียงกนั สงัเกตและบนัทึกผลลกัษณะการเจริญของเช้ือรา โดยวดัขนาดรัศมี
ของเช้ือ C. gloeosporioides ในจานอาหารเล้ียงเช้ือร่วมดา้นท่ีติดกบัราเอนโดไฟท ์เทียบกบัจานควบคุมท่ีมีเฉพาะเช้ือ C. gloeosporioides เพียงชนิด
เดียว ประเมินศกัยภาพเช้ือราเอนโดไฟท ์โดยค านวณค่าเปอร์เซ็นตย์บัย ั้งการเจริญ (Percent inhibition of radial growth; PIRG) (Begum, 2008) จาก
สูตรดงัน้ี 
 

                                                         PIRG     =  

 โดย   R1 = รัศมีของเช้ือ C. gloeosporioides ในจานควบคุม 
          R2 = รัศมีของเช้ือ C. gloeosporioides ในจานอาหารเล้ียงเช้ือร่วม 

2.3 ทดสอบการยบัยั้งการเจริญของเช้ือ C. gloeosporioides ด้วยน า้เลีย้งราเอนโดไฟท์ โดยวธีิ agar dilution 
2.3.1 การเลีย้งราเอนโดไฟท์ในอาหารเหลว 

เล้ียงราเอนโดไฟทใ์นฟลาสก์ท่ีมีอาหาร potato dextrose broth (PDB) บ่มท่ีอุณหภูมิ 25-28 ºC เป็นเวลา 2 และ 3 สัปดาห์ หลงัจากนั้น
น าไป หมุนเหว่ียงเพื่อตกตะกอนเซลลท่ี์ 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 ºC กรองส่วนใสท่ีไดด้ว้ยกระดาษกรองปราศจากเช้ือซ่ึงมีรู
ขนาด 0.45 µm เก็บของเหลวท่ีกรองไดไ้วส้ าหรับการทดสอบต่อไป 

 2.3.2 ทดสอบการยบัยั้งการเจริญของเช้ือ C. gloeosporioides ด้วยน า้เลีย้งราเอนโดไฟท์ (Begum, 2008) 
น าน ้าเล้ียงเช้ือราท่ีไดผ้สมกบั double strength PDA (อาหารทดสอบ) ในอตัราส่วน 1:1 เทในจานอาหาร ปริมาตรจานละ 20 ml ทิ้งไว้

จนอาหารแขง็ตวั วางเช้ือรา C. gloeosporioides ลงกลางอาหารท่ีเตรียมข้ึน และวางบน PDA ปกติส าหรับใช้เป็นจานควบคุม บ่มท่ีอุณหภูมิ 25-28 ºC 
สงัเกตและบนัทึกผลลกัษณะการเจริญของเช้ือรา โดยวดัขนาดรัศมีของเช้ือ C. gloeos-porioides ในจานอาหารทดสอบเทียบกบัจานควบคุมเป็นเวลา            
7 วนั ค  านวณค่าเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งการเจริญ (PIRG) 

 
 
 

X 100 
R1 – R2 
    R1 
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3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
แยกราเอนโดไฟทจ์ากใบมะละกอท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ไดท้ั้งส้ิน 614 ไอโซเลท จากช้ินตวัอยา่ง 594 ช้ิน เม่ือน ามาค านวณอตัราการแยก

ราเอนโดไฟท ์(isolation rate) จากสูตร อตัราการแยกราเอนโดไฟท ์= จ านวนราเอนโดไฟทท่ี์แยกได/้จ  านวนช้ินตวัอยา่งพืชท่ีน ามาแยก (Jordaan et 
al., 2006) มีอตัราการแยกราเอนโดไฟท์ 1.03 ไอโซเลท/ช้ินตวัอย่าง (ตารางท่ี 1) ซ่ึงมากกว่าอตัราการแยกราเอนโดไฟท์จากกฤษณา (Aquilaria 
sinensis) ท่ีมีค่า 0.85 ไอโซเลท/ช้ินตวัอยา่ง (Gong and Guo, 2009) ตน้ Colophospermum mopane (0.49ไอโซเลท/ช้ินตวัอยา่ง) (Cowan, 1999) แต่
นอ้ยกวา่อตัราการแยกราเอนโดไฟทจ์ากพืชสกุล Garcinia คือ 3.00ไอโซเลท/ช้ินตวัอยา่ง (ณัฐวุฒิ, 2549) พืชสกุลจนัทน์ผา (Dracaena cambodiana) 
1.15 ไอโซเลท/ช้ินตวัอยา่ง (Gong and Guo, 2009) ตน้สน (Pinus monticola) คือ 1.3 ไอโซเลท/ช้ินตวัอยา่ง  (Ganley and Newcombe, 2006) ทั้งน้ี
พบวา่อตัราการแยกราเอนโดไฟทจ์ะมีความแตกต่างกนั โดยมีปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่ออตัราการแยกคือ ชนิดของพืช จ านวนตวัอยา่งพืช และอาหารท่ีใช้
ในการแยกราเอนโดไฟท ์(Gong and Guo, 2009) จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถแยกราเอนโดไฟทจ์ากต าแหน่งเส้นกลางใบไดม้ากท่ีสุด (1.34 ไอโซ
เลท/ช้ินตวัอย่าง) อาจเป็นเพราะบริเวณน้ีประกอบไปดว้ยมดัท่อล าเลียงขนาดใหญ่กว่าบริเวณอ่ืน ซ่ึงได้แก่ ท่อล าเลียงน ้ า (xylem) และท่อล าเลียง
อาหาร (phloem)  รองลงมาคือ เส้นใบ และแผ่นใบ มีอตัราการแยกราเอนโดไฟท ์1.12 และ 0.65 ไอโซเลท/ช้ินตวัอยา่ง ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัรายงานของ Bishop (2002) ท่ีพบราเอนโดไฟท ์Fusarium proliferatum ในเน้ือเยื่อบริเวณ epidermal, vascular bundle sheath และ 
xylem ของกาบใบตน้ขา้วสาลี 

ตารางที ่1 อตัราการแยกราเอนโดไฟท์จากใบมะละกอ 

 เสน้กลางใบ เสน้ใบ แผน่ใบ รวม 

จ านวนราเอนโดไฟท ์
จ านวนช้ินตวัอยา่ง 
อตัราการแยกราเอนโดไฟท ์

265 
198 
1.34 

221 
198 
1.12 

128 
198 
0.65 

614 
594 
1.03 

คดัเลือกราเอนโดไฟท ์125 ไอโซเลทท่ีมีลกัษณะโคโลนีแตกต่างกนั  เพ่ือน ามาทดสอบการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือ C. gloeosporioides 
โดยวิธีการเล้ียงเช้ือร่วม พบวา่ราเอนโดไฟทส่์วนใหญ่ (52%) มีเปอร์เซ็นตย์บัย ั้งการเจริญ (PIRG) อยูใ่นช่วง 26-50% (65 ไอโซเลท) มีเพียง 8 ไอโซ
เลท (6.4%) ท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งการเจริญอยูใ่นช่วง 1-25% และมีราเอนโดไฟท ์52 ไอโซเลท (41.60%) ท่ีให้ค่าการยบัย ั้งมากกว่า 50% ดงัภาพท่ี 1  
โดยมีค่าสูงสุดคือ 67.66% (ตารางท่ี 2)ใกลเ้คียงกบัวนัพร (2547) ซ่ึงพบวา่ราเอนโดไฟท ์Trichoderma sp. ท่ีแยกไดจ้ากล าไยมีเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งการ
เจริญของเช้ือรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบจุดด าในล าไยด้วยการเล้ียงเช้ือร่วมสูงสุด (67.89%) ไม่ต่างกบัเช้ือรา Beltrania sp. Mycelia Sterilia 
19 Colletotrichum sp. N0.2 และ Eurotium sp. ท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งอยูร่ะหวา่ง 62.11%-57.37%  
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ภาพที ่1 จ านวนราเอนโดไฟท์ทีใ่ห้ผลการยบัยั้งการเจริญของเช้ือ C. gloeosporioides ด้วยการเลีย้งเช้ือร่วม (dual culture) บน

จานอาหาร PDA บ่มทีอุ่ณหภูม ิ25-28 ºC เป็นเวลา 7 วนั  PIRG = (R1-R2)/R1 X100 เมือ่ R1 คอื รัศมขีองเช้ือ C. 
gloeosporioides ในจานควบคุม และ R2 = รัศมขีองเช้ือ C. gloeosporioides ในจานอาหารเลีย้งเช้ือร่วม 
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ตารางที ่2 การยบัยั้งการเจริญ (PIRG) ด้วยวธีิ dual culture และ agar dilution (แสดงเฉพาะไอโซเลททีใ่ห้ค่าการยบัยั้งใน            
dual culture มากกว่า 55%) 

รหัส ปฏสัิมพนัธ์ 
PIRG 

dual culture agar dilution ที ่2 สัปดาห์ agar dilution ที ่3 สัปดาห์ 
PE002 0 59.56 0.00 0.00 
PE004 0 60.75 4.19 3.35 
PE007 0 66.79 1.78 0.00 
PE021 0 61.54 2.13 2.78 
PE027 0 64.50 14.25 12.03 
PE028 0 64.28 15.27 16.06 
PE031 0 63.61 6.01 5.50 
PE032 0 61.69 35.19 45.83 
PE033 0 62.28 0.00 2.03 
PE034 0 59.28 0.00 0.00 
PE036 0 57.33 10.61 24.86 
PE039 0 57.25 18.31 19.19 
PE040 0 61.25 37.08 0.00 
PE043 + 66.97 34.75 37.78 
PE044 0 62.83 6.52 6.89 
PE045 0 59.94 33.44 31.78 
PE068 0 61.81 51.44 58.72 
PE073 0 63.01 20.56 0.00 
PE083 0 63.27 11.58 20.81 
PE092 0 56.82 29.44 14.50 
PE099 0 59.83 6.31 34.33 
PE108 0 65.07 33.17 21.14 
PE116 + 67.66 11.97 1.11 
PE117 0 57.74 14.69 35.36 
PE118 0 55.94 32.97 39.89 
PE124 + 55.14 61.78 62.61 

หมายเหตุ    0 ราเอนโดไฟทย์บัย ั้งราก่อโรคโดยเจริญติดกนั 
 + ราเอนโดไฟทย์บัย ั้งราก่อโรคและเจริญทบัราก่อโรค 

จากการทดสอบโดยวิธีการเล้ียงเช้ือร่วม สามารถสงัเกตผลการเป็นปฏิปักษข์องราเอนโดไฟทท์ั้ง 125 ไอ-โซเลทและราก่อโรคไดเ้ป็น 3 
แบบ (ดงัภาพท่ี 2) คือ ราเอนโดไฟทย์บัย ั้งราก่อโรคโดยเจริญติดกนั ซ่ึงพบมากท่ีสุด (96 ไอโซเลท) ราเอนโดไฟทย์บัย ั้งราก่อโรคโดยเจริญทบัราก่อ
โรค 5 ไอโซเลทและก่อโรคเจริญทบัราเอนโด-ไฟท ์24 ไอโซเลท เช่นเดียวกบัการศึกษาของวนัพร (2547) ซ่ึงพบปฏิกิริยาระหว่างเช้ือราสาเหตุและรา
เอนโด-ไฟทโ์ดยมีลกัษณะการยบัย ั้งแบบเจริญติดกนัมากท่ีสุดจากการทดสอบดว้ยวิธีการเล้ียงเช้ือร่วม      

                   
ภาพที ่2 ลกัษณะการเป็นปฏิปักษ์ระหว่างราเอนโดไฟท์ (ขวา) กบัรา C. gloeosporioides (ซ้าย) ในการเลีย้งเช้ือร่วม 3 แบบ  

คอื A: ราเอนโดไฟท์ยบัยั้งราก่อโรคโดยเจริญตดิกนั B: ราเอนโดไฟท์ยบัยั้งราก่อโรคโดยเจริญทบัราก่อโรค  
C: ราก่อโรคเจริญทบัราเอนโดไฟท์และ D: ชุดควบคุม 

A B C D 
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ณัฐวุฒิ (2549) รายงานว่าในการคดักรองเช้ือราท่ีสร้างสารตา้นจุลินทรียนิ์ยมน าน ้ าเล้ียงเช้ือรามาทดสอบ เน่ืองจากสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพจากเช้ือราส่วนใหญ่เป็นสารเมทาบอไลทท์ุติยภูมิ (Secondary metabolite) ท่ีสร้างออกมาภายนอกเซลล์ และจากการศึกษาของ Strobel และ
คณะ (1996) พบว่า ราเอนโดไฟท ์Pestalotiopsis microspora มีสภาวะท่ีเหมาะสมในการสร้าง taxol ซ่ึงเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีส าคญัในช่วง
อาย ุ2-3 สัปดาห์ ดงันั้นจึงมีการศึกษาผลของน ้ าเล้ียงราเอนโดไฟทท์ั้ง 125 ไอโซเลทท่ีอาย ุ2 และ 3 สัปดาห์ในการยบัย ั้งรา C. gloeosporioides ดว้ย          
วิธี agar dilution ซ่ึงพบวา่น ้าเล้ียงราเอนโดไฟทท่ี์ 3 สปัดาห์ (49 ไอโซเลท) ให้ผลการยบัย ั้งการเจริญของราก่อโรคสูงกว่าท่ี 2 สัปดาห์ (33 ไอโซเลท) 
และน ้าเล้ียงราเอนโดไฟท ์18 ไอโซเลท ไม่สามารถยบัย ั้งการเจริญของราก่อโรคไดท้ั้งท่ี 2 และ 3 สัปดาห์ (PIRG = 0)  โดยน ้ าเล้ียงราเอนโดไฟทท์ั้ง              
2 และ 3 สปัดาห์ส่วนใหญ่มีเปอร์เซ็นตย์บัย ั้งการเจริญอยูใ่นช่วง 1-25% มีเพียง 2 ไอโซเลทท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งมากกว่า 50% ดงัแสดงในภาพท่ี 3                 
โดยมีค่าสูงสุดคือ 62.61% ทั้งน้ีพบวา่การผลิตสารเมทาบอไลทท์ุติยภูมิจะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบในอาหารเล้ียงเช้ือรา อุณหภูมิ และ pH  (Lahlali and              
Hijri, 2010) 
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ภาพที ่3 ผลการยบัยั้งการเจริญของเช้ือ C. gloeosporioides ด้วยน า้เลีย้งเช้ือราเอนโดไฟท์อายุ 2 และ 3 สัปดาห์  

โดย PIRG = (R1-R2)/R1 X100 เมือ่ R1 คอื รัศมขีองเช้ือ C. gloeosporioides ในจานควบคุม และ R2 = รัศมขีองเช้ือ  
C. gloeosporioides ในจานอาหารทดสอบ 

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าราเอนโดไฟท ์2 ไอโซเลท คือ PE068 และ PE124 ซ่ึงจดัจ าแนกจากการศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาได้
เป็นเช้ือรา Mycelia Sterilia PE068 และ Xylariales sp. PE124 ตามล าดบั มีความสามารถในการแข่งขนัและสร้างสารยบัย ั้งรา C. gloeosporioides โดย
ให้ค่าการยบัย ั้งจากการทดสอบน ้าเล้ียงราอาย ุ2 และ 3 สปัดาห์อยูใ่นช่วง 51.44-58.72% และ 61.78-62.61% ตามล าดบั ดงันั้นราเอนโดไฟทท์ั้งสองไอ
โซเลทจึงมีศกัยภาพในการน าไปใชค้วบคุมรา C. gloeosporioides ได ้ 

4. สรุป 
ราเอนโดไฟท ์Mycelia Sterilia PE 068 และ Xylariales sp. PE124 ท่ีแยกไดจ้ากใบมะละกอ มีความสามารถในการยบัย ั้งการเจริญของ

เส้นใยรา C. gloeosporioides เม่ือท าการทดสอบในห้องทดลองดว้ยการเล้ียงเช้ือร่วมและศึกษาผลของน ้ าเล้ียงราเอนโดไฟท ์ทั้งน้ีประสิทธิภาพการ
ยบัย ั้งเน่ืองจากราทั้งสองมีความสามารถในการแก่งแยง่แข่งขนัและสร้างสารยบัย ั้ง 

5. กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ์ปีงบประมาณ 2553 และเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัซ่ึงไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจาก

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์สญัญาเลขท่ี sci 530141s 

6. เอกสารอ้างองิ  
จิตรา เกาะแกว้ เลขา มาโนช  จีรพนัธ์ วรพงษ ์นิพนธ์ วิสารทานนท ์ณรงค ์สิงห์บุระอุดม อ านาจ เอ่ียมวิจารณ์ และวรวรรณ ปุณณะตระกูล. (ไม่ระบ)ุ 

ราเอนโดไฟท์ในพชืสมุนไพรและการศึกษาการเป็นปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการ. การประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 45 สาขาพืช. 571-578. 
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บทคัดย่อ 
จากการเก็บตวัอยา่งราแมลงจ านวน 30 ตวัอยา่งจากเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าโตนงาชา้ง และจดัจ าแนกโดยอาศยัลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

พบว่าเป็นราแมลงในสกุล Akanthomyces 23 ตวัอยา่ง และ Gibellula 7 ตวัอยา่ง เช้ือราแต่ละสกุลจดัแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม โดยสามารถจดัจ าแนกใน
ระดบัสปีชียไ์ดอ้ยา่งละ 1 ชนิด ไดแ้ก่ Akanthomyces cinereus และ Gibellula unica จากนั้นท าการแยกตวัอยา่งราแมลงทั้งหมดให้ไดเ้ช้ือบริสุทธ์ิ ซ่ึงมี
อตัราการแยกเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์ท าการเพาะเล้ียงเช้ือราท่ีแยกไดใ้นอาหารเหลว complex medium และสกดัสารจากส่วนเส้นใยราและน ้ าเล้ียงเช้ือ
รา ไดส้ารสกดัรวม 90 สาร แลว้น าไปทดสอบฤทธ์ิตา้น จุลินทรียด์ว้ยวิธี colorimetric broth microdilution กบัจุลินทรียก่์อโรคคน 10 สายพนัธ์ุ พบว่า
สารสกดั 19 สาร (21.1 เปอร์เซ็นต)์ จากราแมลง 15 ไอโซเลท (50 เปอร์เซ็นต)์ จาก Akanthomyces 11 ไอโซเลท และ Gibellula 4 ไอโซเลท  มีฤทธ์ิ
ตา้นจุลินทรียก่์อโรคไดอ้ยา่งน้อย 1 สายพนัธ์ุ สารสกดัราแมลงมีฤทธ์ิในการตา้นแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATCC25923 ไดดี้ท่ีสุด (13.3 
เปอร์เซ็นต์) รองลงมาไดแ้ก่ Cryptococcus neoformans ATCC90112 (5.6 เปอร์เซ็นต)์, C. neoformans ATCC90113 (3.3 เปอร์เซ็นต)์ Candida 
albicans ATCC90028 (2.2 เปอร์เซ็นต)์ methicillin-resistant Staphylococcus aureus SK-1 (1.1 เปอร์เซ็นต)์ Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 
(1.1 เปอร์เซ็นต)์ Microsporum gypseum (1.1 เปอร์เซ็นต)์ และ Penicillium marneffei (1.1 เปอร์เซ็นต)์ ตามล าดบั โดยสารสกดัทั้งหมดไม่มีฤทธ์ิตา้น  
Escherichia coli ATCC25922 และ C. albicans NCPF3153 ผลการทดลองน้ีแสดงให้เห็นวา่ราแมลงอาจเป็นแหล่งของสารตา้นจุลินทรียท่ี์น่าสนใจ 
ค าส าคญั: ความหลากหลายทางชีวภาพของราแมลง   ราแมลงในสกุล Akanthomyces และ Gibellula   ฤทธ์ิตา้นจุลินทรีย ์ 

Abstract 
Thirty insect fungal specimens from Ton-Nga-Chang Wildlife Sanctuary were collected. All specimens were classified and 

identified based on their morphological characteristics to be Akanthomyces spp. (23 specimens) and Gibellula spp. (7 specimens). Both 
Akanthomyces and Gibellula can be classified into 4 groups, and one group of each genus was identified to the species level, A. cinereus and          
G. unica respectively. All specimens were isolated into pure cultures and overall isolation rate was 100%. Insect fungal isolates were grown in 
complex medium and their culture filtrates and mycelia were extracted to obtain 90 crude extracts. Crude extracts of insect fungal isolates were 
determined for antimicrobial activity against ten human pathogens using a colorimetric broth microdilution method. Nineteen extracts (21.1%) 
from 15 (50%) insect fungal isolates (11 Akanthomyces and 4 Gibellula) exhibited antimicrobial activities against at least one pathogen. Crude 
extracts showed the most activity against Staphylococcus aureus ATCC25923 (13.3%) followed by Cryptococcus neoformans ATCC90112 
(5.6%), C. neoformans ATCC90113 (3.3%), Candida albicans ATCC90028 (2.2%), methicillin-resistant Staphylococcus aureus SK-1 (1.1%), 
Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 (1.1%), Microsporum gypseum (1.1%) และ Penicillium marneffei (1.1%), respectively. Moreover, 
Escherichia coli ATCC25922 and C. albicans NCPF3153 were not inhibited by any insect fungal extract. These preliminary data showed that 
insect fungi could be a potential source of antimicrobial agents. 
Keywords: Diversity of insect fungi,  Akanthomyces and Gibellula, Antimicrobial metabolites. 
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1. บทน า 
จุลินทรียด้ื์อยาเป็นปัญหาส าคญัในทางการแพทย ์ท่ีมีแนวโน้มเป็นอุปสรรคต่อการรักษาเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา

และอตัราการตายสูงข้ึน ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นในการคน้หาสารออกฤทธ์ิชนิดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการตา้นจุลินทรียด้ื์อยาเหล่าน้ี  
เช้ือราเป็นกลุ่มของจุลินทรียท่ี์มีขนาดใหญ่ และไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูผ้ลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพทุติยภูมิท่ีมีประสิทธิภาพมาก 

เช้ือราท่ีอาศยัร่วมกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนอยา่งใกลชิ้ดอาจถูกกระตุน้ให้สร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีส าคญั (Wagenaar et al., 2001) ราแมลงเป็นตวัอยา่ง
หน่ึงของเช้ือราท่ีอาศยัแมลงเป็นเจา้บา้น เจริญเติบโตในตวัแมลงท่ีมีชีวิต จึงตอ้งสร้างสารตา้นจุลินทรียเ์พ่ือแข่งขนักบัจุลินทรียช์นิดอ่ืนท่ีมีอยูใ่นตวั
แมลงเพ่ือความอยูร่อด จนในท่ีสุดแมลงตาย (Luangsa-ard  et al., 2005) ดงันั้นราแมลงจึงจดัเป็นแหล่งของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีอาจน าไปสู่การ
คน้พบสารตา้นจุลินทรียช์นิดใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทยท่ี์ส าคญัต่อไปในอนาคต 

ในปัจจุบนัมีผูท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากราแมลงกนัอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะการศึกษาราแมลงในสกุล 
Cordyceps ซ่ึงจดัเป็นสมุนไพรจีนท่ีนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลาย แต่ราแมลงในสกุล Akanthomyces และ Gibellula ซ่ึงเป็นราแมลงท่ีก่อโรคในแมงมุม 
(Samson and Evans, 1974; Selçuk et al., 2004) ยงัมีการศึกษานอ้ย มีเพียงการศึกษาของ Wagenaar และคณะ (2002) ท่ีแยกไดส้าร akanthomycin จาก
ราแมลง Akanthomyces gracilis ท่ีมีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย Staphycoccus aureus ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมุ่งเน้นการศึกษาราแมลงในสกุล Akanthomyces และ 
Gibellula ท่ีพบในเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าโตนงาชา้ง เพาะแยกเช้ือ และคดัเลือกราแมลงท่ีมีศกัยภาพในการสร้างสารตา้นจุลินทรียก่์อโรคคน  

2. วธีิการทดลอง 
2.1 การเกบ็รวบรวมตวัอย่างราแมลง Akanthomyces และ Gibellula  

ท าการเก็บตวัอยา่งราแมลง Akanthomyces และ Gibellula จากเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าโตนงาช้าง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยรา
แมลงทั้งสองสกุลน้ีพบเป็นปรสิตของแมงมุมท่ีมาเกาะอยูใ่ตใ้บพืช ซ่ึงไม่จ  าเพาะต่อพืชชนิดใดชนิดหน่ึง ท าการเก็บตวัอยา่งโดยการเก็บใบไมท่ี้มีเช้ือ
ราท่ีเจริญเตม็ท่ีอยูบ่นตวัแมงมุม โดยสงัเกตจากการสร้าง synnema ของเช้ือรา เก็บตวัอยา่งเช้ือราใส่กล่องพลาสติกขนาดพอเหมาะ เพ่ือน าไปแยกเช้ือ
ให้บริสุทธ์ิท่ีห้องปฏิบติัการราวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2.2 การจดัจ าแนกราแมลงในสกลุ Akanthomyces และ Gibellula 
ท าการศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเช้ือรา Akanthomyces และ Gibellula จากตวัอยา่งสดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ โดยศึกษาในส่วน 

synnema ของเช้ือรา ใชเ้ขม็เข่ียเช้ือราขนาดเล็กเข่ียส่วน synnema ออกมาจากตวัแมงมุม น ามายอ้มแบบ wet mount ดว้ย lactophenol cotton blue ศึกษา
ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์โดยศึกษาชนิดของเส้นใย การสร้างสปอร์ การสร้างผนงักั้นเซลล์ การสร้างโครงสร้างพิเศษ เป็นตน้ 
จากนั้นจดัจ าแนกราแมลงโดยใช ้key จากหนงัสือ Atlas of entomopathogenic fungi from Taiwan (Tzean et al., 1997) 

2.3 การแยกเช้ือบริสุทธ์ิ (Luangsa-ard et al., 2005) 
การแยกเช้ือรา Akanthomyces และ Gibellula ให้บริสุทธ์ิ ท  าไดโ้ดยการแยกเช้ือจากสปอร์ท่ีอยูบ่ริเวณ synnema โดยตดัช้ินวุน้อาหาร 

potato dextrose agar (PDA) ท่ีผสมยาปฏิชีวนะ (penicillin และ streptomycin ความเขม้ขน้ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขนาดประมาณ 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร 
ดว้ยเขม็เข่ียเช้ือราท่ีปราศจากเช้ือ น าช้ินวุน้ไปแตะบริเวณ synnema ของราแมลงเบาๆ ให้สปอร์ติดมากบัช้ินวุน้ แลว้น าไปวางบนอาหาร PDA เดิม ท า 
5 จุดต่อ 1 เช้ือ บ่มไวท่ี้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง สังเกตการงอกของสปอร์ ภายใน 24-48 ชัว่โมง ภายใตก้ลอ้งสเตอริโอซูม ท า
การแยกเช้ือราบริสุทธ์ิโดยวิธี hyphal tip isolation จากนั้นเก็บเช้ือราบริสุทธ์ิใน 15 เปอร์เซ็นต ์glycerol ท่ี -80 องศาเซลเซียส 

2.4 การเพาะเลีย้งเช้ือรา Akanthomyces และ Gibellula ในอาหารเหลว 
เพาะเล้ียงเช้ือราบริสุทธ์ิบนอาหาร PDA ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ จากนั้นตดัเส้นใยราบริเวณขอบโคโลนี

ของเช้ือราให้มีขนาดประมาณ 0.5 ตารางเซนติเมตร จ านวน 10-15 ช้ิน เพาะเล้ียงในอาหาร M102 (Chutrakul et al., 2009) ปริมาตร 200 มิลลิลิตรท่ี
บรรจุใน ฟลาสกข์นาด 500 มิลลิลิตร รวม 2 ฟลาสก์ บ่มท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  8 สัปดาห์ ท าการกรองเพ่ือแยกส่วนน ้ าเล้ียงเช้ือและ
เส้นใยราออกจากกนั ท าการสกดัสารท่ีภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยส่วนน ้ าเล้ียงเช้ือราสกดัดว้ย ethyl acetate ได้
สารสกดั BE และเซลลเ์ช้ือราน าไปสกดัดว้ย hexane ไดส้ารสกดั CH และสกดัดว้ย ethyl acetate ไดส้ารสกดั CE (Phongpaichit et al., 2006) 
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2.5 การทดสอบฤทธ์ิต้านจุลนิทรีย์ของสารสกดัราแมลงทีค่วามเข้มข้น 200 µg/ml 
2.5.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย  

ทดสอบฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียของสารสกดัราแมลงท่ีความเขม้ขน้ 200 µg/ml ดว้ยวิธี colorimetric broth microdilution (ดดัแปลงจากวิธี 
CLSI M7-A4, 2002a) กบัเช้ือแบคทีเรียก่อโรค 4 สายพนัธุ์ ไดแ้ก่ Staphylococcus aureus ATCC25923, methicillin-resistant S. aureus (MRSA) SK1 
ท่ีแยกไดจ้ากผูป่้วย Escherichia coli ATCC25922 และ Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 โดยเพาะเล้ียงเช้ือทดสอบในอาหารเหลว nutrient 
broth (NB) บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 ชัว่โมง เขยา่ท่ีความเร็ว 150 รอบ/นาที และน ามาปรับความขุ่นให้เท่ากบั 0.5 McFarland 
standard จากนั้นเจือจาง 1:200 ดว้ยอาหาร Mueller Hinton broth (MHB) 

น าสารสกดัจากเช้ือราแมลงมาละลายดว้ย dimethyl sulphoxide (DMSO) ให้ไดค้วามเขม้ขน้ 100 mg/ml ส าหรับเก็บเป็น stock solution 
แลว้เจือจางดว้ย DMSO ในอตัราส่วน 1:10 จากนั้นเจือจางดว้ยอาหาร MHB ให้ไดค้วามเขม้ขน้ 400 µg/ml ดูดสารสกดัปริมาตร 50 ไมโครลิตรใส่ใน 
96 well plate สารสกดัละ 3 หลุม แลว้ดูดเช้ือแบคทีเรีย 50 µl ใส่ลงในหลุมท่ีมีสารสกดั ท าให้ไดค้วามเขม้ขน้สุดทา้ยของสารสกดัในแต่ละหลุมเท่ากบั 
200 µg/ml น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 ชัว่โมง ดูดสี  resazurin (0.18 เปอร์เซ็นต)์ 30 µl ใส่ในแต่ละหลุม แลว้น าไปบ่มต่อ 2-3 
ชัว่โมง เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาอยา่งสมบูรณ์ อ่านผลจากการเปล่ียนสีของ resazurin (Drummond and Waigh, 2000) ถา้เป็นสีม่วงหรือสีน ้ าเงิน แสดงว่าไม่
มีการเจริญเติบโต สารสกดัสามารถยบัย ั้งเช้ือได ้ถา้เป็นสีชมพ ูแสดงวา่มีการเจริญเติบโต สารสกดัไม่สามารถยบัย ั้งเช้ือได ้

ชุดควบคุมทดสอบกบั DMSO และยาตา้นแบคทีเรีย vancomycin ส าหรับเช้ือ S. aureus และ MRSA และยา gentamicin ส าหรับเช้ือ E. 
coli และ P. aeruginosa  ท่ีความเขม้ขน้ 10 µg/ml 

2.5.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านยสีต์ (ดดัแปลงจาก CLSI M27-A2, 2002b) 
ยสีตก่์อโรคท่ีน ามาทดสอบ ไดแ้ก่ Candida albicans ATCC90028 และ NCPF3153 และ Cryptococcus neoformans ATCC90112 และ 

ATCC90113 โดยเพาะเล้ียงในอาหาร Sabouraud’s dextrose broth (SDB) บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 ชัว่โมง ใน shaking incubator 
เขยา่ท่ีความเร็ว 150 รอบ/นาที น ามาปรับความขุ่นให้ได ้2.0 McFarland standard  จากนั้นเจือจางดว้ย RPMI-1640 ในอตัราส่วน 1:20 

ท าการทดสอบในท านองเดียวกนักบัการทดสอบฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย แต่ใช้อาหาร RPMI-1640 ในการทดสอบ แลว้บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง ส าหรับเช้ือ C. albicans และท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ส าหรับเช้ือ C. neoformans  โดยดูดสี  
resazurin (0.18 เปอร์เซ็นต)์ 30  µl ใส่ในแต่ละหลุมก่อนครบเวลาท่ีจะอ่านผล 5 ชัว่โมง อ่านผลการเปล่ียนสี resazurin ในท านองเดียวกนั ชุดควบคุม
ทดสอบกบั DMSO และยา amphotericin B ความเขม้ขน้ 10 µg/ml 

2.5.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านรา (ดดัแปลงจาก CLSI M38-A, 2002c) 
เช้ือราท่ีน ามาทดสอบ ได้แก่ Microsporum gypseum และ Penicillium marneffei ท่ีแยกได้จากผูป่้วย โดยเพาะเล้ียงบนอาหาร 

Sabouraud’s dextrose agar (SDA) บ่มท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะสร้างสปอร์ จากนั้นเตรียม spore 
suspension นบัจ านวนสปอร์ดว้ย haemacytometer และปรับความเขม้ขน้ของสปอร์ให้ได ้8x103 CFU/ml 

ท าการทดสอบในท านองเดียวกนักบัการทดสอบฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย แต่ใช้อาหาร RPMI-1640 และใช้ spore suspension ของเช้ือราท่ี
เตรียมไวแ้ลว้ บ่มท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วนั ดูดสี resazurin (0.18 เปอร์เซ็นต)์ 30 µl ใส่ในแต่ละหลุม จากนั้นบ่มท่ีอุณหภูมิเดิมต่อจน
ครบ 7 วนั อ่านผลการเปล่ียนสี resazurin ในท านองเดียวกนั 

ชุดควบคุมทดสอบกบั DMSO และยาตา้นรา miconazole ส าหรับเช้ือ M. gypseum ความเขม้ขน้ 32 µg/ml และ amphotericin B 
ส าหรับเช้ือ P. marneffei ความเขม้ขน้ 10 µg/ml 

3. ผลการทดลอง 
3.1 การเกบ็รวบรวมตวัอย่างราแมลง Akanthomyces และ Gibellula และการแยกเช้ือบริสุทธ์ิ 

จากการส ารวจและเก็บรวบรวมตวัอย่างราแมลง ณ เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าโตนงาช้าง ได้ตวัอย่างราแมลง ทั้งหมด   30 ตวัอย่าง 
ประกอบดว้ยราแมลงในสกุล Akanthomyces 23 ตวัอยา่ง และ Gibellula 7 ตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถแยกเช้ือบริสุทธ์ิจากตวัอยา่งราแมลงท่ีเก็บรวบรวมมา
ไดท้ั้งหมด โดยมีอตัราการแยกเช้ือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์

3.2 การจดัจ าแนกราแมลงในสกลุ Akanthomyces และ Gibellula 
3.2.1 ราแมลงในสกลุ Akanthomyces  

จากตวัอยา่งราแมลงในสกุล Akanthomyces จ านวน 23 ตวัอยา่ง สามารถจดักลุ่มโดยอาศยัลกัษณะทางสัณฐานวิทยาจากตวัอยา่งสดได้
ทั้งส้ิน 4 กลุ่ม และสามารถจดัจ าแนกในระดบัสปีชียไ์ด ้1 กลุ่ม คือ A. cinereus (ภาพท่ี 1 A1-4) ส าหรับกลุ่มท่ี 2, 3 และ 4 ไม่สามารถจดัจ าแนกใน
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ระดบัสปีชียไ์ด ้โดยให้ช่ือเรียกแต่ละกลุ่มเป็น Akanthomyces sp. 01, 02 และ 03 ตามล าดบั  Akanthomyces sp. 01 เป็นกลุ่มท่ีมีจ  านวนสมาชิกมากท่ีสุด
รวม 19 ตวัอยา่ง รองลงมาคือ A. cinereus 2 ตวัอยา่ง และ Akanthomyces sp. 02 และ 03 กลุ่มละ 1 ตวัอยา่ง เม่ือเปรียบเทียบลกัษณะทางสัณฐานวิทยา
กบั Akanthomyces ชนิดต่างๆท่ีเคยมีรายงานไวแ้ลว้ พบว่า Akanthomyces sp. 01 มีความใกลเ้คียงกบั A. novoguineensis มาก (Tzean et al., 1997) แต่
ต่างกนัท่ีลกัษณะและขนาดของสปอร์ โดยสปอร์ในกลุ่ม Akanthomyces sp. 01 จะมีลกัษณะรีรูปไข่ และ/หรือ สปอร์คลา้ยกระสวย มีขนาด <1.25-
1.25x2.5-3.75 ไมโครเมตร (ภาพท่ี 1 B4) เม่ือเทียบกบั A. novoguineensis ท่ีมีสปอร์ทรงกระบอกขนาด 1.4-2.9x6.4-11.1 ไมโครเมตร จะพบว่าสปอร์
ของ Akanthomyces sp. 01 มีขนาดเล็กกว่ามาก นอกจากน้ีจ านวน synnema ของ A. novoguineensis มีจ  านวนตั้งแต่ 10 อนัข้ึนไป ซ่ึงมากกว่า 
Akanthomyces sp. 01 ท่ีมีเพียง 1-4 synnemata อยา่งชดัเจน ส าหรับ Akanthomyces sp. 02 มีลกัษณะคลา้ย A. arachnophilus (Hiwel-Jones, 1996) แต่
ต่างกนัตรงท่ีเช้ือราในกลุ่ม A. arachnophilus ไม่สร้างโครงสร้างสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศเหมือนกบั Akanthomyces sp.02 (ภาพท่ี 1 C1-4) และในกลุ่ม
สุดทา้ย Akanthomyces sp. 03 ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์คลา้ยคลึงกบั A. ovalongatus (Tzean et al., 1997) มากทั้งลกัษณะของ
เส้นใย phialide หรือสปอร์ แต่เม่ือสังเกตจากลกัษณะเช้ือราท่ีสร้างบนตวัแมงมุม จะพบว่า Akanthomyces sp. 03 มีการสร้าง synnema ท่ีต่างกนัถึง 2 
แบบบนตวัอยา่งเดียวกนั คือแบบแรก synnema มีลกัษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร และแบบท่ีสอง synnema มีรูปร่างคลา้ย
กระบองขนาดสั้นยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ทั้งน้ีพบ synnema แบบท่ีสองจ านวนมากกว่าแบบแรกมาก (ภาพท่ี 1 D1-2) โดยลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ี
แตกต่างจาก synnema ของ A. ovalongatus ท่ีมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงเพียงอยา่งเดียว 

3.2.2 ราแมลงในสกลุ Gibellula  
ราแมลงในสกุล Gibellula จ านวน 7 ตวัอยา่ง สามารถจดักลุ่มโดยอาศยัลกัษณะทางสัณฐานวิทยาจากตวัอยา่งสดไดท้ั้งหมด 4 กลุ่ม 

และสามารถจดัจ าแนกในระดบัสปีชียไ์ด ้1 กลุ่มคือ G. unica (ภาพท่ี 2 A1-6) ส าหรับกลุ่มท่ี 2, 3 และ 4 ไม่สามารถจดัจ าแนกในระดบัสปีชียไ์ดโ้ดย
ให้ช่ือเรียกแต่ละกลุ่มเป็น Gibellula sp. 01, 02 และ 03 ตามล าดบั ส าหรับ Gibellula sp. 01 เป็นกลุ่มท่ีมีจ  านวนสมาชิกมากท่ีสุดรวม 4 ตวัอยา่ง 
รองลงมาคือ G. unica, Gibellula sp. 02 และ 03 กลุ่มละ 1 ตวัอยา่ง เม่ือเปรียบเทียบลกัษณะทางสัณฐานวิทยากบั Gibellula ชนิดต่างๆท่ีเคยมีรายงาน
ไวแ้ลว้ พบว่า Gibellula sp. 01 มีลกัษณะทางสัณฐานวิทยาใกลเ้คียงกบั G. pulchra (Tzean et al., 1997) มาก ทั้งรูปร่างของ conidial head แบบ 
aspergillate และลกัษณะของสปอร์ แต่เม่ือเปรียบเทียบจ านวน synnema พบว่า G. pulchra มีการสร้าง synnema จ านวนมากตั้งแต่ 10 อนัข้ึนไป ซ่ึง
ต่างจาก Gibellula sp. 01 ท่ีมีเพียง synnema เดียวเท่านั้น (ภาพท่ี 2 B1-2) ส าหรับ Gibellula sp. 02 มีลกัษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์
เหมือนกบั Gibellula sp. 01 ทุกประการ ยกเวน้ขนาดของแมงมุมเจา้บา้นท่ีเช้ือราอาศยัอยู ่โดยแมงมุมในกลุ่ม Gibellula sp. 02 มีขนาด 1.40x6.25 
มิลลิเมตร (ภาพท่ี 2 C1-2) ซ่ึงใหญ่กว่าแมงมุมในกลุ่ม Gibellula sp. 01 ท่ีมีขนาด 0.4-1.15x0.8-1.55 อยา่งเห็นไดช้ดั (ภาพท่ี 2 B1) และกลุ่มสุดทา้ย 
Gibellula sp. 03 มีลกัษณะทางสัณฐานวิทยาคลา้ย G. unica ในกลุ่มท่ี 1 แต่ในกลุ่มน้ีไม่พบโครงสร้างการสืบพนัธุ์แบบ synanamorph ภายใตก้ลอ้ง
จุลทรรศน์ (ภาพท่ี 2 D1-5) 

 

ภาพที ่1 ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของราแมลงในสกลุ Akanthomyces; A1-4: A. cinereus, B1-4: Akanthomyces sp. 01,  
C1-4: Akanthomyces sp. 02, D1-4: Akanthomyces sp. 03 
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ภาพที ่2 ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของราแมลงในสกลุ Gibellula; A1-6: G. unica, B1-5: Gibellula sp. 01,  C1-5: Gibellula sp. 

02, D1-5: Gibellula sp. 03 
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3.3 ฤทธ์ิต้านจุลนิทรีย์ของสารสกดัราแมลงความเข้มข้น 200 µg/ml 
จากการทดสอบฤทธ์ิตา้นจุลินทรียข์องสารสกดัจากราแมลง 90 สาร (Akanthomyces 69 สารและ Gibellula 21 สาร) ท่ีความเขม้ขน้ 200 

g/ml พบว่าสารสกดั 19 สาร (21.1 เปอร์เซ็นต์) มีฤทธ์ิตา้นจุลินทรียก่์อโรคอย่างน้อย 1 สายพนัธ์ุ ประกอบด้วยสารสกดัจากราแมลงในสกุล 
Akanthomyces 14 สาร และ Gibellula 5 สาร โดยพบว่าสารสกดัจากราแมลงมีฤทธ์ิในการตา้นแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus มากท่ีสุด (13.3 
เปอร์เซ็นต)์ รองลงมาไดแ้ก่ C. neoformans ATCC90112 (5.6 เปอร์เซ็นต)์, C. neoformans ATCC90113 (3.3 เปอร์เซ็นต)์, C. albicans ATCC90028 
(2.2 เปอร์เซ็นต)์, MRSA (1.1 เปอร์เซ็นต์), P. aeruginosa (1.1 เปอร์เซ็นต)์, M. gypseum (1.1 เปอร์เซ็นต)์ และ P. marneffei (1.1 เปอร์เซ็นต์) 
ตามล าดบั โดยสารสกดัทั้งหมดไม่มีฤทธ์ิตา้น  E. coli ATCC25922 และ C. albicans NCPF3153 (ตารางท่ี 1) ผลการทดสอบฤทธ์ิตา้นจุลินทรียข์อง
สารสกดัจาก Akanthomyces พบว่ามีความคลา้ยคลึงกบัรายงานของ Wagenaar และคณะ (2001) ท่ีพบว่าสารสกดั akanthomycin  จากเช้ือรา  A. 
gracilis มีฤทธ์ิในการตา้น S. aureus ได้ดีเช่นเดียวกนั และเม่ือพิจารณาฤทธ์ิตา้นจุลินทรียข์องสารสกดัแต่ละส่วน พบว่าสารสกดั CE (23.3 
เปอร์เซ็นต)์ และ CH (23.3 เปอร์เซ็นต)์ มีฤทธ์ิในการตา้นจุลินทรียไ์ดดี้กว่าสารสกดั BE (16.7 เปอร์เซ็นต)์ แสดงให้เห็นว่าสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ
ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของเส้นใยรา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการทดสอบฤทธ์ิตา้นจุลินทรียใ์นเบ้ืองตน้เท่านั้น ส าหรับสารสกดัท่ีมีฤทธ์ิตา้นจุลินทรียจ์ะ
น าไปทดสอบหาค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดของสารสกดัท่ียบัย ั้งเช้ือไดต่้อไป 

ตารางที ่1 ฤทธ์ิต้านจุลนิทรีย์ของสารสกดัราแมลงทดสอบทีค่วามเข้มข้น 200 µg/ml      

Genus Code  Extract SA MRSA PA EC CA28 CA53 CN12 CN13 MG PM 

Akanthomyces EPF019 BE - - - - - - + + - + 

Akanthomyces EPF036 
CE + - - - - - - - - - 
CH + - - - - - - - - - 

Akanthomyces EPF047 
CE + - - - - - - - - - 
CH + + - - - - - - - - 

Akanthomyces EPF056 
CE + - - - - - - - - - 
CH + - - - - - - - - - 

Akanthomyces EPF069 CE + - - - - - - - - - 
Akanthomyces EPF071 BE - - - - + - - - - - 
Akanthomyces EPF100 CE + - - - - - - - - - 
Akanthomyces EPF131 CH + - - - - - - - - - 
Akanthomyces EPF152 CE - - - - - - + - - - 
Akanthomyces EPF155 BE - - - - - - + + - - 
Akanthomyces EPF156 BE - - - - - - + + - - 

Gibellula EPF061 CH + - - - - - - - + - 
Gibellula EPF080 BE - - + - - - - - - - 

Gibellula EPF106 
CE - - - - + - - - - - 
CH + - - - - - + - - - 

Gibellula EPF137 CH + - - - - - - - - - 
Active extract  

(%) 
12 

(13.3) 
1 

(1.1) 
1 

(1.1) 
0 

(0) 
2 

(2.2) 
0 

(0) 
5 

(5.6) 
3 

(3.3) 
1 

(1.1) 
1 

(1.1) 
 55        
 

+: สารสกดัมีฤทธ์ิตา้นจุลินทรียท่ี์ความเขม้ขน้ 200 µg/ml; - : สารสกดัไม่มีฤทธ์ิตา้นจุลินทรียท่ี์ความเขม้ขน้ 200 µg/ml; SA: Staphylococcus aureus ATCC25923; MRSA: 
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus SK1; EC: Escherichia coli ATCC25922; PA: Pseudomonas aeruginosa ATCC27853; CA28: Candida albicans ATCC90028; 
CA53: C. albicans NCPF3153; CN12: Cryptococcus neoformans ATCC90112; CN13: C. neoformans ATCC90113; MG: Microsporum gypseum; PM: Penicillium marneffei; 
BE: crude ethyl acetate extract from culture broth; CE: crude ethyl acetate extract from fungal mycelia; CH: crude hexane extract from fungal mycelia 

4. สรุป 
จากการเก็บรวบรวมตวัอยา่งราแมลงจ านวน 30 ตวัอยา่ง จากเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าโตนงาช้าง ไดแ้ก่ Akanthomyces 23 ตวัอยา่ง และ 

Gibellula 7 ตวัอยา่ง สามารถจดัจ าแนกราแมลงทั้ง 2 สกุลน้ีโดยอาศยัลกัษณะทางสัณฐานวิทยาไดอ้ยา่งละ 4 กลุ่ม โดยจดัจ าแนกไดใ้นระดบัสปีชีย์
สกุลละ 1 กลุ่ม ไดแ้ก่ A. cinereus และ G. unica เม่ือน าสารสกดัท่ีไดจ้ากราแมลงมาท าการทดสอบฤทธ์ิตา้นจุลินทรียก่์อโรค 10 สายพนัธุ์พบว่า สาร
สกดัจากราแมลง 19 สารมีฤทธ์ิตา้นจุลินทรีย ์โดยสามารถตา้นแบคทีเรีย S. aureus ไดดี้ท่ีสุด ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าราแมลงท่ีพบในเขตรักษา
พนัธ์ุสตัวป่์าโตนงาชา้งมีความหลากหลาย และสามารถเป็นแหล่งของสารตา้นจุลินทรียไ์ด ้ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ในอนาคต    



Oral Presentation                                                                Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011 

 176 

5.  กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และทุนสถาบนับณัฑิตวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยไีทย ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 

6. เอกสารอ้างองิ 
Chutrakul, C., Boonruangprapa, T., Suvannakad, R., Isaka, M., Sirithunya, P., Toojinda, T. and Kirtikara, K. 2009. Ascherxanthone B from 

Aschersonia luteola, a new anti-fungal compound active against rice blast pathogen Magnaporthe grisea. Journal of Applied 
Microbiology. 107 : 1624-1631. 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 2002a. Reference method for broth dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria 
that grow aerobically. Approved standard M7-A4. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, Pa. 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 2002b. Reference method for broth dilution antifungal susceptibility testing of yeasts. 
Approved standard M27-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, Pa. 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 2002c. Reference method for broth dilution antifungal susceptibility testing of 
filamentous fungi. Approved standard. CLSI documents M38-A. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, Pa. 

Drummond, A. J. and Waigh, R. D. 2000. The development of microbiological methods for phytochemical screening. Recent Research 
Developments in Phytochemistry.  4 : 143–152.  

Hywel-Jones. N. 1996. Akanthomyces on spider in Thailand. Mycological Research. 100 : 1065-1070 
Luangsa-Ard, J. J., Tasanatai, K., Mongkolsamrit, S., Hywel-Jones, N. and Satafora, J. W. 2005. The collection, isolation and taxonomy of 

invertebrate-pathogenic fungi 2005. Thailand : National Center for Genetic Engineering and Biotechnology.  
Phongpaichit, S., Rungjindamai, N., Rukachaisirikul, V. and  Sakayaroj, J. 2006. Antimicrobial activity in cultures of endophytic fungi isolated 

from Garcinia species. FEMS Immunology and Medical Microbiology. 48 : 367-372. 
Samson, R. A. and Evans, H. C. 1974. Notes on entomogenous fungi from Ghana. II. The genus Akanthomyces. Acta Botanica Neerlandica.           

23 : 28-35. 
Selçuk, F., Hüseyin, E. and Gaffaroğlu, E. 2004. Occurrence of the araneogenous fungus Gibellula pulchra in Turkey. Mycologia. 1 : 61-62. 
Tzean, S.S., Hsieh, L.S. and Wu, W.J. 1997. Atlas of entomopathogenic fungi from Taiwan. Taiwan : National Taiwan University. 
Wagenaar, M.M., Gibson, D.M. and Clardy, J. 2001. Akanthomycin, a new Antibiotic pyridone from the entomopathogenic fungus 

Akanthomyces gracilis. Organic Letters. 4 : 671–673. 
 



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                                                   Oral Presentation 
 

 

 

177 

การประเมินศักยภาพน า้บาดาลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 
The Potential Ground Water Assessment by Using Geographic Information System at Mueang District,  

Saraburi Province 

สุรางค์  พรประสิทธ์ิ  ด ารงค์  ศรีพระราม และ ลลิลี ่ กาวต๊ีะ 
Surang  Phornprasit, Damrong Sriparam and Lily Kaveeta 
โครงการบณัฑิตศึกษา สาขาการใชท่ี้ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
E-mail: phornprasit@hotmail.com  

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพน ้าบาดาลและประเมินศกัยภาพน ้ าบาดาล ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั

สระบุรี ด้วยการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัศกัยภาพน ้ าบาดาลโดยใช้สมการสหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ศกัยภาพน ้าบาดาล ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เปอร์เซ็นตค์วามลาดชนั ความหนาแน่นของทางน ้ า ปริมาณน ้ าฝน ความหนาของชั้นหินอุม้น ้ า และคุณภาพ
น ้ าบาดาล  และน าสมการท่ีไดม้าสร้างแผนท่ีแสดงศกัยภาพน ้ าบาดาลโดยใช้โปรแกรม Arc GIS พบว่า พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพสูง มีขนาดพ้ืนท่ี 48.3 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพปานกลาง  มีขนาดพ้ืนท่ี 103.9 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพต ่า มีขนาดพ้ืนท่ี 28.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
26.7 57.5 และ 15.8 ตามล าดบั ส่วนลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของครัวเรือนในแต่ละระดบัศกัยภาพน ้ าบาดาลมีการกระจายของ
ขอ้มูลความแตกต่างกนัในแต่ระดบัศกัยภาพ ประกอบดว้ย การประกอบอาชีพหลกั อาชีพรอง รายไดร้วมของครัวเรือน รายจ่ายรวมของครัวเรือน  
ปริมาณผลผลิตจากการปลูกขา้ว และปริมาณการใช้น ้ าของครัวเรือน และครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แนวทางการจดัการน ้ าบาดาลท่ีมีความ
จ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินการในพ้ืนท่ีศึกษา คือ การส่งเสริมการใช้น ้ าจากแหล่งอ่ืนร่วมกบัการใช้น ้ าบาดาล รองลงมาคือ การรณรงคก์ารใช้
น ้าแบบประหยดั ส่วนการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความเหมาะสม คือ โทรทศัน์ รองลงมาคือ วิทยกุระจายเสียงทอ้งถ่ิน ครัวเรือนจะสามารถรับรู้
รับทราบข่าวสารและแนวทางการจดัการทรัพยากรน ้าบาดาลท่ีความเหมาะสม 
ค าส าคญั : การประเมิน ศกัยภาพน ้าบาดาล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Abstract 
This research has purposed to study the factors which affected the potential ground water assessment in Muang district, Saraburi 

Province by analysing the multiple correlation equation discovers the factors namely; land use, percent of slope, drainage density, rainfall, aquifer 
thickness and groundwater quality, are related to the potential ground water. The equation was brought to create the potential ground water map by 
using Arc GIS Program, were found that high potential area was 48.3 square kilometers (26.7%), moderate potential area was 103.9 square 
kilometers (57.5%) and low potential area was 28.5 square kilometers (15.8%). In difference level of groundwater potential are as have different 
dispersion of some economic and social characteristics in each household, which comprise with the principle occupation, paragon, household 
income, household expenditure, yield of growing rice, and household water consumption level. Mostly households have opinion that the suitable 
ways for managing ground water are; promote to using the other water sources along with ground water and operate water saving campaigns. 
Television and local radio are the best channel distribution in public relation which the household can approach on ground water resource 
information and management way by appropriately. 
Keyword: Assessment, Ground water potential and Geographic Information System. 

1. บทน า 
ปัจจุบนัความตอ้งการใชน้ ้ามีจ  านวนมาก ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน ้ าใน

หลายพ้ืนท่ี ในการแกปั้ญหาขาดแคลนน ้า ผูใ้ชน้ ้าจึงหนัมาพ่ึงแหล่งน ้าบาดาลซ่ึงเป็นแหล่งน ้าตน้ทุนท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการใช้น ้ าเพ่ือการผลิตในทุกภาคส่วน แต่อยา่งไรก็ตามการใช้น ้ าบาดาลจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงศกัยภาพน ้ าบาดาล ซ่ึงหมายถึงปริมาณการให้น ้ า
บาดาลท่ีถูกกกัเก็บและสามารถท่ีจะสูบข้ึนมาใชไ้ดจ้ากบ่อเจาะบาดาลในพ้ืนท่ีต่างๆ และมีคุณลกัษณะทางเคมีของน ้าบาดาลท่ีเหมาะสม จากการตรวจ
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินศกัยภาพน ้ าบาดาลท่ีผ่านมาแลว้ของ Krishnamurthy (1999), Sikdar (2004) และพรอุษา (2547) สามารถ               
สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อศกัยภาพน ้าบาดาล ไดแ้ก่ 
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1) ปริมาณน ้าฝนรายปี คือ ส่วนท่ีจะไหลซึมลงไปเพ่ิมเติมการกกัเก็บในชั้นน ้ าบาดาล ซ่ึงสามารถค านวณปริมาณน ้ าฝน ท่ีไหลซึมลงสู่
แหล่งน ้ าบาดาลโดยเปรียบเทียบกบัน ้ าไหลผ่านในภาพรวม ปริมาณน ้ าฝนท่ีไหลซึมลงสู่ใตดิ้นไปเป็นน ้ าบาดาลในภาคเหนือและภาคกลาง อยูใ่น
เกณฑเ์ฉล่ีย 12 เปอร์เซ็นต ์ของปริมาณฝนตกเฉล่ียต่อปี ส าหรับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ีย 5 เปอร์เซ็นต ์(สมชยั, 2544) 

2) การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ส่งผลถึงอตัราการซึมน ้าลงไปเติมน ้าในชั้นน ้าบาดาล และบอกถึงกิจกรรมหรือมีส่ิงกีดขวางการไหลซึมของ
น ้าลงสู่ใตดิ้นอีกทางหน่ึงดว้ย เช่น สมรรถนะการซึมผา่นของน ้าในป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ สวนชา และไร่เก่ามีความแตกต่างกนัโดยพ้ืนท่ีป่าไมมี้อตัรา
การซึมน ้ าสูงกว่าพ้ืนท่ีเกษตรเน่ืองจากพ้ืนท่ีป่ามีไม้ชั้นล่างและเศษซากพืชทบัถมกัน ส่วนพ้ืนท่ีเกษตรสภาพดินมีความแน่นกว่าในพ้ืนท่ีป่าไม้
เน่ืองจากกิจกรรมทางการเกษตร (เกษม, 2519)  

3) ความหนาแน่นของทางน ้ า บ่งช้ีถึงความสามารถของการละบายน ้ าซ่ึงจะส่งผลถึงโอกาสในการไหลซึมของน ้ า โดยพ้ืนท่ีท่ีมีความ
หนาแน่นของทางน ้าต  ่า น ้ามีโอกาสท่ีจะไหลซึมลงสู่ชั้นน ้าใตดิ้นไดม้ากกวา่บริเวณท่ีมีความหนาแน่นสูง 

4) ลกัษณะทางธรณีวิทยาและปฐพีวิทยา เป็นตวับ่งบอกคุณสมบติัทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุม้น ้ า ขนาดตะกอน ขนาดของรูพรุน  
ตลอดจนค่าการยอมให้น ้าซึมผา่นท่ีมีผลต่อการกกัเก็บน ้าบาดาลไวไ้ดท้ั้งส้ิน ปริมาณการกกัเก็บน ้าใตดิ้นจะผนัแปรไปตามความพรุน 

5) ความหนาแน่นของโครงสร้างเชิงเส้นทางธรณีวิทยา น ้าบาดาลมกัจะถูกพบในบริเวณรอยแตกหรือรอยแยกในชั้นหิน โดยบริเวณท่ี
มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาท่ีเอ้ืออ านวยต่อการกกัเก็บน ้าจึงมีโอกาสท่ีจะพบน ้าบาดาลไหลมากกัเก็บมากกว่าบริเวณท่ีไม่ปรากฏลกัษณะโครงสร้างเชิง
เส้นทางธรณีวิทยา   

6) เปอร์เซ็นตค์วามลาดชนั มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการซึมน ้ าและปริมาณน ้ าไหลบ่าหน้าดิน โดยบริเวณท่ีมีความลาดชนัต ่าหรือเป็น
พ้ืนราบมีโอกาสท่ีน ้าจะสามารถไหลซึมลงสู่ชั้นดินดา้นล่างไดม้ากกวา่บริเวณท่ีเป็นภูเขาและท่ีสูงซ่ึงน ้ าฝนจะกระจายตวัในรูปของน ้ าไหลบ่าหน้าดิน 
และไหลลงสู่แหล่งน ้า 

7) คุณภาพน ้าบาดาล เป็นปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาควบคู่กบัปริมาณการให้น ้าโดยใชป้ริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน ้ าซ่ึงเป็นค่ารวมของ
ปริมาณเกลือแร่ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นน ้าและเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพน ้าบาดาลเพ่ือใชใ้นวตัถุประสงคต่์างๆ (กองน ้าบาดาล, 2531) 

และอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัคือการจดัการทรัพยากรน ้ าบาดาล เพ่ือให้สามารถใช้น ้ าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด  
และสามารถใชน้ ้าบาดาลต่อไปไดใ้นระยะยาว โดยไม่เกิดผลเสียหายต่อแหล่งน ้าบาดาลตามธรรมชาติ และไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (วจี และ
สมคิด, 2535) ซ่ึงวินยั (2540) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการทรัพยากรน ้าบาดาล แบบชุมชนมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
พบว่า รูปแบบการจดัการทรัพยากรแบบชุมชนมีส่วนร่วมดว้ยการชกัน าจากหน่วยงานของรัฐ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
การน ารูปแบบดงักล่าวมาใชจ้ะส่งผลให้ชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมอนัประกอบดว้ยการมีความคิดริเร่ิมในการจดัการและรักษาผลประโยชน์ของชุมชนใน
ระดบัมาก ซ่ึงแนวทางในการชกัน าชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรน ้ าบาดาล ดว้ยการประชาสัมพนัธ์มีความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้น
ระดบัมาก เร่ืองท่ีควรจดัท าส่ือในล าดบัแรก คือ ผลกระทบจากวิกฤตการณ์น ้าบาดาล ประเภทของส่ือท่ีควรใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ คือ การ
จดัประชุมช้ีแจงโดยตรง วิทยกุระจายเสียงทอ้งถ่ิน โทรทศัน์และหนงัสือพิมพ ์ตามล าดบั   

จากการลงทุนในการบริหารจดัการระบบ ตั้งแต่ส ารวจจนกระทัง่น าน ้ ามาใช้ประโยชน์ จึงจ าเป็นต้องก าหนดพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ
เหมาะสมส าหรับเจาะบ่อบาดาลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คุม้ค่าการลงทุน ในอดีตการส ารวจเพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีขุดเจาะบ่อบาดาลนั้นตอ้งอาศยัขอ้มูลพ้ืนฐาน
ประกอบกบัประสบการณ์ในการตดัสินใจเพ่ือเสนอแนะความเป็นไปไดข้องพ้ืนท่ีส าหรับเจาะบ่อบาดาล ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความแม่นย  าของ
การส ารวจก าหนดการขุดเจาะแหล่งน ้ าบาดาลจึงจ าเป็นตอ้งใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลปัจจยัเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผลต่อ
ศกัยภาพน ้ าบาดาล และน ามาประเมินหาศกัยภาพน ้ าบาดาลของพ้ืนท่ี เพ่ือให้ไดข้อ้มูลส าหรับประกอบการตดัสินใจการส ารวจการขุดเจาะแหล่งน ้ า
บาดาลไดคุ้ม้ค่ากบัการลงทุนในการเลือกแหล่งน ้ าบาดาลมาใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมกบัการจดัการน ้ าบาดาลเพ่ือให้
สามารถใชน้ ้าบาดาลต่อไปไดใ้นระยะยาว 

2. วธีิการศึกษา 
ขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1. รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและสร้างฐานขอ้มูล 
1.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิบริเวณอ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ขอ้มูลแผนท่ีในรูปแบบดิจิตอลไฟล ์

ได้แก่ แผนท่ีลักษณะทางธรณีและปฐพีวิทยา แผนท่ีชั้นหินอุ้มน ้ า แผนท่ีโครงสร้างเชิงเส้นทางธรณีวิทยา แผนท่ีแหล่งน ้ าผิวดิน แผนท่ีการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และแผนท่ีเส้นความสูง 2) ขอ้มูลรายงานและขอ้มูลสถิติ ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณน ้าฝน ปริมาณการให้น ้าบาดาลและค่าปริมาณของแข็งท่ี
ละลายน ้าได ้ 

1.2 สร้างฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในลกัษณะโครงสร้างแบบแรสเตอร์ (raster structure) ขนาดของกริดเท่ากบั 25 
เมตร โดยการน าเขา้ขอ้มูลของแต่ละปัจจยัดว้ยโปรแกรม Arc GIS  ขอ้มูลท่ีสร้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน ท่ีเช่ือมโยงกนั คือ ฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี(spatial database)  



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                                                   Oral Presentation 
 

 

 

179 

และฐานขอ้มูลเชิงลกัษณะ (attribute database) ซ่ึงฐานขอ้มูลนั้นจะมีต าแหน่งอา้งอิงทางภูมิศาสตร์ท่ีแน่นอน ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้พิกดัอา้งอิงแบบ 
Universal Transverse Mercator ตามแผนท่ีภูมิประเทศ ชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร 

2. ส ารวจและเก็บขอ้มูลภาคสนามส ารวจความถูกตอ้งของขอ้มูลทุติยภูมิ และฐานขอ้มูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบริเวณพ้ืนท่ี
ศึกษา โดยการเปรียบเทียบกบัแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยใช้วิธีการสังเกตดว้ยการเลือกพ้ืนท่ีตวัอยา่ง และคุณภาพน ้ าบาดาล และเคร่ืองมือวดั
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าทั้งหมด เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ดยใช้เกณฑ์ขั้นต ่าจ  านวน ร้อยละ 25  

3. ศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อศกัยภาพน ้าบาดาล 
3.1 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อศกัยภาพน ้ าบาดาล จากสมการสหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ โดยถือว่าปัจจยัทุกตวัมี

ความสมัพนัธ์ต่อศกัยภาพน ้าบาดาลแบบเส้นตรง 
3.2 ประเมินศกัยภาพน ้าบาดาล ดว้ยการซอ้นทบัขอ้มูลใชค้  าสัง่ Map Calculator ของโปรแกรม Arc GIS สร้างแผนท่ีศกัยภาพน ้าบาดาล

จากสมการความสัมพนัธ์ท่ีสร้างข้ึน แผนท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาลจะแบ่งระดบัของศกัยภาพตามวิธีการของวิชิต (2543) ซ่ึงแบ่งระดบัของศกัยภาพไว ้3 
ระดบั คือ ศกัยภาพพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพสูง ปานกลาง และต ่า ซ่ึงแบ่งตามหลกัการอิงกลุ่ม โดยใช้ค่าเฉล่ีย () ของชุดขอ้มูลเป็นหลกัแลว้น าค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของขอ้มูล (S.D.) มาก าหนดความกวา้งของแต่ละช่วง คือ พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพสูง มีค่ามากกว่า  + S.D.  พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพปานกลาง  มีค่าอยู่
ระหวา่ง - S.D. และ + S.D. และพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพต ่า มีค่านอ้ยกวา่ - S.D. ดงันั้นความกวา้งของช่วงชั้นศกัยภาพน ้ าบาดาลจึงไม่ตายตวัเม่ือน าไป
ประยกุตใ์ชบ้ริเวณอ่ืน 

3.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนท่ีศกัยภาพน ้าบาดาลดว้ยการสุ่มเลือกบ่อบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษาจ านวนร้อยละ 25 น ามาเปรียบเทียบ
ระหว่างขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของน ้ าจากบ่อบาดาลในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสระบุรีกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ีท่ีจ  าแนกไวใ้นแผนท่ีศกัยภาพน ้ า
บาดาลท่ีไดจ้ากการศึกษา  

4.  ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสงัคมโดยการสมัภาษณ์ประชากรในพ้ืนท่ี 
4.1 เลือกกลุ่มตวัอย่าง จ  านวนร้อยละ 25 จากวิธีการของศิวชั  (2548) จากจ านวนครัวเรือน 3 หมู่บา้น ท่ีมีศกัยภาพน ้ าบาดาลสูง 

กลางและต ่า ท่ีไดจ้ากแผนท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาล โดยคดัเลือกตามโควตา (quota sampling) เพ่ือศึกษาการจดัการน ้ าบาดาล สภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
โดยใชแ้บบสอบถามท่ีประกอบดว้ย 3 หัวขอ้ คือ (1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ (2) ขอ้มูลการใช้ท่ีดินและการจดัการน ้ าบาดาล และ (3) ขอ้มูล
รายรับและรายจ่าย    

3. ผลการทดลอง 
อ าเภอเมืองสระบุรี มีขนาดพ้ืนท่ี 180.70 ตารางกิโลเมตร มีจ  านวนหมู่บา้นท่ีใช้น ้ าบาดาลเป็นปะปาของหมู่บา้น 26 หมู่บา้น จาก

จ านวนหมู่บา้นทั้งหมดจ านวน 72 หมู่บา้น มีจ  านวนบ่อน ้ าบาดาลท่ีพฒันาโดยกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล จ านวน 133 บ่อ จากจ านวน 311 ของทั้ง
จงัหวดั อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 24.4-29.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เฉล่ีย 33.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 18.7 องศาเซลเซียส ปริมาณ
น ้ าฝนรายปีต ่าสุด 940 มิลลิเมตรต่อปี มีปริมาณน ้ าฝนรายปีสูงสุด 1,340 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 1)  ลกัษณะภูมิประเทศเป็นเขาลูกโดด (Monad rock) 
กระจดักระจายตามบริเวณท่ีราบ สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 138.42 ตารางกิโลเมตร ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์มี
เน้ือท่ีประมาณ 20.52 ตารางกิโลเมตร ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 9.30 ตารางกิโลเมตร ความลาดชนั 12-35 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ี
ประมาณ 8.14 ตารางกิโลเมตร ความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 20.52 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6, 11.4, 5.1, 4.5 
และ 2.4 ตามล าดบั (ภาพท่ี 2) สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเน้ือท่ีประมาณ 141.27 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนท่ีป่าไม ้มีเน้ือท่ีประมาณ 23.92 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีชุมชน มีเน้ือท่ีประมาณ 9.85 ตารางกิโลเมตร และแหล่งน ้ าผิวดิน มีเน้ือท่ีประมาณ 
5.66 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 78.2, 13.3, 5.4 และ 3.1 ตามล าดบั (ภาพท่ี 3) แหล่งน ้ าผิวดินในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสระบุรี  ประกอบดว้ย  แม่
น ้าป่าสกัไหลผา่นทางตอนเหนือของพ้ืนท่ี  ห้วยล่ี  ห้วยตะเขค้ลองเข่ือนช้างไหล  และอ่างเก็บน ้ าปากเพรียวซ่ึงเก็บกกัน ้ าเพ่ือใช้ในฤดูแลง้ (ภาพท่ี 4) 
จากการก าหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าย่อยโดยใช้เส้นชั้นความสูงน ามาจ าลองสร้างขอ้มูลระดบัความสูงของแต่ละจุดทัว่ทั้งพ้ืนท่ีในระบบตวัเลข 
(digital elevation model: DEM) สามารถก าหนดพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าย่อยไดจ้  านวน 4 ลุ่มน ้ าย่อย เพ่ือวิเคราะห์หาความหนาแน่นของทางน ้ า พบว่า ความ
หนาแน่นของทางน ้าในอ าเภอเมืองสระบุรี มีค่าสูงท่ีสุด คือ 0.79 และค่าต  ่าท่ีสุดคือ 0.13 หมายความวา่ ในพ้ืนท่ีศึกษามีความสามารถในการละบายน ้ า
ต  ่า ส่วนลกัษณะทางธรณีและปฐพีวิทยา พบว่า โครงสร้างของดินบริเวณน้ีประกอบดว้ยอนุภาค Clay เป็นองคป์ระกอบหลกั มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 
100.61 ตารางกิโลเมตร และ อนุภาค Silt เป็นองคป์ระกอบหลกั มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 80.09 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55.68 และ 44.32 ซ่ึง 
ก าหนดค่าความพรุนของชั้นดินท่ีมีองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นอนุภาค Clay จะมีความพรุน ประมาณ ร้อยละ 42  ชั้นดินท่ีมีองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็น
อนุภาค Silt จะมีความพรุน ประมาณ ร้อยละ 46 (ภาพท่ี 5)  ชั้นหินในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีส่วนใหญ่เป็นหินกรวด (Gravel)  พบในบริเวณท่ีราบและเนินเต้ียๆ
ระหว่างภูเขาหรือหุบเขา เป็นบริเวณท่ีมีการสะสมตวัของตะกอนไม่แข็งตวั สะสมตวัอยูใ่นท่ีราบหรือท่ีราบลุ่ม มีความพรุน ประมาณ ร้อยละ 28 มี
ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 125.92 ตารางกิโลเมตร ส่วนในบริเวณท่ีเป็นภูเขาและท่ีลาดเชิงเขา จะพบหินประเภทหินทฟัฟ์ (Tuff)  มีความพรุนประมาณ     
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ร้อยละ 41 พ้ืนท่ีท่ีพบมีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 54.78  ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69.68 และ 30.32 ตามล าดบั (ภาพท่ี 6) จากการสะสมตวัของ
ตะกอนในชั้นดินและชั้นหินท่ีจะเป็นชั้นหินอุม้น ้ าในพ้ืนท่ีสามารถจ าแนกชั้นหินอุม้น ้ าได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือชั้นหินอุม้น ้ าท่ีเป็นหินร่วน 
(Unconsolidated aquifers) แบ่งยอ่ยออกเป็น 2 ชนิด คือ (1) ชั้นหินอุม้น ้าตะกอนน ้าพา (Alluvial deposits) หรือ ตะกอนท่ีราบลุ่มน ้าหลาก ประกอบไป
ดว้ยชั้นตะกอนของ กรวด ทราย และดินเหนียว ซ่ึงเกิดจากการพดัพาของแม่น ้ าป่าสัก  รวมทั้งตะกอนทางน ้ าต่างๆท่ีเกิดเป็นบริเวณแคบ ๆ ตามล าน ้ า มี
ลกัษณะเป็นรูพรุน (Tufa Travertine ) ความหนาของชั้นหินอุม้น ้าประมาณ 100 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 17.79 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
9.85 ท่ี ชั้นหินอุม้น ้าตะกอนน ้าพา เป็นแหล่งกกัเก็บน ้ าบาดาลท่ีดีท่ีสุด (2) ชั้นหินอุม้น ้ าตะกอนตะพกัน ้ า (Terrace deposits) ประกอบไปดว้ยชั้นของ  
กรวด  ทราย ทรายแป้ง เกิดจากการผุพงัของหินแข็งและหินร่วนในพ้ืนท่ี และพดัพาโดยน ้ ามาสะสมตวัในบริเวณท่ีราบเชิงเขา จากการผุพงัของหิน
แข็งจากภูเขาสูงลงสู่หุบเขาหรือพ้ืนท่ีลาดเอียงเชิงเขา อย่างรวดเร็วท าให้ไม่มีการคดัขนาดของตะกอน จึงมีสภาพการตกตะกอนแบบคลุกเคลา้กนั
ระหว่างดินเหนียวและเศษหินเหล่ียม  มีความพรุนน้อย  ความหนาของชั้นหินอุม้น ้ าประมาณ 50 มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 58.87 หรือคิดเป็นร้อยละ 
32.58 ส่วนชั้นหินอุ้มน ้ าท่ีเป็นหินแข็ง (consolidated aquifers) เป็นชั้นน ้ าบาดาลในหินอคันี ในพ้ืนท่ีพบ 1 ชนิด คือ ชั้นหินอุ้มน ้ าหินภูเขาไฟ  
ประกอบดว้ยหินภูเขาไฟประเภท หินทฟัฟ์  เถา้ภูเขาไฟ  และหินกรวดเหล่ียมภูเขาไฟ หินกรวดเหล่ียมภูเขาไฟ (Volcanic Brescia)  ลกัษณะของหินท่ี
พบโดยทัว่ไปเป็นหินเน้ือแน่นและแขง็ มีศกัยภาพในการให้น ้ าบาดาลต ่า น ้ าบาดาลจะถูกกกัเก็บอยูภ่ายใน รอยแตก รอยแยก หรือ รอยเล่ือน ภายใน
ชั้นหินท่ีเกิดภายหลงั (Secondary porosity) ส่วนใหญ่มีไม่มากนกั และบางส่วนจะถูกกกัเก็บอยูภ่ายในเน้ือหินผุ มกัพบอยูใ่นระดบัต้ืน ๆ คุณสมบติั
ของหินเหล่าน้ีเม่ือผพุงัมกัจะสลายตวัเป็นดินเหนียวปนทราย ดงันั้นประสิทธิภาพชั้นน ้ าในหินภูเขาไฟไม่เหมาะสมในการกกัเก็บน ้ าบาดาลพบ ความ
หนาของชั้นหินอุม้น ้าน้ีประมาณ 20  เมตร มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 104.04ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57.57 ตามล าดบั (ภาพท่ี 7)   

   
                                        ภาพที่ 1 เส้นปริมาณน า้ฝนเท่า                                                                     ภาพที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 

   

                  ภาพที่ 3 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ที่ดนิ                                                             ภาพที่ 4 แหล่งน า้ผวิดนิ 
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                                  ภาพที่ 5 ลกัษณะทางปฐพวีทิยา                                                          ภาพที่ 6 ลกัษณะทางธรณวีทิยา 

   

                                        ภาพที่ 7 ประเภทช้ันหินอุ้มน า้                                        ภาพที่ 8 โครงสร้างเชิงเส้นทางธรณวีทิยา                

โครงสร้างเชิงเส้นในพ้ืนท่ีศึกษา  คือ โครงทางธรณีวิทยาประกอบไปด้วย แนวรอยแตก รอยแยก แนวรอยเล่ือน จากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ 
พบวา่โครงสร้างทางธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นแนวรอยแตกและรอยแยก ซ่ึงพบเพียง 3 จุด อยูท่างตอนล่างของพ้ืนท่ีศึกษา บริเวณต าบล
ปากขา้วสาร ต าบลหนองยาว และต าบลหนองปลาไหล ระยะทางรวม 5.97 กิโลเมตร (ภาพท่ี 8) น ้ าบาดาลท่ีถูกกกัเก็บอยู่ภายในชั้นดินชั้นหิน น ้ าจะ
ละลายแร่ธาตุต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของชั้นดินชั้นหินเขา้ไวใ้นตวัของมนั ซ่ึงน ้ าบาดาลจะมีคุณภาพเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทางเคมี
ของชั้นดินและชั้นหินท่ีน ้ าเหล่านั้นไหลซึมผ่านและกกัเก็บอยู่ โดยปกติจะใช้ค่าของปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน ้ า (Total Dissolved Solids: 
TDS) ซ่ึงเป็นตวัก าหนดคุณภาพน ้าบาดาล ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งระดบัคุณภาพน ้ าบาดาลออกเป็น 3 ระดบัดว้ยกนั คือ (1) คุณภาพน ้ าบาดาลจดัว่า
อยูใ่นระดบัดี มีค่า TDS นอ้ยกวา่ 750 มิลลิกรัมต่อลิตร (2) คุณภาพน ้ าบาดาลจดัว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่า TDS อยูร่ะหว่าง 750 – 1,500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และ (3) คุณภาพน ้ าบาดาลจดัว่าอยูใ่นระดบัไม่ดีหรือว่ากร่อยและเค็ม มีค่า TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  
136.5, 16.4 และ 27.8 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 75.6, 9.0 และ 15.4 (ภาพท่ี 9) 
 จากการรวบรวบขอ้มูลปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อศกัยภาพน ้ าบาดาล จ านวน 7 ปัจจยั สามารถสร้างฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (spatial database) 
(ภาพท่ี 1-ภาพท่ี 9) และ ฐานขอ้มูลเชิงลกัษณะ (attribute database) ซ่ึงแสดงเขตขอ้มูล (field) คือ ค่าเฉพาะของขอ้มูลจากปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพน ้ า
บาดาลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จ  านวนทั้งส้ิน 9 ชั้นขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าคระดบัของปัจจยัลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ค่าความพรุนของหน่วยดิน
และหน่วยหิน เปอร์เซ็นตค์วามลาดชนั ความหนาแน่นของทางน ้ าผิวดิน ความหนาแน่นของโครงสร้างเชิงเส้นทางธรณีวิทยา ปริมาณน ้ าฝน ความ
หนาของชั้นหินอุม้น ้า และคุณภาพน ้าบาดาล (ปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายน ้า : Total dissolve solid) (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่ 1 ผลของการสร้างฐานข้อมูลเชิงลกัษณะ (attribute database) ของปัจจยัทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
ปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ประเภทของขอ้มูล ค่าเฉพาะของขอ้มูล 

1. ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  
ดดัแปลงมาจาก Sikdar,2004   

- แหล่งน ้ าผิวดิน 5 

- พื้นท่ีป่าไม ้ 4 

- พื้นท่ีเกษตรกรรม 3 

- ท่ีอยูอ่าศยั 2 

2. ปริมาณน ้ าฝน(มิลลิเมตร) - ปริมาณน ้ าฝน 940  - 1,340 

3. ลกัษณะทางธรณีวทิยา 
(เปอร์เซ็นตค์วามพรุน) 

- อนุภาคดินเหนียว 42 

- อนุภาคทรายแป้ง 58 

4. ลกัษณะทางปฐพีวทิยา 
(เปอร์เซ็นตค์วามพรุน) 

- หินทฟัฟ์  41  

- หินกรวดมน 28 

5. ความลาดชนั - เปอร์เซ็นความลาดชนั 0.0017 - 47 

6. ความหนาแน่นของทางน ้ า 
(สัดส่วนระหวา่งความยาวของทางน ้ ากบัขนาดพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย)    

- ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 1  0.13 

- ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 2 0.28 

- ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 3  0.79 

- ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 4  0.52 

7.ความหนาแน่นของโครงสร้างเชิงเส้นทางธรณีวทิยา   
(สัดส่วนระหวา่งความยาวของโครงสร้างเชิงเส้นทางธรณีวทิยากบั
ขนาดพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย)     

- ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 1  0.000087 

- ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 2 0.0001 

- ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 3  0 

- ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 4  0.00009 

8. ความหนาของชั้นหินอุม้น ้ า(เมตร) - ชั้นหินอุม้น ้ าตะกอนตะพกัน ้ า 100 

- ชั้นหินอุม้น ้ าตะกอนน ้ าพา 50 

- ชั้นหินอุม้น ้ าหินภูเขาไฟ 20 

9. คุณภาพน ้ าบาดาล (มิลลิกรัม/ลิตร) 
 

-  ระหวา่ง  0 ถึง 750 30 

-  ระหวา่ง 750 ถึง 1,500 20 

-  มากกวา่ 1,500  10 

 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อศกัยภาพน ้ าบาดาล ดว้ยสมการสหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่95 
เปอร์เซ็นต ์โดยก าหนดให้ตวัแปรตาม คือ ปริมาณน ้ าบาดาล และตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพน ้ าบาดาลท่ีไดก้  าหนดข้ึนจากลกัษณะของ  
แต่ละปัจจยัประกอบดว้ย ลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ลกัษณะทางธรณีวิทยา และปฐพีวิทยา  เปอร์เซ็นตค์วามลาดชนั ความหนาแน่นของทางน ้ า 
ผิวดิน ความหนาแน่นของโครงสร้างเชิงเส้นทางธรณีวิทยา ปริมาณน ้ าฝน ความหนาของชั้นหินอุม้น ้ า และคุณภาพน ้ าบาดาล (ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดท่ีละลายน ้า : Total dissolve solid) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัศกัยภาพน ้าบาดาล คือ ลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความหนาแน่นของ
ทางน ้า ความลาดชนัของพ้ืนท่ี ปริมาณน ้าฝน ความหนาของชั้นหินอุม้น ้า และคุณภาพน ้าบาดาล โดยมีสมการความสมัพนัธ์ ดงัน้ี 

ศกัยภาพน ้ าบาดาล = 1.201 ความหนาแน่นของทางน ้ า + 0.0316 ความหนาชั้นหินอุม้น ้ า + 1.036 ลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน - 
1.558 คุณภาพน ้าบาดาล + 0.00208 ปริมาณน ้าฝน - 0.0126 เปอร์เซ็นตค์วามลาดชนั + 23.486 (R2 = 0.618) 

จากสมการความสมัพนัธ์ดงักล่าว น ามาสร้างแผนท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาลของพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัสระบุรี จ  าแนกช่วงชั้นศกัยภาพน ้ า
บาดาลไดจ้ากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 7.6 และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 33.1 สามารถก าหนดช่วงศกัยภาพไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ ศกัยภาพต ่า (น้อยกว่า 
25.5) ศกัยภาพปานกลาง (ระหว่าง 25.5 – 40.7) และ ศกัยภาพมาก (มากกว่า 40.7) จากการก าหนดช่วงชั้นดงักล่าว แผนท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาลในเขต
อ าเภอเมืองสระบุรี ท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษา พบวา่ พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพน ้าบาดาลอยูใ่นระดบัต ่า มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 28.5 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15.8 พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพน ้ าบาดาลอยูใ่นระดบัปานกลาง มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 103.9 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57.5 และพ้ืนท่ีท่ีมี
ศกัยภาพน ้าบาดาลอยูใ่นระดบัสูง ประมาณ 48.3 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 26.7 (ภาพท่ี 10) 
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                                   ภาพที่ 9 ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน า้                                                         ภาพที่ 10 ระดบัศักยภาพน า้บาดาล 

จากการตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาล โดยการเปรียบเทียบระหว่างค่าปริมาณการให้น ้ าบาดาลและค่าคุณภาพ
น ้ าบาดาล จากบ่อบาดาล จ านวน 34 บ่อ จากจ านวนบ่อบาดาลทั้งหมด 133 บ่อในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี กบัระดบัศกัยภาพของพ้ืนท่ีในการให้น ้ า
บาดาลท่ีจ าแนกตามแผนท่ีแสดงศกัยภาพน ้าบาดาลท่ีสร้างข้ึน พบว่า มีบ่อบาดาล จ านวน 26 บ่อ มีปริมาณการให้น ้ าบาดาลและค่าปริมาณของแข็งท่ี
ละลายน ้าไดอ้ยูใ่กลเ้คียงระดบัศกัยภาพน ้ าบาดาลท่ีจ าแนกตามแผนท่ีท่ีสร้างข้ึนคิดเป็นร้อยละ 76.5 หรือสามารถสรุปไดว้่าแผนท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาลท่ี
สร้างข้ึนจากการศึกษา มีค่าความถูกตอ้งร้อยละ 76.5 

จากแผนท่ีศกัยภาพน ้าบาดาลสามารถก าหนดพ้ืนท่ีศึกษายอ่ย 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพน ้าบาดาลสูง ศกัยภาพน ้ าบาดาลปานกลาง และ
ศกัยภาพน ้าบาดาลต ่า โดยเลือกพ้ืนท่ีตวัแทนท่ีไดรั้บอิทธิพลต่อปัจจยัอ่ืนๆ น้อยท่ีสุด พ้ืนท่ีศึกษาประกอบดว้ย บา้นโนนคลอ้ ต  าบลกุดนกเปลา้, บา้น
หนองปลาไหล ต าบลหนองปลาไหล และ บา้นหัวถนน  ต าบล โคกสว่าง ตามล าดบั สามารถก าหนดกลุ่มประชากรโดยใช้เกณฑข์ั้นต ่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนครัวเรือน 3 หมู่บา้น  มีทั้งหมด 376 ครัวเรือน  คิดเป็น 94 ครัวเรือน และคดัเลือกตามโควตา (quota sampling) โดยให้มีกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละ
หมู่บา้นเป็น 1 ใน 3 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด คิดเป็น 32 ครัวเรือนต่อหมู่บา้น โดยลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ระดบัการศึกษาสูงสุดของครัวเรือน การประกอบอาชีพ รายไดร้วมของครัวเรือน รายจ่ายรวมของครัวเรือน หน้ีสินของครัวเรือน ขนาด
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปริมาณผลผลิตในการเกษตร ราคาผลผลิต (ขา้ว) และการใชน้ ้าบาดาลของครัวเรือน และสอบถามแนวทางการจดัการน ้ าบาดาลใน
พ้ืนท่ีศึกษายอ่ยโดยศึกษาแนวทางการจดัการน ้ าบาดาลท่ีมีความจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินการ และการด าเนินการตามแนวทางการจดัการน ้ า
บาดาล โดยการเปรียบเทียบการกระจายของขอ้มูลของครัวเรือนท่ีมีศกัยภาพน ้ าบาดาลสูง กลาง และต ่า (Chi-square) และก าหนดระดบันยัส าคญัท่ีมี
โอกาสผิดพลาด คือ 0.05 พบวา่ ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพหลกั อาชีพรอง รายไดร้วมของ
ครัวเรือน รายจ่ายรวมของครัวเรือน ปริมาณผลผลิตจากการปลูกขา้ว และปริมาณการใช้น ้ าของครัวเรือน และจากการศึกษาแนวทางการจดัการน ้ า
บาดาลในพ้ืนท่ีศึกษา พบวา่แนวทางการจดัการน ้าบาดาลท่ีมีความจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินการในพ้ืนท่ีศึกษา คือ การส่งเสริมการใช้น ้ าจาก
แหล่งอ่ืนร่วมกบัการใช้น ้ าบาดาล รองลงมาคือ โครงการการรณรงคก์ารใช้น ้ าแบบประหยดั และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความเหมาะสม คือ 
โทรทศัน์ รองลงมาคือ วิทยกุระจายเสียงทอ้งถ่ิน ครัวจะสามารถรับรู้รับทราบข่าวสารและแนวทางการจดัการทรัพยากรน ้าบาดาลท่ีความเหมาะสม 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อศกัยภาพน ้าบาดาลในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสระบุรีดงักล่าว ก าหนดตวัแปรหรือปัจจยัเพ่ือน าไปสู่แผน
ท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาล โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อศกัยภาพน ้ าบาดาลจากการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั คือ ลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
เปอร์เซ็นตค์วามลาดชนัของพ้ืนท่ี ความหนาแน่นของทางน ้าผิวดิน ปริมาณน ้าฝน ความหนาของชั้นหินอุม้น ้ า และคุณภาพน ้ าบาดาล (ค่า TDS) ซ่ึงจาก
ผลการศึกษาของพรอุษา (2547) พบวา่การสร้างแบบจ าลองศกัยภาพน ้าบาดาล ปัจจยัท่ีใชใ้นการสร้างแบบจ าลองจ านวน 5 ปัจจยั ประกอบดว้ย ความ
ลาดชัน โครงสร้างเชิงเส้น ความหนาแน่นของทางน ้ า ชนิดของชั้นดิน-หิน และความหนาของชั้นหิน และค าจ  ากดัความของค าว่า น ้ าบาดาลนั้น 
หมายถึง น ้าท่ีถูกกกัเก็บไวใ้นดินและหินใตดิ้น โดยแทรกอยูใ่นช่องวา่งของชั้นดินและรอยแตกหรือโพรงของชั้นหินต่าง ๆ แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจาก
สมการความสมัพนัธ์พบวา่ลกัษณะของโครงสร้างเชิงเส้นทางธรณีวิทยาและชนิดของชั้นดิน-หิน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัศกัยภาพน ้ าบาดาลของพ้ืนท่ี
ศึกษา เน่ืองจากในพ้ืนศึกษาปรากฏลกัษณะของโครงสร้างเชิงเส้นทางธรณีวิทยาเพียง 3 แห่ง ซ่ึงในอ าเภอเมืองสระบุรีมีบ่อบาดาลกระจายอยูท่ ัว่พ้ืนท่ี  
ดงันั้นเม่ือน าค่าความหนาแน่นของโครงสร้างทางธรณีวิทยามาศึกษาความสมัพนัธ์จึงไม่มีผลต่อศกัยภาพน ้ าบาดาล ส่วนชนิดของชั้นดิน-หิน จากการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใชส้มการความสมัพนัธ์แบบพหุคูณ ปัจจยัดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ต่อศกัยภาพน ้ าบาดาล เน่ืองจากปัจจยัดา้นปฐพีวิทยา
ในพ้ืนท่ีดงักล่าวมีผลการจ าแนกกลุ่มชุดดินไวเ้พียง 2 กลุ่มชุดดิน ส่วนขอ้มูลดา้นธรณีวิทยาผลการจ าแนกกลุ่มของหินมีจ านวน 2 กลุ่ม และสมการ
ความสมัพนัธ์ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นสมการเส้นตรง จึงท าให้เม่ือน าค่าของแต่ละปัจจยัเขา้ไปวิเคราะห์ในสมการเส้นตรง แลว้ไม่เกิดความสัมพนัธ์แบบ
เส้นตรง   
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4. สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาน้ีเป็นการประเมินศกัยภาพน ้ าบาดาล ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี ดว้ยการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ศกัยภาพน ้ าบาดาลโดยใช้สมการสหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัศกัยภาพน ้ าบาดาล ได้แก่ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เปอร์เซ็นต์
ความลาดชนั ความหนาแน่นของทางน ้า ปริมาณน ้าฝน ความหนาของชั้นหินอุม้น ้า และคุณภาพน ้ าบาดาล และน าสมการท่ีได้มาสร้างแผนท่ีแสดงศกัยภาพ
น ้าบาดาลโดยใช้โปรแกรม Arc GIS พบว่า พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพสูง  มีขนาดพ้ืนท่ี 48.3 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพปานกลาง มีขนาดพ้ืนท่ี 103.9 ตาราง
กิโลเมตร และพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพต ่า มีขนาดพ้ืนท่ี 28.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 26.7, 57.5 และ 15.8 ตามล าดบั และลกัษณะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของครัวเรือนในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัศกัยภาพน ้าบาดาลสูง ศกัยภาพน ้าบาดาลปานกลาง และศกัยภาพน ้าบาดาลต ่า พ้ืนท่ีละ 1 หมู่บา้น พบว่าในแต่
ละหมู่บา้น มีสภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพหลกั อาชีพรอง รายไดร้วมของครัวเรือน รายจ่ายรวม
ของครัวเรือน ปริมาณผลผลิตจากการปลูกขา้ว และปริมาณการใช้น ้ าของครัวเรือน และจากลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอยา่ง ท าให้
แต่ละครัวเรือนมีการมีช่องทางการรับรู้ข่าวสารและการมีจิตส านึกในการจดัการน ้ าบาดลเพ่ือการอนุรักษท่ี์แตกต่างกนั โดยพบว่าแนวทางการจดัการน ้ า
บาดาลท่ีมีความจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินการในพ้ืนท่ีศึกษา  คือ การส่งเสริมการใช้น ้ าจากแหล่งอ่ืนร่วมกบัการใช้น ้ าบาดาล รองลงมาคือ โครงการ
การรณรงค์การใช้น ้ าแบบประหยดั และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความเหมาะสม คือ โทรทศัน์ รองลงมาคือ วิทยุกระจายเสียงทอ้งถ่ิน ครัวจะ
สามารถรับรู้รับทราบข่าวสารและแนวทางการจดัการทรัพยากรน ้าบาดาลท่ีความเหมาะสม 
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การพฒันาระบบแผนทีอ่าชญากรรม กรณศึีกษา การโจรกรรมรถในพืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม 
Development of Crime Map System Case Study for Car Theft in the District Area,  

Nakhon Pathom Province 

นโกสินทร์  สุริยะฉาย 
Nakosin  Sureyachai 

สาขาวชิา นิติวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร   E-mail: theftmap@gmail.com  

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) มาใช้ร่วมกบัการเก็บ
ขอ้มูลอาชญากรรมโดยใช้กลุ่มตวัอยา่งของ คดีโจรกรรมรถของกองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 7 เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ใน
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยผูวิ้จยัไดพ้ฒันาระบบแผนท่ีอาชญากรรม จากภาษา PHP (PHP Hypertext 
Preprocessor)  HTML (Hypertext Markup Language) JavaScript และ SQL (Standard relational database Query Language) โดยใชง้านร่วมกบัระบบ
แผนท่ีของ Google Maps API ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถเขา้ไปทดลองใชไ้ดท่ี้ http://www.deb62.com/toon/ โดยท่ีผูพ้ฒันาไดเ้ช่า Web Hosting ของ
บริษทั Chaiyo Hosting ในการเก็บระบบทั้งในส่วนของ Web Server และ Database Server 
 ผลของการพฒันาระบบแผนท่ีอาชญากรรมท าให้ไดข้อ้มูลดงัน้ี 1) แผนท่ีแสดงความหนาแน่นของการเกิดการโจรกรรมรถในเขต
ต าบลพระปฐมเจดีย ์มีมากท่ีสุดถึง 26 คดี 2) ประเภทรถท่ีถูกโจรกรรมมากท่ีสุดคือรถจกัรยานยนต ์มากท่ีสุดถึง 69 คดี 3) บริษทัผูผ้ลิต (ยี่ห้อ) รถท่ีถูก
โจรกรรมมากท่ีสุดคือ ฮอนดา้ (Honda) จ  านวน 47 คดี 4) ช่วงเวลาท่ีเกิดการโจรกรรมรถมากท่ีสุดคือเวลา 20.00 น. ถึง 21.00 น. มีจ  านวน 10 คดี  
ขอ้จ ากดัของการพฒันาระบบคร้ังน้ีคือการเขา้ถึงระบบจะตอ้งท าการเช่ือมต่อกบัระบบอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา  ดงันั้นการใช้งานระบบไดเ้ร็วหรือช้าก็
จะข้ึนอยูก่บัความเร็วของสญัญาณอินเทอร์เน็ต 
ค าส าคญั :  แผนท่ีอาชญากรรม ระบบภูมิสารสนเทศ การพฒันาระบบ การโจรกรรมรถ แบบแผนการโจรกรรมรถ  

Abstract 
 This research has the objective to develop a GIS (Geographic Information System: GIS) used in conjunction with crime data 
collection by using samples of Car theft case for the Headquarter of Police Region 7, in the district area, Nakhon Pathom province during January 
1, 2007 to July 2, 2007. The researcher has developed the crime mapping system from language PHP (PHP Hypertext Preprocessor), HTML 
(Hypertext Markup Language), JavaScript and SQL (Standard relational database Query Language) by sharing with the system of the Google 
Maps API, this developed system able to be used at trial, http://www.deb62.com/toon/ whereas the developer leased Web Hosting of Chaiyo 
Hosting company to keep the system both in the Web Server and Database Server. 
 The system development result be able to work that 1) a map showing the density of the car theft occurring in area of Tambon Phra 
Pathom Chedi, the most to 26 cases 2) types of the most cars theft was Motorcycle up to 69 cases 3) manufacturer (brand) the car theft most was 
Honda in the total of 47 cases 4) the time 20:00 pm. to 21:00 pm, occurred the most cars theft up to 10 cases. But in this development, there is 
significant restriction on accession to the system must be connected to the Internet all the time, using the system faster or slower will depend on the 
speed of the internet signal. 
Keywords: Crime map, Geographic Information System, Development system, Car theft, Patterns of car theft. 

1. บทน า 
ปัจจุบนัปัญหาการเกิดอาชญากรรม เกิดข้ึนทุกวนั และมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ดว้ยปัญหาการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร คนว่างงาน 

และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงการเกิดอาชญากรรม ส่งผลให้ประชากรในพ้ืนท่ีเกิดความเดือดร้อน เสียหาย ต่อทรัพยสิ์น และตวับุคคล เขต
พ้ืนท่ีกองบญัชาการต ารวจภูธร ภาค 7  ท่ีมีหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลความสงบ เรียบร้อย จึงตอ้งมีความสามารถในการติดตาม สืบสวน สวบสวน โดย
การเก็บขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี และเวลา เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวิเคราะห์ เพ่ือหาวิธีป้องกนัการเกิดอาชญากรรม และลดจ านวนเหตุการณ์อาชญากรรม
ท่ีเกิดข้ึน 



Oral Presentation                                                     Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011 

 186 

ขอ้มูลอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในเขตรับผิดชอบของกองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 7 ในปัจจุบนัจะถูกเก็บ ในรูปแบบของเอกสารหรือใน
รูปแบบตารางค านวณ ไม่ไดใ้ช้ระบบฐานขอ้มูล ท่ีออกแบบให้ใช้งานเฉพาะทาง ซ่ึงการเก็บขอ้มูลในลกัษณะน้ีอาจท าให้ผูท่ี้คน้หาขอ้มูลและผูท่ี้น า
ขอ้มูลไปใช้ในการวิเคราะห์หารายละเอียดต่างๆ ท าไดย้าก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลหลายอย่างร่วมกนั เช่น การ
ขยายตวัของอาชญากรรมหรือบริเวณท่ีเป็นเขตพ้ืนท่ีอนัตรายเป็นตน้ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ก้าวไปขา้งหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดระบบสนับสนุนเก่ียวกบัสาขาอาชีพต่างๆ ข้ึนมา
มากมาย ซ่ึงเราสามารถน าความสามารถของระบบท่ีมีอยู่น้ี  มาช่วยในการปฏิบติังานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้เช่น ระบบฐานขอ้มูล การสืบคน้
ขอ้มูล การเช่ือมโยงขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และภาพเคล่ือนไหว 

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษา การน าฐานขอ้มูลอาชญากรรมของกองบญัชาการต ารวจภูธร ภาค 7 ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม มาท าการวิเคราะห์จดัรูปแบบเพ่ือให้ใชร่้วมกบัระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) เน่ืองจากเป็นเมืองใหญ่มีความ
เส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม 

การพฒันาระบบน้ีจะมีการศึกษา วิเคราะห์ จ  าลองเขตพ้ืนท่ีการก่ออาชญากรรมในเขตความรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 และน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพ่ือหารูปแบบต่างๆ ของการเกิดอาชญากรรม เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกนั และเป็นรากฐานของ
การใชร้ะบบในงานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์ในดา้นอ่ืนต่อไป 

2. วธีิการวจัิย 
 1.  น าขอ้มูลอาชญากรรมท่ีไดจ้ากกองบญัชาการต ารวจภูธร 7 มาท าการคดัเลือกขอ้มูลให้ไดเ้ฉพาะ อาชญากรรมประเภทโจรกรรมรถ
ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
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ภาพที ่1 แผนภาพกระแสข้อมูลโดยรวม 

 2. การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง ดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) เป็นเคร่ืองมือในการสร้างตวัแบบท่ีแสดงการไหล
ของขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่ ระบบเร่ิมท างานเม่ือไดรั้บขอ้มูลจากผูใ้ช้ระบบ ระบบก็จะท าการประมวลผลในการส่งค่า
พิกดัไปยงั Google Maps API เพื่อขอขอ้มูลแผนท่ีทางภูมิศาสตร์ เพ่ือน าไปประมวลผลส่งการแสดงขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงระหว่างขอ้มูลคดีกบัขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์ และกราฟการวิเคราะห์ขอ้มูล ระบบแบ่งการท างานออกเป็น 4 กิจกรรมดว้ยกนัคือ  
  2.1 เพ่ิมขอ้มูล เม่ือมีคดีใหม่เกิดข้ึนมาผูใ้ช้จะท าการเพ่ิมขอ้มูลคดีเขา้ไปในฐานขอ้มูลของระบบ เช่น เลขคดี วนัและเวลาท่ีแจง้    
วนัและเวลาท่ีเกิดเหตุ พิกดัต าแหน่งท่ีเกิดเหตุ และขอ้มูลรถท่ีหาย เป็นตน้ 
  2.2 แกไ้ขหรือลบขอ้มูลคดี เม่ือผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขหรือลบขอ้มูลคดี ให้ผูใ้ชส่้งเลขคดีท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือลบให้กบัระบบ ระบบก็
จะท าการแกไ้ขหรือลบคดีนั้นออกจากฐานขอ้มูล 
  2.3 สืบคน้ขอ้มูล เม่ือผูใ้ชส่้งเลขคดีท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูลคดีในระบบ ระบบก็จะแสดงขอ้มูลของคดีนั้นให้กบัผูใ้ช ้
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  2.4 วิเคราะห์และแสดงขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ โดยผูใ้ชส่้งเง่ือนไขในการวิเคราะห์ให้กบัระบบ ระบบจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ
กราฟแท่ง กราฟวงกลม และแผนท่ี เป็นตน้ 
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ภาพที ่2 แผนภาพกจิกรรมในระบบ 

 3.  วิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างฐานขอ้มูล โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่ และความสัมพนัธ์ในแต่ละหมวดหมู่ไดด้งัน้ี 1) User 
Login ใชใ้นการเก็บขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 2) AUTOMOBILE ใชเ้ก็บขอ้มูลรถท่ีถูกโจรกรรม 3) POINT ใชใ้นการเก็บต าแหน่งของการเกิดอาชญากรรม 4) 
OFFICE ใชใ้นการเก็บขอ้มูลสถานีต ารวจ 5) CRIMEDATE ใชใ้นการเก็บขอ้มูลวนัท่ีและเวลาของคดี 6) LOGSTATE ใช้ในการเก็บขอ้มูลการเขา้ใช้
ระบบของผูใ้ชร้ะบบ 

User Login
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ID full_name user_name User_pwd
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code
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User_
activatied

                POINT

AUTOMOBILE
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ภาพที ่3 แผนภาพความสัมพนัธ์ของข้อมูล 
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ภาพที ่4 แผนภาพส่วนประกอบของ Web Application 

 4. พฒันาระบบดว้ยภาษา HTML, PHP, Java Script และ SQL ออกมาในรูปแบบของ Web Application ซ่ึงเช่ือมต่อกบั Google Maps 
API ในการพฒันาน้ีเป็นการพฒันาระบบตน้แบบเพ่ือน าเสนอขอ้มูลอาชญากรรมเชิงพ้ืนท่ี โดยใช้ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ในการแสดงต าแหน่งท่ีเกิด
เหตุ ความหนาแน่นของอาชญากรรมในแต่ละพ้ืนท่ี และแผนภูมมิแสดงการเปรียบเทียบ โดยน าเสนอผ่านแผนท่ี Google map ในระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีส่วนประกอบดงัภาพ 
 5. แนวคิดภาพรวมการพฒันาระบบการแสดงผลบนแผนท่ีในการพฒันาระบบจะเนน้การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั สถานท่ีเกิดเหตุ ประเภท
รถ บริษทัผูผ้ลิต และช่วงเวลาเวลา ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดจะถูกจดัแสดงในรูปแบบของแผนท่ี Google map โดยการพฒันาผ่านเคร่ืองมือท่ี Google เปิดให้
บุคคลภายนอกน าไปพฒันาต่อโดยใช้ Google maps API ซ่ึงสามารถน ามาพฒันาในการสร้างสัญลกัษณ์ บนแผนท่ีของ Google maps API โดย
แบ่งแยกสญัลกัษณ์เป็น 
  5.1 แบบจุด (Point symbol) คือต าแหน่งท่ีเกิดเหตุ การก าหนดสญัญาลกัษณ์ สญัญาลกัษณ์ท่ีใช้แทนต าแหน่งของท่ีเกิดเหตุจะแบ่ง
ตาม ประเภทของรถยนต ์บริษทัผูผ้ลิต และก าหนดรูปแบบออกเป็นสญัญาลกัษณ์ 
  5.2 แบบท่ีเป็นพ้ืนท่ี (Area symbol) คือพ้ืนท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุในเขตต าบลแบ่งตามความหนาแน่นของบริเวณท่ีเกิดเหตุในแต่ละ
พ้ืนท่ี การเสดงความหนาแน่นของเกิดอาชญากรรม โดยการแบ่งชั้นขอ้มูล และการก าหนดสัญลกัษณ์ เพ่ือน าไปใช้แสดงสัญลกัษณ์ และรายละเอียด
ขอ้มูล ลงไปบนแผนท่ีของ Google map ท่ีใชน้ าเสนอในระบบ และสามารถเปล่ียนแปลงสัญลกัษณ์ไปตามขอ้มูลในฐานขอ้มูลได ้โดยขอ้มูลท่ีน ามา
ศึกษาเป็นขอ้มูลอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัการโจรกรรมรถ การแบ่งชั้นขอ้มูล ระบบจะใช้สูตร L = (Xn – X1)/N โดยท่ี  L คือ ความกวา้งของอนัตรภาค
ชั้น Xn คือ ค่าสูงสุด X1 คือ ค่าต  ่าสุด N คือ จ านวนชั้น จากสูตรเราจะไดช่้วงชั้นของขอ้มูลดั้งน้ี  X1,  X1-L,  X1-2L,  X1-3L, …,  Xn-L และ Xn เพ่ือ
จะน ามาแยกสีตามความหนาแน่นของขอ้มูลในแต่ละพ้ืนท่ี 
 6.  ทดสอบสอบการท างานของระบบ ทั้งส่วนของ Web Application และส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3. ผลการศึกษา 
 งานวิจยัเป็นการพฒันา Web application ท่ีติดตั้งอยูท่ี่ผูใ้ห้บริการเวบ็โฮสต้ิง (Web hosting) ของบริษทั Chaiyo hosting co ltd. ท่ี 
http://deb62.com/toon/ โดยทดลองใช้ผ่านเวบ็บราวเ์ซอร์ (Web Bowser) ของ Apple Safari 4, Mozilla Firefox 3 และ Internet Explorer 6 ท่ีติดตั้งบน
คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ (Desktop PC) และคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ (Laptop) ในการวิจยัน้ีเป็นการพฒันาระบบตน้แบบเพ่ือเก็บขอ้มูลคดี และต าแหน่งท่ีเกิด
อาชญากรรมประเภทการโจรกรรมรถ และสามารถวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบกราฟและในเชิงพ้ืนท่ี จากการทดลองใชร้ะบบ ระบบจะแสดงดงัภาพท่ี 
6 – 9 

หนา้หลกั 

ส่วนของผูดู้แลระบบ 

 

เพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูล 

แสดงขอ้มูลและ

วิเคราะห์ขอ้มูล 

แสดงขอ้มูลดว้ย

แผนท่ี 

แสดงขอ้มูลดว้ย
กราฟ 

ออกจากระบบ 

ตรวจสอบ

ผูใ้ชร้ะบบ 
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ภาพที ่5 หน้า Web Application แสดงต าแหน่งทีม่กีารโจรกรรมรถและรายละเอยีด 

 

ภาพที ่6 ความหนาแน่นของการเกดิการโจรกรรมรถส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณต าบลพระปฐมเจดย์ี 

 

ภาพที ่7 ประเภทของรถทีถู่กโจรกรรมเป็นส่วนใหญ่คอื รถจกัรยานยนต์ 
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ภาพที ่8 บริษัทผู้ผลติ (ยีห้่อ) รถทีถู่กโจรกรรมเป็นส่วนใหญ่คอื ฮอนด้า (Honda) ดงัภาพ 

 

ภาพที ่9 ช่วงเวลาทีเ่กดิการโจรกรรมรถมากทีสุ่ดอยู่ในช่วงเวลา 22.22 น. ถึง 20.59 น. 

4. สรุปผล 
 ในงานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาระบบตน้แบบท่ีเรียกว่า ระบบแผนท่ีอาชญากรรม ท างานในรูปแบบของ Web application ซ่ึงผูวิ้จยัตอ้งการ
น าเสนอขอ้มูลอาชญากรรมประเภทโจรกรรมรถ กบัขอ้มูลเชิงภูมิศาสตร์ ผูวิ้จยัไดน้ าระบบ Up load เก็บไวท่ี้ Web Hosting ของบริษทั Chaiyo 
Hosting ผูวิ้จยัไดเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชใ้นการวิจยั ในส่วนของ http://www.deb62.com/toon/ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดทุ้กเวลาโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้
ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานท่ีเกิดเหตุก็สามารถบนัทึกขอ้มูลคดีไดโ้ดยผ่าน IPhone, Smart Phone หรือ Laptop ได้ทนัที 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Balqies Sadoun และ Omar Al-Bayari (2007) ท่ีท  าการวิจยัในเร่ือง“Location based services using geographical information 
systems.” และในงานวิจยัของ Balqies Sadoun และ Omar Al-Bayari ยงักล่าวถึงระบบการหาต าแหน่งบนพ้ืนโลกท่ีสามารถใช้แทนระบบ GPS เช่น 
Time-of-Arrival (TOA) เป็นวิธีท่ีพิจารณาต าแหน่งของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใช้การตดักนัของวงกลม ซ่ึงเป็นวงกลมท่ีมีรัศมีเท่ากบัระยะทางท่ี
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยูห่่างจากสถานีฐาน มีความคลาดเคล่ือนประมาณ 40 – 125 เมตร และการวดัมุมการมาถึงของสัญญาณ (Angle Of Arrival) เป
นการใชสถานีฐานหลายสถานีวดัมุมการมาถึงของสัญญาณท่ีไดรับจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชสายอากาศแถวล าดบั (Array.Antenna) มีความคลาด
เคล่ือนมากกวา่ 200 เมตรโดยอาจจะมีค่าความคลาดเคล่ือนมากกวา่ระบบ GPS แต่สามารถใชท้ดแทนได ้
 จากสมติฐานของ พ.ต.อ.ไพฑูรย ์ เพ่ิมศิริวิศาล (2544)  ท่ีวา่ “จ านวนรถท่ีหายเทียบไดก้บัปริมาณน ้ าท่ีร่ัวอกกจากระบบปกติ” งานวิจยั
ช้ินน้ีเปรียบเสมือนตวัตรวจเช็ค เพ่ือใชใ้นการ ก าหนดแผนในการป้องกนัและปราบปรามได ้เพ่ือด าเนินการป้องกนัและปราบปรามให้มีประสิทธิภาพ
อนัเป็นส่วนหน่ึงของการสืบสวนก่อนเกิดเหตุ จดัเจา้หน้าท่ีออกประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนระมดัระวงั ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดการโจรกรรมอยา่งหนาแน่น 
และท าการศึกษาแนวทางในการป้องกนัของ Lili Yang, Bryan F. Jones และ Shuang-Hua Yang (2007) ท่ีท  าการวิจยัในเร่ือง “A fuzzy multi-
objective programming for optimization of fire station locations through genetic algorithms.” ใช้ในการหาจุดในการเฝ้าระวงัท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม ้
เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี ท  าการศึกษางานวิจยัน้ี เพ่ือน าไปสร้างเป็นระบบเฝ้าระวงัและป้องกนัการเกิดเหตุอาชญากรรม หรือการโจรกรรมรถได ้
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การศึกษาด้วงเต่าตัวห า้เพือ่ก าจัดศัตรูข้าวโพดในแปลงเกษตรกร 
A Study of Coccinellid Beetles for Control of Corn Pests in Farmers Farming 

กนก  อุไรสกลุ 
Kanok Uraisakun 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยห์ันตรา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาดว้งเต่าตวัห ้ าเพ่ือก าจดัศตัรูขา้วโพดในแปลงเกษตรกร โดยการปล่อยดว้งเต่าตวัห ้ าในพ้ืนท่ีทดลอง ไดแ้ก่ โรงเล้ียงแมลงท่ีมี

สภาพแวดลอ้มเป็นแปลงปลูกขา้วโพด ของสาขาวิชาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแปลงปลูกพืชของเกษตรกรท่ี
อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง และท่ีอ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เร่ิมการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2553 ถึง มกราคม 2554 
ผลการวิจยัพบวา่ จากการปล่อยดว้งเต่าตวัห ้ า 3 ชนิดไดแ้ก่ดว้งเต่าสีส้ม (Micraspis discolor) ดว้งเต่าลายหยกั (Menochilus sexmaculatus (Fabricius)) 
และดว้งเต่าลายสมอ (Coccinella transversalis ) เม่ือส ารวจโดยท าแผนภูมิการกระจายตวัของดว้งเต่าตวัห ้ า 3 ชนิดในแปลงเพาะปลูกขา้วโพดจ านวน 
16 แปลงยอ่ย ของสาขาวิชาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพบว่า มีอตัราส่วน 36:1:1.6 ตามล าดบั ส าหรับท่ีอ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ และอ าเภอนครหลวงเล้ียงได้ระยะแรกต่อมาด้วงเต่าตวัห ้ าท่ีเล้ียงตายหมด เน่ืองจากบริเวณโดยรอบมีการใช้สารเคมีฆ่าแมลง จากการ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตและความเสียหายเน่ืองจากการท าลายของหนอนเจาะฝักขา้วโพดโดยการชัง่น ้ าหนกัฝักขา้วโพด พบว่าไดน้ ้ าหนกัฝักรวม 
159.8 กิโลกรัม แยกเป็นจ านวนฝักดี 1,879 ฝัก  น ้ าหนักฝักดี 137.32 กิโลกรัม จ านวนฝักเสีย 526 ฝัก น ้ าหนักฝักเสีย 22.48 กิโลกรัม เม่ือหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนดว้งเต่าตวัห ้ าและจ านวนฝักขา้วโพดท่ีถูกหนอนเจาะฝักท าลายไดค้่าสหสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั -0.18784 และค่า regression 
เท่ากบั 0.51206 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  แสดงว่า ดว้งเต่าตวัห ้ ากบัการท าลายของหนอนเจาะฝักขา้วโพด มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
หมายถึง จ  านวนเต่าทองตวัห ้ ามีมากการท าลายของหนอนเจาะขา้วโพดลดลง 
ค าส าคญั: ดว้งเต่าสีส้ม ดว้งเต่าลายลายหยกั ดว้งเต่าลายสมอ ขา้วโพด 

Abstract 
Coccinellid beetles were studied to eliminate corn pests on farm by realeasing them in the experimental areas which were the 

cornfield of Plant Science Department at Rajamangala University of Technology, Suvarnabhumi, farmers’ crops field at Wisetchichan district in 
Angthong Province, and farmers’ crops field at Nakornluang district in Phranakornsiayutthay Province. This research began in February 2010 until 
January 2011.  After releasing three species of beetles such as Micrapis discolor, Menochilus sexmaculatus, and Coccinella transversalis, in all 
experimental areas, the result from exploring the distribution of insects in 16 small cornfields revealed that the three types of beetles could survive 
at ratio 36: 1: 1.6 respectively at the cornfield of Plant Science Department only.  At the first period of the experimentation, the beetles could be 
reared on farm at Wisetchaichan and Nakornluang.  Next the beetles were all dead due to the chemical insecticides used on neighbors’ farm.  When 
inspecting the quality of yield and the damage caused by corn-ear worms, it was found out that the total weight of fresh corns was 159.8 kg .by 
classified as 1,879 good pods which weighed 137.32 kg ., and 526 bad pods which weighed 22.48 kg.  When calculating the correlation between 
the numbers of beetles and the damage pods, it showed that it was equal to -0.18784 and the regression was equal to 0.51206 at 95% of confident 
level.  This indicated that the relationship between the beetles and the destruction of corn-ear worms was the opposite direction. This meant that 
the more Coccinellid beetles increased, the more the destruction decreased.        
Keywords: Micraspis discolor, Menochilus sexmaculatus, Coccinella transversalis, corn. 

1. บทน า 
การผลิตขา้วโพดฝักสดของเกษตรกรมีแนวโน้มในการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเพ่ิมมากข้ึน (ศกัดา, 2554) แมว้่าจะมีสาร

ธรรมชาติเช่นสมุนไพรไล่แมลง สารกลุ่มเช้ือโรคเช่นเช้ือแบซิลลสัทรูริงเจนซีส สารไคโตซาน เป็นตน้ เหตุผลเน่ืองมาจากการใชส้ารเคมีดว้ยความเคย
ชินติดต่อกนัมานานหลายปีในการผลิตขา้วโพดท าให้แมลงท่ีมีประโยชน์ ตวัห ้ า ตวัเบียนถูกฆ่าตายไปแทบหมดส้ิน และเกษตรกรตอ้งใช้สารเคมีมาก
ข้ึนกวา่เดิมในฤดูกาลผลิตขา้วโพดถดัไป เพราะแมลงศตัรูพืชเกิดการด้ือยา วิธีการใดวิธีการหน่ึงปัจจุบนัน้ีไม่สามารถควบคุมศตัรูพืชไดอ้ยา่งสมบูรณ์
จะตอ้งอาศยัการจดัการศตัรูพืช (pests management) เขา้มาจดัการตามก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมเท่านั้นจึงจะสามารถลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรลง
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ไดห้นทางท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนเกษตรกรสามารถจดัการเองไดคื้อการปล่อยแมลงห ้ าและแมลงเบียนเขา้ไปควบคุมศตัรูพืชในแปลงปลูกขา้วโพดของ
เกษตรกรอนัจะเป็นการลดการใช้สารเคมีไม่ให้ท  าอนัตรายต่อแมลงท่ีปล่อยลงไปช่วยป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืชและท าให้เกษตรกรสามารถผลิต
ขา้วโพดในระบบปฏิบติัการปลูกพืชท่ีดีไดใ้นท่ีสุดท่ีใชไ้ดผ้ลคือ (GoodAgriculturalPractice: GAP) (โรงเรียนเกษตรกรเพ่ือการจดัการศตัรูพืชดว้ยวิธี
ผสมผสาน, 2554) จากการศึกษาและรวบรวมดว้งเต่าในวงศ ์Coccinellidae อนัดบั Coleoptera ในประเทศไทย พบดว้งเต่าเป็นจ านวน 133 ชนิด โดย
เป็นดว้งเต่าตวัห ้ า 112 ชนิด และดว้งเต่าศตัรูพืช 21 ชนิด ซ่ึงถือวา่ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต ์เป็นดว้งเต่าท่ีมีประโยชน์ (สมหมาย, 2545) โดยดว้งเต่าลาย 
Menochilus sexmaculatus เป็นดว้งเต่าท่ีพบไดท้ัว่ไปในบริเวณแปลงปลูกขา้วโพด ขา้วฟ่าง ถัว่ฝักยาว ถัว่ฝักยาวไร้คา้ง ถัว่พุ่ม ฝ้าย ออ้ย (นุชรีย,์ 2538; 
พิมลพร, 2545) และเป็นตวัห ้ าท่ีมีบทบาทส าคญัในการควบคุมและท าลายเพล้ียอ่อน (พิมลพร, 2545) โดยแนะน าให้ปล่อยดว้งเต่าตวัห ้ า เพ่ือควบคุม
เพล้ียอ่อน ไข่หนอนศตัรูพืช และตวัอ่อนแมลงศตัรูส้ม และพืชตระกูลถัว่ ในอตัรา 100 ตวัต่อไร่ ช่วงเวลาเช้าหรือเยน็ (ส านกัพฒันาคุณภาพสินคา้
เกษตร, 2548) ความสามารถควบคุมศตัรูพืชไดอ้ยา่งถาวร เน่ืองจากศตัรูธรรมชาติสามารถด ารงชีวิตไดดี้ในสภาพไร่นา สามารถควบคุมศตัรูพืชได้
อยา่งต่อเน่ือง จนในท่ีสุดศตัรูพืชไม่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่พืชและหมดความส าคญัไป (ศานิต, 2550) การน าไปใช้ประโยชน์ กรณีส ารวจ
พบศตัรูพืช มีปริมาณนอ้ย (1-2 ตวัต่อจุดส ารวจ) ปล่อยดว้งเต่า อตัรา 100 ตวั/ไร่ ในพืชไร่พืชผกัและไมด้อกส่วนในไมผ้ลให้ปล่อย 100ตวั/ตน้ (ตวัห ้ า
มิตรแทข้องเกษตรกร, 2554) วตัถุประสงคเ์พ่ือเล้ียงดว้งเต่าตวัห ้ าให้ไดป้ริมาณมากในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง 

 2. วธีิการศึกษา 
1. เตรียมห้องปฏิบติัการเพ่ือเล้ียงแมลง เตรียมกรงเล้ียงแมลง  
2. จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นในห้องปฏิบติัการและอุปกรณ์ในภาคสนาม 
3. ปลูกพืชให้เป็นแหล่งท่ีพกัอาศยัของแมลง แหล่งอาหารตามธรรมชาติทั้งเกสรและน ้ าหวานจากดอกไม ้พืชนานาชนิด ทั้งพืชยืนตน้และ

พืชฤดูเดียว แปลง 4 ห้องปฏิบติัการพืชสมุนไพรและโรงเล้ียงแมลง 
4. น าแมลงตวัห ้ าพวกดว้งเต่าชนิดต่าง ๆ มาเล้ียงและขยายพนัธุ์ตามศกัยภาพของแมลงแต่ละชนิดมี 3 ชนิด ไดแ้ก่  

ดว้งเต่าสีส้ม (Micraspis discolor) ดว้งเต่าลายหยกั (Menochilus sexmaculatus (Fabricius)) และดว้งเต่าลายสมอ (Coccinella transversalis) เล้ียงใน
โรงเล้ียงแมลงด้วยอาหารธรรมชาติได้แก่เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ แมลงขนาดเล็กชนิดต่างๆ ท่ีเกิดและขยายพนัธุ์เองในโรงเล้ียงแมลง ด้วงเต่าตวัห ้ าท่ี
กล่าวถึงมีขอ้มูลทางชีววิทยาดงัน้ี 

ดว้งเต่าสีส้ม ช่ือวิทยาศาสตร์ Micraspis discolor จดัเป็นตวัห ้ า คือ สัตวช์นิดใดชนิดหน่ึงท่ีกินสัตวอ่ื์นหรือเหยื่อท่ีมีขนาดเล็กกว่าและ 
อ่อนแอกวา่เป็นอาหาร ตวัห ้ าจะกินเหยือ่ไดห้ลายชนิด และสามารถกินทุกระยะการเจริญเติบโตของเหยือ่ คือ ไข่ ตวัอ่อนหรือตวัหนอน ดกัแด ้และตวั
เต็มวยั เป็นแมลงท่ีมีประโยชน์ต่อพืช เพราะช่วยท าลายแมลงบางชนิดท่ีคอยมาท าลายพรรณพืช โดยเฉพาะตน้ออ้ยท่ีอยูใ่นไร่ ลกัษณะล าตวัยาว 4 
มิลลิเมตร กลมๆ ตวัสีเหลืองส้มมองเห็นชดัเจน และไม่มีลวดลายบนล าตวั ลกัษณะ ของดว้งชนิดน้ีอยูท่ี่การท าลาย โดยจะกดักินเหยื่อท่ีเคล่ือนไหวช้า 
เพราะฉะนั้นเหยือ่ตวัไหนท่ีเกาะบริเวณตน้ออ้ยและเช่ืองช้าจะโดนดว้งเต่าสี ส้มจบักินเป็นอาหารเสมอ ในระยะท่ีมนัเป็นตวัอ่อนจะกินเพล้ียอ่อนได้
ประมาณ 60-70 ตวัต่อวนั ตลอดชีวิตท าลายเพล้ียอ่อนไดม้ากถึง 1,547 ตวั (หนงัสือพิมพข์่าวสด, 2554) 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
การเล้ียงดว้งเต่าตวัห ้ าให้ไดป้ริมาณมากในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง ไดส้ร้างโรงเล้ียงแมลงขนาด กวา้ง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.5 

เมตร ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2553 ภายในโรงเล้ียงแมลงแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 4 ส่วน ส่วนท่ี1 ยกพ้ืนเป็นโต๊ะขนาด กวา้ง 1.5 เซนติเมตร ยาว 3 เมตร สูง 50 
เซนติเมตร มี 2 โต๊ะ โต๊ะท่ี 1 ตั้งกระถาง 42 ใบ มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 17 เซนติเมตร 25 เซนติเมตร และ 38 เซนติเมตร โต๊ะท่ี 2 ตั้งกระถางขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 38 เซนติเมตรจ านวน 8 ใบ ส่วนท่ี 2 ยกพ้ืนเป็นโต๊ะขนาด กวา้ง 1.5 เซนติเมตร ยาว 3 เมตร สูง 50 เซนติเมตร มี 2 โต๊ะ โต๊ะท่ี 1 ตั้ง
กระถางขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 30 เซนติเมตรจ านวน 17 ใบ โต๊ะท่ี 2 ตั้งกระถาง ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 30 เซนติเมตร จ านวน 15 ใบส่วนท่ี 3 ตั้ง
กระถางขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 28 เซนติเมตร จ านวน 12 ใบ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 17 เซนติเมตร จ านวน 10 ใบ ส่วนท่ี 4 ตั้งกระถางบนพ้ืนปูดว้ยหิน
เมด็ ตั้งกระถางขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 38 เซนติเมตร จ านวน 24 ใบการน าเมล็ดพนัธุ์ขา้วโพดมาปลูกในโรงเล้ียงแมลงจ านวน 8 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์น ้ า
วงั พนัธ์ุ popcorn พนัธ์ุขา้วโพดขาวขา้วเหนียว (white corn) พนัธ์ุขา้วโพดหวาน (sweet corn) พนัธุ์เทียนเหลืองสายน ้ าผ้ึง พนัธุ์น ้ าวงั (yellow waxy 
corn) ขา้วโพดพนัธุ์น ้ าน่าน (mix waxy corn) บิกไวทเ์บอร์ 854  เพ่ือให้เป็นแหล่งอาหารจากละอองเกสรของขา้วโพด เสริมดว้ยตน้ถัว่เขียวเพ่ือล่อ
เพล้ียอ่อนท าให้ดว้งตวัห ้ าท่ีน ามาปล่อยมีอาหารกินตลอดเวลา การปล่อยแมลงในโรงเล้ียงแมลงและกิจกรรมสนบัสนุน การปล่อยดว้งเต่าตวัห ้ ากระท า
เม่ือไดเ้ตรียมพืชชนิดต่าง ๆ อยูใ่นระยะก าลงัออกดอก รวมทั้งเกสรของดอกขา้วโพด 

ทีมวิจยัท าถุงเก็บรวบรวมดว้งเต่าตวัห ้ าน ามาปล่อยในโรงเล้ียงแมลง ท าการจบัดว้งตวัห ้ าจากตน้หญา้ขา้วนกโดยนบัจ าแนกชนิดแลว้
น ามาปล่อยในโรงเล้ียงแมลงทีมท างานมี 9 คน รอบโรงเล้ียงแมลงเตรียมตน้ถัว่เขียวสลบักบัพืชในธรรมชาติเป็นท่ีพกั พืชท่ีข้ึนตามธรรมชาติในโรง
เล้ียงแมลงมี 36 ชนิดดงัน้ี 
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1. หญา้นกสีชมพ ู(Echinochloa colana (L.) Link.)  
2. ขา้วโพด (Zea mays Linn.)  
3. ถัว่เขียว (Vigna radiata (L.) R. Wilczek) 
4. ลูกใตใ้บ (Phyllanthus amarus Schum & Thonn)  
5. ผกับุง้ (Ipomoea aquatic Var. aquatic) 
6. ผกัเบ้ีย (พบดว้งเต่าลายสมอ) Portulaca quadrifida L.) 
7. ตอ้ยต่ิง (Ruellia tuberosa Linn.) 
8. บานไม่รู้โรยป่า (Gomphrena celosioides Mart.)  
9. ผกัโขม (Amaranthus viridis L.)  
10. หญา้ละออง (Vernonia cinerea Less)  
11. ต าแย (Acalypha indica Linn.) 
12. ถัว่ผี (Phaseolus lathyroides L.f.) 
13. หญา้คา (Imperata cylindrica  Beauv.) 
14. ตีนตุก๊แก (Tridax procumbens L.) 
15. ต าลึง (Coccinia grandis (L.) J. Voigt) 
16. โคกกระสุน (Tribulus cistoides Linn.) 
17. หญา้ปราบ (Cyanotis axillaris Roem.& Schult.) 
18. เส้ง (Melochia corchorifolia Linn.) 

19. หญา้ขน (Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf)  
20. หญา้ชนัอากาศ (Panicum repens) 
21. กกสามเหล่ียม (Scirpus grossus L.f) 
22. หญา้ขา้วนก (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.) 
23. หญา้รังนก (Chloris barbata (L.) Sw.) 
24. หญา้ตีนนก (Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.) 
25. หญา้ตีนกา (Eleusine indica (L.) Gaertn.) 
26. หญา้ดอกขาว (Leptochloa chinensis (L.) Nees.) 
27. หญา้แดง (Ischaemum rugosum Salisb.) 
28. หญา้คอมมิวนิสต ์(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv) 
29. ผกัเป็ด (Alternanthera sessilis R.Br) 
30. หญา้ยาง (Euphorbia heterophylla L.) 
31. น ้านมราชสีห์ (Euphorbia hirta) 
32. หญา้งวงชา้ง (Heliotropium indicum L.) 
33. หญา้ใบคม (Cyperus compactus Retz)  
34. หนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea (L.) Vahl.) 
35. จามจุรี (กา้มปู) ( Albizia saman F.Muell.) 
36. กา้งปลาแดง (Secuorinega lencopyrus  Muell Arg.) 

ปล่อยด้วงตวัห ้ าด้านทิศตะวนัตกของโรงเล้ียงแมลง ต้นหญา้ขา้วนกสีชมพูเป็นแหล่งพืชธรรมชาติท่ีสามารถพบด้วงตวัห ้ า มีการ
ตรวจสอบการรอดชีวิตของตวัอ่อนดว้งเต่าตวัห ้ าท่ีใช้เพล้ียอ่อนน ้ าเตา้เป็นพืชอาหารท่ีมาจากเกษตรกรอ าเภอนครหลวงดว้ย นอกจากน้ียงัพบตวัอ่อน
ของดว้งเต่าตวัห ้ าบนใบสลิดท่ีอยูใ่กลก้บัโรงเล้ียงแมลงดว้ย การศึกษาการเพาะเล้ียงดว้งเต่าตวัห ้ าท่ี หมู่ 2 บา้นคลองคต ต.หลกัแกว้ อ.วิเศษชยัชาญ จ.
อ่างทอง 14110 พบวา่ ไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากการใชส้ารเคมีในนาขา้วใกลก้บัสถานท่ีเล้ียงดว้ยตวัห ้ า แต่พบพฤติกรรมของดว้งตวัห ้ าว่าดอก
ผกับุง้เป็นแหล่งหลบซ่อนและกินน ้าหวาน เกสรได ้ยาฆ่าหญา้ชนิดพาราควอตท าให้เกสรตวัผูข้องขา้วโพดแห้งตายก่อนก าหนด 

แผนภูมิส ารวจการกระจายตวัของดว้งเต่าตวัห ้ า 3 ชนิด ในแปลงเพาะปลูกขา้วโพด แปลง 4 ของสาขาพืชศาสตร์แปลงยอ่ยขนาด 4 ม. x 
6 ม. ระยะแปลง 1.2 ม. ระยะแถว 0.8 ม. โดยส ารวจจากแปลงท่ี 1 ไปส้ินสุดแปลงท่ี 16 ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง ดงัแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมทิี ่1 ส ารวจการกระจายตวัของด้วงเต่าตวัห า้ 3 ชนิด ในแปลงเพาะปลูกข้าวโพด แปลง 4 ของสาขาพชืศาสตร์ 

 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_von_Mueller&action=edit&redlink=1
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ตารางที ่1 ข้อมูลการส ารวจชนิดของด้วงเต่าตวัห า้ทีพ่บในช่วงการเจริญเตบิโตของข้าวโพด 
วันที่ เวลา อุณหภูมิ 

(ซ.) 
ความช้ืนสัมพทัธ์ อายุ

ข้าวโพด 
ด้วงเต่า 
สีส้ม 

ด้วงเต่า 
ลายหยัก 

ด้วงเต่า 
ลายสมอ 

หมายเหตุ 

3 มี.ค.53 8.30-10.30 31-33 73%RH. 4 สัปดาห์ - - - ไม่พบดว้งเต่าตวัห ้ า 
10 มี.ค.53 8.40-10.30 27 44%RH. ลมแรง 5 7 13 1 ตน้ขา้วโพดเขา้ระยะออกเกสรตวัผู ้
17 มี.ค.53 8.05-10.30 29 64%RH. 6 7 17 - เกสรตวัผูบ้านหมดแลว้/หนอนเจาะฝัก5ตวั /

หนอนเจาะล าตน้15ตวั 
24 มี.ค.53 8.20-10.30 31 74%RH. ลมแรง 7 5 9 - หนอนเจาะฝัก15ตวั / หนอนเจาะล าตน้59ตวั 
25 มี.ค.53 8.30-10.30 32 80 เก็บเก่ียว 2 3 -  
รวม 

ด้วงตัวห า้ 
    21 42 1 21:42:1 

สีส้ม:ลายหยัก:ลายสมอ 

หมายเหตุ ดว้งเต่าสีส้มมายงัเกสรตวัผู ้ดว้งเต่าลายหยกัไปท่ีฝักมกัเห็นเป็นคู่ (อยูท่ี่แปลง 10, 11, 13, 16) ผึ้งม้ิมมาอยูท่ี่ผกัเบ้ียผเีส้ือหนอนเจาะล าตน้มาดูดน ้ าหวานดอกผกัเบ้ีย หนอน
เจาะล าตน้และหนอนเจาะฝักอยูท่ี่แปลง 3, 5, 6, 8, 12 แมลงหางหนีบอยูท่ี่แปลง 4, 7, 8, 14 

ตารางที ่2 การจบัด้วงเต่าตวัห า้นบัแล้วปล่อยในโรงเลีย้งแมลง 
วันที่ ด้วงเต่าสีส้ม ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าลายสมอ สีส้ม:ลายหยัก:ลายสมอ 

14 ก.ค. 53 90 1 3  
15 ก.ค. 53 270 5 7  
19 ก.ค. 53 51 1 1  
20 ก.ค. 53 77 3 11  
22 ก.ค. 53 97 3 11  
29 ก.ค. 53 211 9 2  

รวม 796 22 35 36:1:1.6 

ตารางที ่3 การตรวจสอบคุณภาพผลผลติข้าวโพด 
แปลงที่ น ้าหนักฝักรวม น ้าหนักฝักใหญ่ น ้าหนักฝักเล็ก จ านวนฝักดีใหญ่ จ านวนฝักดีเล็ก น ้าหนักฝักเสีย จ านวนฝักเสีย 

1 11.24 5.74 2.88 63 45 2.62 52 
2 13.38 8.7 3.02 83 50 1.66 41 
3 10.36 4.50 3.0 52 50 2.86 62 
4 9.94 7.36 1.78 78 28 .8 14 
5 11.46 7.82 3.06 92 50 .58 20 
6 11.34 6.12 3.74 71 61 1.48 36 
7 10.94 6.7 2.64 78 44 1.6 26 
8 10.78 5.88 3.4 59 54 1.500 30 
9 9.36 5.26 3.22 64 59 .88 21 
10 8.02 4.26 2.58 55 50 1.18 31 
11 8.2 3.50 3.40 48 69 1.3 40 
12 10.22 6.2 3.02 67 53 1.0 24 
13 9.44 5.76 2.78 72 53 .9 21 
14 8.76 3.20 4.06 42 73 1.5 43 
15 7.84 3.32 3.48 44 63 1.04 28 
16 8.52 4.38 2.56 58 51 1.58 37 
รวม 159.8 88.7 48.62 1026 853 22.48 526 

ค่าเฉลี่ย 9.9875 10.43529 5.72 120.7059 100.3529 2.644706 61.88235 

SD 1.48 1.57 0.51 13.88 10.20 0.59 12.31 

เวลา 10.30 น. 33 องศาเซลเซียส 63% RH. 

การปล่อยแมลงตัวห า้ที่เลีย้งในโรงเลีย้งแมลง 
เร่ิมตั้งแต่ 25 มีนาคม 2553 ศึกษาการอยูร่่วมกนัของพืชชนิดต่างๆ มากกว่า 35 ชนิดเพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารให้ดว้งเต่าตวัห ้ าชนิดดว้ง

เต่าลายหยกั ดว้งเต่าสีส้ม และดว้งเต่าลายสมอ พบว่าดว้งเต่าลายหยกัและดว้งเต่าสีส้มสามารถขยายพนัธุ์ผลิตตวัอ่อนได ้แต่มีปริมาณไม่มากพอท่ีจะ
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น าไปปล่อยในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรไดเ้น่ืองจากปัญหาการใช้ยาฆ่าหญา้และยาฆ่าแมลงของเกษตรกร ในการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนดว้งตวั
ห ้ าในธรรมชาตินั้นมีหญา้นกสีชมพเูป็นแหล่งท่ีดว้งเต่าตวัห ้ ามารวมกนัเน่ืองจากเป็นพืชท่ีมีน ้าหวานและเกสร จากการส ารวจชนิดและปริมาณดว้งเต่า
ตวัห ้ าตั้งแต่ 3 - 25 มีนาคม 2553 เป็นขอ้มูลของจ านวนดว้งตวัห ้ าในแปลงขา้วโพด นับดว้งตวัห ้ าได้ 21:42:1 (สีส้ม:ลายหยกั:ลายสมอ) และเม่ือ
เปรียบเทียบขอ้มูลของดว้งตวัห ้ าท่ีจบัไดแ้ละปล่อยในโรงเล้ียงแมลงระหวา่ง 14 - 29 ก.ค. 53 รวบรวมแมลงทั้งส้ินเท่ากบั 853 ตวัคิดเป็นอตัราส่วนดว้ง
เต่าสีส้ม:ดว้งเต่าลายหยกั:ดว้งเต่าลายสมอเท่ากบั 36:1:1.6 จะพบว่าดว้งเต่าสีส้มชอบอยูก่บัหญา้นกสีชมพู ส่วนดว้งเต่าลายหยกัชอบอยูท่ี่ตน้ขา้วโพด 
ตน้ถัว่เขียว ตน้ตอ้ยต่ิงมากกวา่อยูท่ี่ตน้หญา้นกสีชมพ ู 

ขอ้มูลอุณหภูมิ ความช้ืนสมัพทัธ์และประมาณน ้าฝนระหวา่งเดือนมีนาคม ถึงเดือนธนัวาคม 2553 จากกรมอุตุนิยมวิทยา (2553) 

ตารางที ่4 ข้อมูลอุณหภูมสูิงสุด ต า่สุด ปริมาณน า้ฝน ของเดอืนมนีาคม ถึง ธันวาคม 2553 

เดอืน ปี 2553 / อุตุนิยมวทิยา อุณหภูมเิฉลีย่ (ซ.) ต า่สุด / สูงสุด ปริมาณน า้ฝน (รวม) หมายเหตุ 
มีนาคม 24.26/36.51 0mm.  
เมษายน 26.40/38.60 0mm.  
พฤษภาคม 26.5 /38.5 0mm.  
มิถุนายน 24.56/35.92 138.2mm.  
กรกฎาคม 23.97/34.01 289.8mm.  
สิงหาคม 23.48/33.06 223.9mm.  
กนัยายน 23.43/33.40 222.2mm.  
ตุลาคม 23.14/31.63 193.5mm.  
พฤศจิกายน 20.76/30.28 36.3mm.  
ธนัวาคม 19.97/32.77 0mm.  

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา ภาคกลาง http://www.tmd.go.th/province.php?id=41:2553 

ตารางที ่5 ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณด้วงเต่าตวัห า้กบัความเสียหายเนื่องจากการท าลายของหนอนเจาะฝักข้าวโพด 

ล าดับแปลง ปริมาณด้วงเต่าตัวห า้(ตัว) การท าลายของหนอนเจาะฝักข้าวโพด(ฝัก) 

1 2 2.62 
2 1 1.66 
3 6 2.86 
4 4 .8 
5 11 .58 
6 7 1.48 
7 2 1.6 
8 1 1.50 
9 1 .88 
10 4 1.18 
11 8 1.3 
12 2 1.0 
13 5 .9 
14 4 1.5 
15 4 1.04 
16 5 1.58 
ค่าวิเคราะห์ (correlation) R=-0.18784มีความสัมพนัธ์กันในระดับต ่า 

มีความหมายว่าปริมาณของด้วงตัวห า้เพิม่และลดผกผนักับการท าลายของหนอนเจาะฝักข้าวโพด 

Regression analysis F=0.51206*ที9่5% 
มีความหมายว่าปริมาณของด้วงตัวห า้มีผลต่อความเสียหายเน่ืองจากการท าลายของหนอนเจาะฝักข้าวโพดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น95% 
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4. สรุป  
การศึกษาดว้งเต่าตวัห ้ าไดท้  าการศึกษา 3 ท่ี คือท่ีบา้นหลุมแกว้ อ าเภอวิเศษไชยชาญ ท่ีอ าเภอนครหลวงและแปลงทดสอบของสาขาวิชา

พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่าท่ีบา้นหลุมแกว้และท่ีนครหลวงไม่สามารถเก็บขอ้มูล
การศึกษาได ้เน่ืองจาก ปัญหาการใชส้ารเคมีรอบสถานท่ีเล้ียงดว้งตวัห ้ า ส าหรับท่ีแปลงทดสอบของสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ไดเ้ก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงชนิดและจ านวนดว้งตวัห ้ า 3 ชนิด หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด และหนอน
เจาะฝักขา้วโพดจากแปลงยอ่ยขนาด4x6 เมตร จ านวน 16 แปลงยอ่ย ท าการจบัดว้งเต่าตวัห ้ านบัแลว้ปล่อยในโรงเล้ียงแมลง ท าการตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิตขา้วโพด เร่ิมตั้งแต่ขา้วโพดอายไุด3้ สปัดาห์ไปส้ินสุดท่ีการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตขา้วโพด พบวา่ดว้งตวัห ้ าท่ีพบมากท่ีสุดคือชนิดดว้งเต่าสี
ส้ม มีความสัมพนัธ์ของค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนด้วงตวัห ้ าและการท าลายของหนอนเจาะฝักข้าวโพด (ฝัก) ในทางตรงกับข้าม และค่า 
Regression ของปริมาณของดว้งตวัห ้ ามีผลต่อความเสียหายเน่ืองจากการท าลายของหนอนเจาะฝักขา้วโพดอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% 
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ศึกษาการลดความเสียหายทางกลของผลชมพู่ที่เกดิขึน้ระหว่างการขนส่ง 
Study on Mechanical Damaged Reduction of Rose Apple during Transportation 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาการลดความเสียหายทางกลของผลชมพู่ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการขนส่ง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน และปัญหาใน

การเก็บเก่ียวและขนส่งชมพู ่วดัแรงกระท าท่ีท  าให้เกิดความเสียหายระหวา่งการขนส่ง พฒันาวสัดุป้องกนัความเสียหายของผลชมพู่ระหว่างการขนส่ง 
และตรวจวดัความเสียหายของผลชมพูร่ะหวา่งการขนส่ง ท าการทดลองโดยใชช้มพูพ่นัธุ์ทบัทิมจนัทน์ เก็บเก่ียวจากสวนของเกษตรกรในอ าเภอวงัน ้ า
เยน็ จงัหวดัสระแกว้ และท าการพฒันาวสัดุห่อหุ้มและเก็บขอ้มูล ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จากผลการทดสอบพบว่า  ชมพู่ท่ีเก็บมาจะถูกคดัเป็น 3 เกรด คือ A, 
AA และ AAA ซ่ึงมีน ้าหนกัเฉล่ีย 1.107, 129.10 และ 149.70 กรัมตามล าดบั และมีค่าความแข็งของผลชมพู่ทั้งสามเกรดไม่แตกต่างกนั โดยดา้นทา้ย
ผลจะมีความแขง็มากท่ีสุดเฉล่ีย 7.79 นิวตนั รองลงมาคือ ขา้งผลดา้นล่างเฉล่ีย 7.57 นิวตนั ดา้นหวัเฉล่ีย 6.68 นิวตนั ขา้งผลตรงกลางเฉล่ีย 6.37 นิวตนั 
และขา้งผลดา้นบนจะมีค่าต  ่าสุดเฉล่ีย 5.03 นิวตนั วสัดุห่อหุ้มป้องกนัการกระแทกท าจากถุงบรรจุกระดาษหนังสือพิมพย์่อยสามารถป้องกนัความ
เสียหายทางดา้นขา้งผลชมพูไ่ดดี้กวา่โฟมตาข่าย นอกจากนั้นยงัเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากวสัดุใช้แลว้และยอ่ยสลายตวัไดง่้ายในสภาพธรรมชาติ จึงสามารถลด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาตน้ทุนการผลิตและการขนส่งไดด้ว้ย ส่วนหัวและทา้ยของผลท่ีหุ้มดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยไดรั้บความ
เสียหายสูงกวา่ท่ีหุ้มดว้ยถุงโฟมตาข่ายท่ีหุ้มหวัและทา้ยผลไดมิ้ดชิดแต่ถุงกระดาษหุ้มไม่ถึงจึงเสียดสีกบัขา้งกล่องไดรั้บความเสียหาย แมว้่าถุงโฟมตา
ข่ายจะสามารถป้องกันความเสียหายต่อผลชมพู่ได้ดีและเป็นท่ีนิยมใช้ของเกษตรกรแต่เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีย่อยสลายได้ยากจึงอาจมีปัญหากับ
ส่ิงแวดลอ้มได ้

จากผลการวิจยัสรุปไดว้า่ วสัดุห่อหุ้มป้องกนัการกระแทกท าจากถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยสามารถป้องกนัความเสียหายของ
ผลชมพูไ่ดดี้และสามารถลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาตน้ทุนการผลิตและการขนส่งไดด้ว้ย โดยควรใช้ถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 5 กรัม
เป็นภาชนะห่อหุ้มผลชมพูก่็เพียงพอ 
ค าส าคญั:  ชมพู ่การขนส่ง 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate the basic data on harvesting and transportation problems, to measure mechanical 

force against fruits damaged during transporting, to develop a cushioning material for Rose Apple transportation and to measure mechanical 
damaged reduction of Rose Apple during transportation. Taptim-Chan variety was used. The study was conducted at Department of Agricultural 
Mechanization, Faculty of Agricultural and Resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangpra Campus, Sriracha, Chonburi. 
The results showed that the Rose Apple could be separated in 3 grade as A, AA and AAA with the average weights of 107.47, 129.10 and 149.70 
grams, respectively.Whereas, the mechanical force was not significantly difference and the highest hardness was 7.79 newton at the bottom part 
while, the secondly was 7.57 newton at the lower part, thirdly was 6.68 newton at the topper part, fourthly was 6.37 newton at the middle part and 
the lowest one was 5.03 newton at the upper part. The coarse milled news paper cushioning material developed was better reduced damage of Rose 
Apple than foam net. Furthermore, it’s could be decreased environmental problems and transportation cost by recycle used and easy degradation 
material. However, the foam net showed better damage reduction at the topper and lower part of the fruits because of it’s size was fully cover than 
that of the coarse milled news paper cushioning material developed. Even though foam net was popular used as fruit cushioning material and good 
damaged prevention but it’s poorly degradable and would be present environment problem.   

From the study, it can be concluded that the coarse milled news paper cushioning material could be reduced damage of Rose Apple and 
decreased environment problem. The suitable one should be 5 grams package. 
Keywords:  Rose Apple, Transportation. 
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1. บทน า 
การขนส่งผกัและผลไมเ้ป็นขั้นตอนหน่ึงของการปฏิบติัภายหลงัการเก็บเก่ียวท่ีมีความส าคญัมากเพราะถา้หากการขนส่งท าไดไ้ม่ดีจะ

ท าให้ผลผลิตเกิดการเสียหายข้ึน ผลไมห้ลายชนิดไดรั้บความเสียหายระหว่างการขนส่งและรอการจ าหน่าย ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต ์ได้มีความ
พยายามท่ีจะลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยการน าบรรจุภณัฑห์ลายรูปแบบมาใช้ในการขนส่งเพ่ือป้องกนัการกระแทกของผลไม ้ไดแ้ก่ กระดาษ ฟาง 
โฟมตาข่าย เป็นตน้ โดยเฉพาะโฟมตาข่ายไดรั้บความนิยมน ามาใชม้ากข้ึน แต่เน่ืองจากโฟมตาข่ายเป็นผลิตภณัฑพ์ลาสติกซ่ึงยอ่ยสลายไดย้าก จึงอาจ
มีผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมในอนาคตได้  ชมพู่เป็นไมผ้ลเขตร้อนซ่ึงมีถ่ินก าเนิดในประเทศอินเดีย แหล่งปลูกท่ีส าคญั คือจงัหวดั นครปฐม ราชบุรี 
เพชรบุรี และสมุทรสาคร  โดยมีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 64,000 ไร่  มีผลผลิตรวมทั้งประเทศประมาณ 65,000 ตนั ชมพู่เป็นผลไมท่ี้เป็นท่ีช่ืนชอบของ
ผูบ้ริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ  และมีการเพาะปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวนัออกมีการปลูกเป็น
การค้ากนัอย่างแพร่หลายเน่ืองจากชมพู่มีรสชาติอร่อย มีหลายพนัธุ์ให้เลือกบริโภค และสามารถขายได้ราคาดี   ชมพู่พนัธุ์ท่ีนิยมปลูกในภาค
ตะวนัออกคือ พนัธ์ุทบัทิมจนัท ์แต่เน่ืองจากชมพูเ่ป็นผลไมท่ี้มีเน้ือฉ ่าน ้าและมีผิวเปลือกบางจึงเกิดความเสียหายระหวา่งการขนส่งไดง่้ายท าให้ผลผลิต
ไม่เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคเน่ืองจากผิวเปลือกมีรอยช ้ า ความเสียหายของผลไมท่ี้ปรากฏให้เห็นจะแสดงออกในรูปของการบอบช ้ า (Bollen et al., 
1999)  ความเสียหายของผลไมม้กัเกิดข้ึนระหว่างการล าเลียงผลผลิตซ่ึงจะท าให้ผลไมเ้กิดรอยช ้ าทั้งท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า และเกิดการช ้ าภายใน 
การหลีกเล่ียงรอยช ้าท่ีเกิดกบัผลไมต้อ้งท าการออกแบบและท าการล าเลียงอยา่งระมดัระวงั แต่อยา่งไรก็ตามการหลีกเล่ียงการช ้ าของผลไมท้  าไดย้าก 
(Sargent et al, 1987; Brown et al, 1989; Schulte et al, 1990) โดยทัว่ไปหลกัการลดรอยช ้ าของผลไมท้  าไดโ้ดยการลดจ านวนและความรุนแรงของ
การกระแทกโดย การห่อหุ้มผลไม ้ลดความสูงของการตก หลีกเล่ียงการตกหล่น และการลดความช้ืนผลไมเ้พ่ือเพ่ิมความตา้นทานการกระแทก  ความ
รุนแรงของการกระแทกข้ึนกบัพลงังานท่ีกระแทกผลไมซ่ึ้งข้ึนกบั  น ้ าหนกัของผลไม ้ความสูงของการตก และแรงโน้มถ่วง  วสัดุห่อหุ้มจะลดความ
เสียหายท่ีจะเกิดกบัผลไมไ้ดโ้ดย การดูดซบัพลงังานกระแทกเอาไว ้และ กระจายแรงกระแทกท่ีจะกระท ากบัผลไม ้(Hyde, 1997) โดยทัว่ไปผลไมท่ี้จดั
จ าหน่ายในทอ้งตลาดและตามร้านคา้ จะห่อหุ้มดว้ยวสัดุกนักระแทก เช่น โฟมตาข่ายหรือถุงพลาสติก โดยโฟมตาข่ายไดรั้บความนิยมน ามาใช้เป็น
วสัดุห่อหุ้มทางการคา้(Chonhenchob and Singh, 2004)  แต่เป็นวสัดุท่ียากต่อการยอ่ยสะลาย และก่อให้เกิดขยะซ่ึงเป็นมลพิษทางดิน  นอกจากนั้นไดมี้
การใชก้ระดาษลูกฟกูป้องกนัผลไมส้ดจาดการกระแทกและการกด (Peleg, 1985) และเป็นท่ีทราบกนัดีว่าทรายซ่ึงเป็นวสัดุท่ียอ่ยสะลายจากกอ้นหิน
มาเป็นทรายเม็ดเล็กๆ สามารถหยุดแรงกระแทกของลูกกระสุนปืนและลดความรุนแรงของการระเบิดได้ดี  การน ากระดาษใช้แล้วทั้งกระดาษ
หนงัสือพิมพแ์ละกระดาษส านกังานซ่ึงโดยทัว่ไปหลงัการใช้งานแลว้ก็มกัจะเป็นขยะท่ีตอ้งการการก าจดั  มายอ่ยให้มีขนาดเล็กลงและน ามาใช้เป็น
วสัดุห่อหุ้มเพ่ือป้องกนัการกระแทกของผลชมพู่  นอกจากจะท าให้สามารถลดความเสียหายของผลชมพู่จากการบอบช ้ าและเกิดการสูญเสียน้อยลง
ขณะขนส่งผลผลิตไปยงัตลาดแลว้ ยงัสามารถน าของเสียจากการใช้งานแลว้กลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง  ขณะเดียวกนักระดาษยงัเป็นวสัดุท่ี
ยอ่ยสะลายไดง่้ายจึงไม่มีผลเสียต่อสภาพแวดลอ้มและยงัอาจสามารถลดตน้ทุนในการพฒันาบรรจุภณัฑไ์ดด้ว้ย  และหากสามารถทราบค่าแรงกระท า
ท่ีท  าให้เกิดความเสียหายต่อผลชมพู่ก็จะสามารถหาวิธีการป้องกนัความเสียหายทางกลท่ีเกิดข้ึนกบัผลชมพู่ได ้และถา้สามารถส่งออกไปจ าหน่ายใน
ต่างประเทศโดยไม่เกิดการสูญเสียระหวา่งการขนส่งก็จะสามารถเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรไดม้ากข้ึน 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  (1) ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน และปัญหาในการเก็บเก่ียวและขนส่งชมพู่  (2) วดัแรงกระท าท่ีท  าให้เกิดความ
เสียหายระหว่างการขนส่ง (3)  พฒันาวสัดุป้องกนัความเสียหายของผลชมพู่ระหว่างการขนส่ง (4) ตรวจวดัความเสียหายของผลชมพู่ระหว่างการ
ขนส่ง 

2. วธีิการทดลอง 
การวิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. เก็บเก่ียวผลชมพูจ่ากแปลงของเกษตรกรในจงัหวดัสระแกว้ น ามาคดัเกรดโดยให้เกษตรกรเป็นคนคดัแยกเป็น 3 เกรด คือ A, AA และ 
AAA วดัขนาดของผลชมพูแ่ต่ละขนาดจ านวน 4 จุดคือ ดา้นสูง กวา้งดา้นบน กวา้งตรงกลาง และกวา้งดา้นล่าง  

2. ชัง่น ้าหนกัของผลชมพูโ่ดยใชเ้คร่ืองชัง่ละเอียด (Mettler Toledo รุ่นTD 3002-S) 
3. หาน ้าหนกัจ าเพาะของผลชมพูโ่ดยการแทนท่ีน ้า (Mohsenin, 1996) 
4. วดัความแน่นเน้ือดว้ยเคร่ือง Universal Testing Machine (Lloyd EZ20) การวดัความแน่นเน้ือใช้หัวกดปลายกลมขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง 6 มิลลิเมตร อตัราภาระ 25 มิลลิเมตรต่อนาที (ASAE Standard, 1998) จนกระทัง่ผิวถูกกดทะลุถึงเน้ือ โดยวดั 5 จุด คือ ดา้นหัวผล ขา้งผล
ดา้นบน ขา้งผลตรงกลาง ขา้งผลดา้นล่าง  และดา้นทา้ยผล   

5. ห่อผลชมพูแ่ต่ละเกรดโดยใชโ้ฟมตาข่าย ถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยแลว้ทั้งสามชนิด แลว้จดัวางในกล่องกระดาษลูกฟูกโดยวาง
นอนเป็นชั้นๆ ระหวา่งชั้นคัน่ดว้ยแผน่พลาสติกฟองอากาศ และถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยแลว้ 
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6. จดัวางกล่องบรรจุผลชมพูท่ ั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัของกระบะบรรทุกของรถบรรทุก 4 ลอ้ โดยวางเป็น 3 ชั้นของวสัดุห่อหุ้มทั้ง 4 ชนิด 
(โฟมตาข่าย ถุงกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 5, 7.5 และ 10 กรัม 

7. ขนส่งกล่องบรรจุผลชมพูจ่ากสวนของเกษตรกรในจงัหวดัสระแกว้ผ่านถนนลูกรัง และถนนลาดยางมะตอยถึงจงัหวดัชลบุรี ระยะทาง
ทั้งส้ิน 300 กิโลเมตร 

8. เก็บผลชมพูไ่วใ้นกล่องท่ีอุณหภูมิห้องประมาณ 12 ชัว่โมง แลว้เปิดกล่องตรวจสอบความเสียหายของผลชมพู ่
9. วิเคราะห์ความเสียหายของผลชมพูท่ี่เกิดข้ึนเปรียบเทียบระหวา่งวสัดุห่อหุ้มทั้ง 4 ชนิด  
10. สรุปผลและจดัท ารายงานผลการวิจยั 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
เกษตรกรจะเก็บเก่ียวผลชมพู่โดยตดัเก็บพร้อมกบัถุงท่ีห่อผลชมพู่ ขณะเก็บเก่ียวเกษตรกรจะใส่ถุงมือผา้แล้ววางถุงผลชมพู่ลงในลัง

พลาสติกจนเตม็ จดัวางบนรถเขน็ลอ้ยางล าเลียงจากในสวนมายงัโรงเรือนบรรจุ เกษตรกรจะแบ่งผลผลิตออกเป็นหลายคุณภาพตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ โดยสามารถจ าแนกไดเ้ป็น ชมพูเ่พ่ือการส่งออก ชมพูส่่งตลาดไทย และชมพูส่่งตลาดทอ้งถ่ิน ชมพูท่ี่เก็บมาจะถูกคดัเป็น 3 เกรด คือ A, AA และ 
AAA ชมพูท่ี่จะส่งออกจะไดรั้บการติดต่อจากลูกคา้ในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน โดยลูกคา้จะก าหนดให้เกษตรกรบรรจุตามวิธีการ
ของลูกคา้เพ่ือลดความเสียหายของผลชมพู่ระหว่างการขนส่ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะห่อผลชมพู่ดว้ยโฟมตาข่ายจดัวางในถุงพลาสติกท่ีวางรองดว้ยกระดาษ
หนงัสือพิมพด์า้นในถุงและจดัวางถุงพลาสติกในกล่องโฟม เม่ือบรรจุผลชมพูจ่นเตม็ตามน ้าหนกัแลว้จะใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นดูดอากาศออกจากถุงพลาสติก
จนหมดแลว้มดัปากถุงให้แน่น ก่อนขนส่งล าเลียงจะวางน ้ าแข็งทบัขา้งบนถุงพลาสติกอีกคร้ังแล้วล าเลียงใส่รถบรรทุกขนาดกลางไปถ่ายใส่ตูค้อน
เทรนเนอร์เพ่ือการขนส่งไปยงัต่างประเทศต่อไป ส่วนชมพูท่ี่ส่งตลาดไทยจะมีลูกคา้มาสัง่เก็บและน าลงัพลาสติกมาให้ หลงัคดัเกรดจะห่อดว้ยโฟมตา
ข่ายบรรจุลงในลงัพลาสติกท่ีวางรองดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพจ์ดัวางใส่รถบรรทุกขนาดเล็กเป็นชั้นๆประมาณ 5 ชั้น ขนส่งไปยงัตลาดในกรุงเทพฯ
และต่างจงัหวดั  ส่วนชมพู่ท่ีส่งตลาดในทอ้งถ่ินลูกคา้จะมาสั่งพร้อมน าลงัพลาสติกมาดว้ยและร่วมคดัเลือกบรรจุใส่ลงัพลาสติกรองด้วยกระดาษ
หนงัสือพิมพโ์ดยไม่มีวสัดุห่อหุ้มหรือห่อดว้ยถุงพลาสติกเดิมจากการเก็บเก่ียวแลว้จดัวางใส่รถบรรทุกขนาดเล็กขนส่งไปจ าหน่ายหรือส่งต่อให้แม่คา้
ขายปลีกในทอ้งถ่ินต่อไป 

ตารางที ่1 คุณสมบตัทิางกายภาพของผลชมพู่พนัธ์ุทบัทมิจนัทน์เพือ่จ าหน่ายคดัแยกโดยเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่จงัหวดัสระแก้ว     

เกรดชมพู่ น ้าหนัก(g) 
ขนาดของผลชมพู่(เซนติเมตร) 

น ้าหนักจ าเพาะ(g/ml) 
ความสูง กว้างบน กว้างกลาง กว้างล่าง 

A 107.47+8.46 8.13+0.26 3.82+0.20 4.33+0.14 5.84+0.22 1.16+0.06 
AA 129.10+7.57 8.74+0.40 3.84+0.28 4.37+0.16 5.98+0.32 1.10+0.04 

AAA 149.70+7.94 8.77+0.24 4.15+0.27 4.64+0.26 6.60+0.55 1.04+0.03 

 
จากตารางท่ี 1 ผลชมพูท่บัทิมจนัทน์เพ่ือจ าหน่ายคดัแยกโดยเกษตรกรผูป้ลูกชมพูจ่งัหวดัสระแกว้จะแบ่งออกเป็นสามเกรดคือ A, AA และ 

AAA ชมพู่เกรด A จะมีน ้ าหนกัผลเฉล่ีย 107.47+8.46 กรัม ผลจะมีความสูงเฉล่ีย 8.13+0.26 เซนติเมตร มีความกวา้งด้านบน กลาง และล่างเฉล่ีย 
3.82+0.20, 4.33+0.14 และ 5.84+0.22 เซนติเมตร ตามล าดบั และมีน ้าหนกัจ าเพาะเฉล่ีย 1.16+0.06 กรัมต่อมิลลิลิตร เกรด AA จะมีขนาดโตข้ึนโดยมี
น ้าหนกัผลเฉล่ีย 129.10+7.57 กรัม ผลจะมีความสูงเฉล่ีย 8.74+0.40 เซนติเมตร มีความกวา้งดา้นบน กลาง และล่างเฉล่ีย  3.84+0.28, 4.37+0.16 และ 
5.98+0.32 เซนติเมตร ตามล าดบั และมีน ้ าหนักจ าเพาะเฉล่ีย 1.10+0.04 กรัมต่อมิลลิลิตร และเกรด AAA จะมีขนาดโตท่ีสุดโดยมีน ้ าหนกัผลเฉล่ีย 
149.70+7.94 กรัม ผลจะมีความสูงเฉล่ีย 8.77+0.24 เซนติเมตร มีความกวา้งด้านบน กลาง และล่างเฉล่ีย  4.15+0.27 , 4.64+0.26 และ 6.60+0.55 
เซนติเมตร ตามล าดบั และมีน ้าหนกัจ าเพาะเฉล่ีย 1.04+0.03 กรัมต่อมิลลิลิตร ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเกษตรกรสามารถคดัเกรดชมพู่ไดค้่อนขา้งแม่นย  า โดย
ระหวา่งการคดัก็จะสามารถตรวจสอบความเสียหายของผลชมพูไ่ดด้ว้ย 

ตารางที ่2 คุณสมบตัทิางกลของผลชมพู่พนัธ์ุทบัทมิจนัทน์ขนาดต่างๆ 
เกรด  จุดท่ีตรวจวัด  ความแข็ง(นิวตัน)  งาน(จูล) 

A  ดา้นหัว  7.01+1.32ab  0.024+0.014bcdef 
A  ขา้งผลดา้นบน  4.84+1.01d  0.016+0.006def 
A  ขา้งผลตรงกลาง  6.32+1.11bc  0.036+0.013ab 
A  ขา้งผลดา้นล่าง  8.22+1.42a  0.012+0.012f 
A  ดา้นทา้ย  7.40+1.77ab  0.034+0.010abc 

AA  ดา้นหัว  6.08+1.94bcd  0.015+0.011ef 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
เกรด  จุดท่ีตรวจวัด  ความแข็ง(นิวตัน)  งาน(จูล) 

AA  ขา้งผลดา้นบน  4.82+1.34d  0.018+0.010def 
AA  ขา้งผลตรงกลาง  6.27+0.54bc  0.028+0.011abcd 
AA  ขา้งผลดา้นล่าง  7.21+1.22ab  0.018+0.020def 
AA  ดา้นทา้ย  8.01+1.63a  0.037+0.005a 

AAA  ดา้นหัว  6.96+2.23ab  0.015+0.011ef 
AAA  ขา้งผลดา้นบน  5.42+1.37cd  0.023+0.012cdef 
AAA  ขา้งผลตรงกลาง  6.53+0.86bc  0.026+0.016abcde 
AAA  ขา้งผลดา้นล่าง  7.30+1.35ab  0.017+0.017f 
AAA  ดา้นทา้ย  7.96+1.06a  0.037+0.012a 

จากตารางท่ี 2  คุณสมบติัทางกลของผลชมพู่พนัธุ์ทบัทิมจนัทน์ขนาดต่างๆ พบว่าผลชมพู่เกรด A จุดท่ีมีความแข็งสูงสุดคือจุดขา้งผล
ดา้นล่าง ดา้นทา้ยผลและดา้นหวัผลซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนกั รองลงมาคือ ขา้งผลตรงกลาง ส่วนขา้งผลดา้นบนมีค่าต  ่าสุด ขณะท่ีชมพู่เกรด AA จุดท่ีมี
ความแขง็สูงสุดคือจุดดา้นทา้ยผล รองลงมาคือขา้งผลดา้นล่าง ขา้งผลตรงกลาง และดา้นหัวซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนกั ส่วนขา้งผลดา้นบนมีค่าต  ่าสุด 
ตามล าดบั ส่วนชมพูเ่กรด AAA จุดท่ีมีความแขง็สูงสุดคือจุดดา้นทา้ยผล รองลงมาคือขา้งผลดา้นล่าง ดา้นหัวผล และขา้งผลตรงกลาง ซ่ึงไม่แตกต่าง
กนัมากนกั ส่วนขา้งผลดา้นบนมีค่าต  ่าสุด จากผลการทดลองจะเห็นวา่ค่าความแขง็ของผลชมพูท่ ั้งสามเกรดจะมีค่าไม่แตกต่างกนั โดยดา้นทา้ยผลจะมี
ความแขง็มากท่ีสุด และขา้งผลดา้นบนจะมีค่าต  ่าสุด ส่วนงานท่ีเกิดจากการแทงทะลุผิวของผลชมพูพ่บวา่ผลชมพู่เกรด A จุดท่ีเกิดงานสูงสุดคือจุดขา้ง
ผลตรงกลาง ดา้นทา้ยผลซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนกั รองลงมาคือดา้นหัว ขา้งผลดา้นบน ส่วนขา้งผลดา้นล่างมีค่าต  ่าสุด ขณะท่ีชมพู่เกรด AA จุดท่ีเกิด
งานสูงสุดคือจุดดา้นทา้ยผล และขา้งผลตรงกลาง ซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนกัรองลงมาคือ ขา้งผลดา้นบน และ ขา้งผลดา้นล่าง ซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนกั
เช่นกนั ส่วนดา้นหัวมีค่าต  ่าสุด  ส่วนชมพู่เกรด AAA  จุดท่ีเกิดงานสูงสุดคือจุดดา้นทา้ยผล รองลงมาคือ ขา้งผลตรงกลาง และขา้งผลดา้นบน ซ่ึงไม่
แตกต่างกนัมากนกั  ขา้งผลดา้นล่าง ส่วนดา้นหวัมีค่าต  ่าสุด  

ตาราง 3 แสดงความเสียหายของผลชมพู่ทีว่างไว้ด้านหน้าของกระบะรถบรรทุก 

วัสดุ 
 

ขนาด 
 

ข้างผลด้านบน ข้างผลตรงกลาง ข้างผลด้านล่าง ด้านหัว ด้านท้าย 

พืน้ท่ี 
(มม.2) 

จ านวน 
ผล(%) 

พืน้ท่ี  
(มม.2) 

จ านวน 
ผล(%) 

พืน้ท่ี 
(มม.2) 

จ านวน 
ผล(%) 

พืน้ท่ี 
(มม.2) 

จ านวน 
ผล(%) 

พืน้ท่ี 
(มม.2) 

จ านวน 
ผล(%) 

foam A 41 8.33 77 13.89 18 13.89 33 25.00 78 30.56 
 AA 143 16.28 43 6.98 0 0.00 38 11.63 81 16.28 
 AAA 64 21.43 30 4.76 79 7.14 77 14.29 74 4.76 

P10 A 70 8.77 0 0.00 99 5.26 86 54.39 68 49.12 
 AA 32 7.14 0 0.00 49 10.71 53 46.43 79 42.86 
 AAA 124 14.58 63 6.25 73 12.50 147 22.92 68 37.50 

P7.5 A 58 24.59 58 8.20 34 18.03 37 63.93 50 44.26 
 AA 55 21.43 36 17.86 39 21.43 52 67.86 38 48.21 
 AAA 122 10.20 28 14.29 195 2.04 109 30.61 41 18.37 

P5 A 25 16.36 35 7.27 22 3.64 65 40.00 71 49.09 
 AA 0 0.00 63 1.75 0 0.00 84 42.11 46 28.07 
 AAA 32 1.96 0 0.00 184 1.96 135 21.57 26 33.33 

จากตารางท่ี 3  ผลการตรวจพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียและจ านวนลูกเสียหายของผลชมพูท่ี่วางไวด้า้นหน้าของกระบะรถบรรทุกท่ีดา้นบนของผล
จะเห็นว่าชมพู่ขนาดเล็กจะมีพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียน้อยกว่าและมีจ านวนลูกเสียหายน้อยกว่าชมพู่ขนาดใหญ่เม่ือห่อด้วยถุงโฟมตาข่ายและถุงบรรจุ
กระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 10 กรัม แต่ท่ีห่อดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 7.5 และ 5 กรัม ชมพู่ขนาดเล็กจะมีพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียน้อยกว่าแต่มี
จ  านวนลูกเสียหายมากกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ และจะเห็นว่าผลชมพู่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสือพิมพย์อ่ย 10 และ 7.5 กรัมได้รับความเสียหาย
ใกลเ้คียงกบัห่อดว้ยถุงโฟมตาข่าย แต่ท่ีห่อดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 5 กรัมกลบัไดรั้บความเสียหายน้อยท่ีสุดแต่ก็แตกต่างกนัไม่มากนกั 
เน่ืองจากถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยท่ีออกแบบความกวา้งของถุงเท่ากบัความยาวของผลเพ่ือป้องกนัผลดา้นขา้ง จึงไม่สามารถป้องกนัส่วนบน
ของผลไดดี้พอเพราะถุงคลุมไม่ถึง ขณะท่ีตรงกลางของผล พบว่าชมพู่ขนาดเล็กจะมีพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียมากกว่าและมีจ านวนลูกเสียหายมากกว่าชมพู่
ขนาดใหญ่เม่ือห่อดว้ยถุงโฟมตาข่ายและถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 7.5 และ 5 กรัม ส่วนท่ีห่อดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 10 กรัม 



Oral Presentation                                                   Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011 

 

 202 

ชมพู่ขนาดเล็กจะมีพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียน้อยกว่าและมีจ านวนลูกเสียหายน้อยกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ และจะเห็นว่าผลชมพู่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษ
หนงัสือพิมพย์่อย 10, 7.5 และ 5 กรัมไดรั้บความเสียหายน้อยกว่าท่ีห่อดว้ยถุงโฟมตาข่าย โดยท่ีห่อดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์่อย 10 กรัม
ไดรั้บความเสียหายน้อยท่ีสุด แต่ก็แตกต่างกนัไม่มากนกั ส่วนท่ีดา้นล่างของผล พบว่าชมพู่ขนาดเล็กจะมีพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียน้อยกว่าแต่มีจ  านวนลูก
เสียหายมากกว่าชมพู่ขนาดใหญ่และจะเห็นว่าผลชมพู่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสือพิมพย์่อย 5 กรัม สามารถป้องกนัความเสียหายได้ดีท่ีสุด 
รองลงมาคือถุงโฟมตาข่าย ถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 10 กรัม และ 7.5 กรัม ตามล าดบั  แต่ก็แตกต่างกนัไม่มากนกั และเม่ือตรวจพ้ืนท่ีเสียหาย
เฉล่ียและจ านวนลูกเสียหายท่ีด้านหัว พบว่าชมพู่ขนาดเล็กจะมีพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียน้อยกว่าแต่มีจ  านวนลูกเสียหายมากกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ และ                  
จะเห็นว่าผลชมพู่ห่อดว้ยโฟมตาข่ายสามารถป้องกนัความเสียหายได้ดีกว่าท่ีห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสือพิมพย์่อยเน่ืองจากถุงบรรจุกระดาษ
หนงัสือพิมพย์อ่ยท่ีออกแบบความกวา้งของถุงเท่ากบัความยาวของผล เพ่ือป้องกนัผลดา้นขา้งจึงไม่สามารถป้องกนัส่วนหัวของผลไดเ้พราะถุงคลุม   
ไม่ถึงไดดี้พอ ส่วนท่ีด้านทา้ยของผล พบว่าว่าชมพู่ขนาดเล็กจะมีพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียน้อยกว่าแต่มีจ  านวนลูกเสียหายมากกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ และ                
จะเห็นวา่ผลชมพูห่่อดว้ยโฟมตาข่ายสามารถป้องกนัความเสียหายท่ีส่วนหวัและทา้ยไดดี้กว่าท่ีห่อดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย เน่ืองจากถุง
บรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยท่ีออกแบบความกวา้งของถุงเท่ากบัความยาวของผล เพ่ือป้องกนัผลดา้นขา้งจึงไม่สามารถป้องกนัส่วนหัวและทา้ย 
ของผลไดเ้พราะถุงคลุมไม่ถึง จึงควรออกแบบถุงให้คลุมไดร้อบผลหรือในการบรรจุลงกล่องควรมีแผน่ถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยกั้นระหว่าง
ผลดว้ย 

ตาราง 4 แสดงความเสียหายของผลชมพู่ทีว่างไว้ด้านหลงัของกระบะรถบรรทุก 

วัสดุ 
 

ขนาด 
 

ข้างผลด้านบน ข้างผลตรงกลาง ข้างผลด้านล่าง ด้านหัว ด้านท้าย 

พืน้ท่ี 
(มม.2) 

จ านวน 
ผล(%) 

พืน้ท่ี  
(มม.2) 

จ านวน 
ผล(%) 

พืน้ท่ี 
(มม.2) 

จ านวน 
ผล(%) 

พืน้ท่ี 
(มม.2) 

จ านวน 
ผล(%) 

พืน้ท่ี 
(มม.2) 

จ านวน 
ผล(%) 

foam A 66 5.26 0 0.00 49 2.63 40 36.84 174 23.68 
 AA 31 2.27 12 2.27 34 6.82 28 20.45 232 11.36 
 AAA 99 16.28 71 6.98 135 4.65 74 4.65 47 13.95 

P10 A 70 19.05 0 0.00 91 3.17 91 46.03 58 58.73 
 AA 70 17.31 47 3.85 30 3.85 65 36.54 110 40.38 
 AAA 64 10.42 120 4.17 33 4.17 79 22.92 61 29.17 

P7.5 A 39 11.11 41 12.70 68 15.87 70 49.21 56 53.97 
 AA 77 15.69 23 5.88 17 13.73 62 60.78 50 60.78 
 AAA 30 27.08 30 6.25 39 25.00 47 35.42 37 35.42 

P5 A 22 14.29 24 6.35 26 11.11 39 49.21 61 57.14 
 AA 36 23.21 42 7.14 102 7.14 79 51.79 79 42.86 
 AAA 62 10.50 0 0.00 29 9.80 41 29.41 36 47.60 

 
จากตารางท่ี 4  ผลการตรวจพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียและจ านวนลูกเสียหายของผลชมพู่ท่ีวางไวด้า้นหลงัของกระบะรถบรรทุกท่ีดา้นบนของผล

จะเห็นวา่ชมพูข่นาดเล็กจะมีพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียนอ้ยกวา่และมีจ านวนลูกเสียหายนอ้ยกวา่ชมพูข่นาดใหญ่ เม่ือห่อดว้ยถุงโฟมตาข่ายไดรั้บความเสียหาย
นอ้ยกวา่ท่ีห่อดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 10, 7.5 และ 5 กรัม เน่ืองจากถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยไม่สามารถป้องกนัส่วนบนของ
ผลไดดี้พอเพราะถุงอาจคลุมไม่ถึง ขณะท่ีตรงกลางของผล พบว่าชมพู่ขนาดเล็กมีแนวโน้มจะมีพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียน้อยกว่าและมีจ านวนลูกเสียหาย
น้อยกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ เม่ือห่อดว้ยถุงโฟมตาข่ายและถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 10 กรัม น้อยกว่าท่ีห่อดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพ์
ยอ่ย 7.5 และ 5 กรัม แต่ก็แตกต่างกนัไม่มากนกั  ส่วนท่ีดา้นล่างของผล พบว่าชมพู่ขนาดเล็กมีแนวโน้มจะมีพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียน้อยกว่าและมีจ านวน
ลูกเสียหายนอ้ยกวา่ชมพู่ขนาดใหญ่และจะเห็นว่าผลชมพู่ห่อดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 10 กรัม สามารถป้องกนัความเสียหายไดดี้ท่ีสุด 
รองลงมาคือถุงโฟมตาข่าย ถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 5 กรัม และ 7.5 กรัม ตามล าดบั  แต่ก็แตกต่างกนัไม่มากนกั  และเม่ือตรวจพ้ืนท่ีเสียหาย
เฉล่ียและจ านวนลูกเสียหายท่ีดา้นหวัพบว่าชมพู่ขนาดเล็กมีแนวโน้มจะมีพ้ืนท่ีเสียหายและจ านวนลูกเสียหายมากกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ และจะเห็นว่า
ผลชมพูห่่อดว้ยโฟมตาข่ายสามารถป้องกนัความเสียหายไดดี้กว่าท่ีห่อดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย แต่ก็แตกต่างกนัไม่มากนกั   ส่วนพ้ืนท่ี
เสียหายเฉล่ียท่ีดา้นทา้ยของผลพบวา่ชมพูข่นาดเล็กมีแนวโนม้จะมีพ้ืนท่ีเสียหายเฉล่ียและจ านวนลูกเสียหายมากกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ และจะเห็นว่าผล
ชมพูห่่อดว้ยโฟมตาข่ายสามารถป้องกนัความเสียหายไดดี้กว่าท่ีห่อดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย แต่ก็แตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากถุง
บรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยไม่สามารถป้องกนัส่วนหวัของผลไดเ้พราะถุงคลุมไม่ถึงไดดี้พอ 
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ตารางที ่ 5 เปรียบเทยีบเปอร์เซ็นต์ลูกเสียหายของผลชมพู่ทีว่างไว้ด้านหน้าและด้านหลงัของกระบะรถบรรทุก 

วัสดุ ขนาด 
เปอร์เซ็นต์ลูกเสียหายวางไว้ด้านหน้ากระบะรถบรรทุก เปอร์เซ็นต์ลูกเสียหายวางไว้ด้านหลังกระบะรถบรรทุก 

หัว ท้าย บน กลาง ล่าง หัว ท้าย บน กลาง ล่าง 

foam A 25.00 30.56 8.33 13.89 13.89 36.84 23.68 5.26 0.00 2.63 
 AA 11.63 16.28 16.28 6.98 0.00 20.45 11.36 2.27 2.27 6.82 
 AAA 14.29 4.76 21.43 4.76 7.14 4.65 13.95 16.28 6.98 4.65 

P10 A 54.39 49.12 8.77 0.00 5.26 46.03 58.73 19.05 0.00 3.17 
 AA 46.43 42.86 7.14 0.00 10.71 36.54 40.38 17.31 3.85 3.85 
 AAA 22.92 37.50 14.58 6.25 12.50 22.92 29.17 10.42 4.17 4.17 

P7.5 A 63.93 44.26 24.59 8.20 18.03 49.21 53.97 11.11 12.70 15.87 
 AA 67.86 48.21 21.43 17.86 21.43 60.78 60.78 15.69 5.88 13.73 
 AAA 30.61 18.37 10.20 14.29 2.04 35.42 35.42 27.08 6.25 25.00 

P5 A 40.00 49.09 16.36 7.27 3.64 49.21 57.14 14.29 6.35 11.11 
 AA 42.11 28.07 0.00 1.75 0.00 51.79 42.86 23.21 7.14 7.14 
 AAA 21.57 33.33 1.96 0.00 1.96 29.41 47.60 10.50 0.00 9.80 

 จากตารางท่ี 5 จ านวนลูกท่ีไดรั้บความเสียหายของผลชมพูด่า้นหวัและทา้ยท่ีห่อดว้ยถุงโฟมตาข่ายจะเกิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุด ส่วนท่ีห่อ
ดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยมีจ านวนลูกเสียหายไม่แตกต่างกนั  ขณะท่ีความเสียหายดา้นขา้งผลทั้งดา้นบน ตรงกลาง และดา้นล่าง มีจ  านวน
ลูกเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่แตกต่างกนัมากนักและมีค่าแปรปรวนข้ึนๆ ลงๆ แต่มีแนวโน้มท่ีห่อดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนังสือพิมพย์อ่ยจะมีจ านวนลูก
เสียหายนอ้ยกวา่และเม่ือเปรียบเทียบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามส่วนต่างๆ พบวา่ ดา้นหวัของผลชมพูจ่ะไดรั้บความเสียหายมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น
ทา้ย ส่วนด้านขา้งได้รับความเสียหายน้อยกว่าและเม่ือพิจารณาด้านขา้งจะเห็นว่า ด้านบนจะมีจ านวนลูกเสียหายมาก กว่าด้านล่างและตรงกลาง 
ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัตวัควบคุมซ่ึงห่อดว้ยโฟม ของทอ้งตลาดจะมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่แตกต่างกนัมากนกัและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั  ขณะท่ีจ านวนลูกท่ีไดรั้บความเสียหายของผลชมพู่ดา้นหัวและทา้ยท่ีห่อดว้ยถุงโฟมตาข่ายจะเกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด ส่วนท่ีห่อดว้ยถุง
บรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยมีจ านวนลูกเสียหายไม่แตกต่างกนั  ขณะท่ีความเสียหายดา้นขา้งผลทั้งดา้นบน ตรงกลาง และดา้นล่าง มีจ  านวนลูก
เสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่แตกต่างกนัมากนกัและมีค่าแปรปรวนข้ึนๆลงๆ แต่มีแนวโน้มท่ีห่อดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยจะมีจ านวนลูกเสียหาย
นอ้ยกวา่และเม่ือเปรียบเทียบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามส่วนต่างๆพบวา่ ดา้นทา้ยของผลชมพูจ่ะไดรั้บความเสียหายมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นหัวส่วน
ดา้นขา้งไดรั้บความเสียหายนอ้ยกวา่และเม่ือพิจารณาดา้นขา้งจะเห็นวา่ ดา้นบนจะมีจ านวนลูกเสียหายมาก กว่าดา้นล่างและตรงกลาง ตามล าดบั  เม่ือ
พิจารณาภาชนะบรรจุผลชมพู่ท่ีวางไวด้้านหน้าและด้านหลังของกระบะรถบรรทุกพบว่า มีจ  านวนลูกเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่แตกต่างกนัเพราะเป็น
รถบรรทุกขนาดเล็ก และเม่ือพิจารณาวสัดุกนักระแทกท่ีพฒันาข้ึน โดยใชก้ระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยเป็นช้ินเล็กๆแลว้บรรจุใส่ถุงกระดาษบางและอ่อน
จะเห็นวา่ ไม่วา่จะบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 5, 7.5 หรือ 10 กรัม ในถุงกระดาษจะสามารถป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัผลชมพู่ไม่แตกต่าง
กนั จึงพอสรุปไดว้า่ควรใชถุ้งบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ย 5 กรัมเป็นภาชนะห่อหุ้มผลชมพู่ก็เพียงพอ แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัของกระดาษท่ีใช้ท  าถุง
บรรจุในทอ้งตลาดมีขนาดความกวา้งจ ากดัจึงยงัไม่สามารถสร้างถุงท่ีคลุมไปถึงดา้นหวัและทา้ยของผลไดจึ้งท าให้ส่วนหัวและทา้ยของผลท่ีหุ้มดา้ยถุง
บรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยไดรั้บความเสียหายสูงกวา่ท่ีหุ้มดว้ยถุงโฟมตาข่ายซ่ึงเป็นถุงยาวหุ้มหัวและทา้ยผลไดมิ้ดชิด ความเสียหายดา้นหัวและ
ทา้ยท่ีเกิดกบัผลท่ีหุ้มดว้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยจะเกิดจากการถูกบัขา้งกล่องหรือผลท่ีอยูชิ่ดกนัเน่ืองจากถุงกระดาษหุ้มไม่ถึง การแกไ้ข
ความเสียหายส่วนน้ีอาจท าไดโ้ดยการวางถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยคัน่ระหวา่งผล หรือขา้งกล่องเพ่ือลดการเสียดสีกนัของผล และหัว ทา้ยผล
กบัขา้งกล่อง ส่วนดา้นขา้งของผลชมพูท่ี่หุ้มดา้ยถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยมีแนวโนม้จะเกิดความเสียหายกบัผลชมพูน่อ้ยกว่าท่ีหุ้มดว้ยถุงโฟม
ตาข่ายแสดงวา่สามารถน ามาใชเ้ป็นวสัดุห่อหุ้มผลชมพูเ่พ่ือการขนส่งได ้ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทางดา้นขา้งส่วนใหญ่จะเกิดแผลเป็นจุดเล็กๆหลายจุด
น่าจะเกิดจากการบรรจุในกล่องไม่แน่นระหว่างการขนส่งจึงเกิดการขยบัไปมาในกล่องท าให้เกิดการกระแทกกนัเองเกิดความเสียหายเป็นแผลจุด
เล็กๆแต่ไม่รุนแรง และถา้ตอ้งลดปัญหาการกระแทกกนัเองจากการขยบัตวัของผลในกล่องสามารถท าไดโ้ดยการวางผลท่ีหุ้มวสัดุกนักระแทกลงใน
ถุงพลาสติกตามจ านวนผลท่ีตอ้งการต่อกล่องแล้วดูดอากาศออกจากถุงพลาสติกและมดัถุงให้แน่นแล้ววางถุงในกล่อง ผลชมพู่ในกล่องก็จะไม่
สามารถขยบัตวัไดแ้ละอาจสามารถลดความเสียหายจากการกระแทกไดอี้กทางหน่ึง ค่าความเสียหายท่ีค่อนขา้งแปรปรวนไม่คงท่ีน่าจะเกิดจากจ านวน
ของผลชมพูใ่นแต่ละกล่องท่ีมีจ  านวนไม่เท่ากนัเน่ืองจากตอ้งบรรจุจนเตม็กล่องพอดีแต่เน่ืองจากขนาดของผลไม่เท่ากนัและความหนาของวสัดุห่อหุ้ม
ไม่เท่ากนัจึงท าให้จ  านวนผลชมพูใ่นแต่ละกล่องไม่เท่ากนัจึงอาจเป็นตวัแปรท่ีท าให้เกิดความแปรปรวนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
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4. สรุป 

4.1 สรุปผลการวจิยั 
1. ค่าความแขง็ของผลชมพูท่ ั้งสามเกรดจะมีค่าไม่แตกต่างกนั โดยดา้นทา้ยผลจะมีความแขง็มากท่ีสุด รองลงมาคือ ขา้งผลดา้นล่าง ดา้นหัว 

ขา้งผลตรงกลาง และขา้งผลดา้นบนจะมีค่าต  ่าสุด  
2. ส่วนหวัและทา้ยของผลท่ีหุ้มดา้ยถุงบรรจุกระดาษ หนงัสือพิมพย์อ่ยไดรั้บความเสียหายสูงกว่าท่ีหุ้มดว้ยถุงโฟมตาข่ายซ่ึงเป็นถุงยาวหุ้ม

หวัและทา้ยผลไดมิ้ดชิด แต่ถุงกระดาษห่อไม่ถึงจึงเกิดการเสียดสีกบัขา้งกล่องไดรั้บความเสียหายได ้
3. ถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยทุกขนาดสามารถหุ้มและป้องกนัดา้นขา้งของผลชมพู่ไม่ให้ไดรั้บความเสียหายไดดี้กว่าใช้ถุงโฟมตา

ข่าย  โดยถุงท่ีหนาจะมีแนวโน้มป้องกนัไดดี้กว่าถุงบางซ่ึงมีกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยอยูน่้อยกว่าแต่จะเปลืองวสัดุมากกว่า ควรใช้ถุงบรรจุกระดาษ
หนงัสือพิมพย์อ่ย 5 กรัมเป็นภาชนะห่อหุ้มผลชมพูก่็เพียงพอ  

4. ถุงบรรจุกระดาษหนังสือพิมพย์่อยสามารถป้องกนัความเสียหายทางด้านขา้งได้ดีกว่าโฟมตาข่ายและเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากวสัดุใช้แลว้คือ
กระดาษหนงัสือพิมพใ์ชแ้ลว้ นอกจากนั้นยงัสามารถยอ่ยสลายตวัไดง่้ายในสภาพธรรมชาติ จึงน่าจะสามารถลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาตน้ทุน
การผลิตและการขนส่งไดด้ว้ย   

4.2 ข้อเสนอแนะ 
 1. การแกไ้ขความเสียหายดา้นหวัและทา้ยของผลชมพู่อาจท าไดโ้ดยการวาง ถุงบรรจุกระดาษหนงัสือพิมพย์อ่ยคัน่ระหว่างผลหรือขา้งกล่อง
เพ่ือลดการเสียดสีกนัของผลกนัเองและหวัทา้ยผลกบัขา้ง กล่อง  
 2. การป้องกนัปัญหาการกระแทกกนัเองจากการขยบัตวัของผลในกล่องสามารถท าไดโ้ดยการวางผลท่ีหุ้มวสัดุกนักระแทกลงในถุงพลาสติก
ตามจ านวนผลท่ีตอ้งการต่อกล่องแลว้ดูดอากาศออกจากถุงพลาสติกแลว้มดัถุงให้แน่นแลว้วางถุงในกล่องผลชมพู่ในกล่องก็จะไม่สามารถขยบัตวัได้
ละอาจสามารถลดความเสียหายจากการกระแทกไดอี้กทางหน่ึง 
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อทิธิพลของความช้ืนขณะเก็บเกีย่วทีม่ีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลอืกปทุมธานี 1  
The Influence of Harvesting Moisture Content on Milling Quality of Patumtani 1 Rice Varieties 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาอิทธิพลของความช้ืนขณะเก็บเก่ียวขา้วปทุมธานี 1  และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและ

ผูป้ระกอบการโรงสีขา้ว ท าการทดลองในแปลงปลูกขา้วของเกษตรกรในจงัหวดัชยันาท และห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลย ีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จงัหวดั
ชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่  ขา้วปทุมธานี 1 เป็นขา้วนาปรังท่ีสามารถปลูกไดต้ลอดทั้งปี ให้ผลผลิตสูง นิยมปลูกมากในเขตภาคกลางโดยเฉพาะในเขต
จงัหวดัชัยนาท ซ่ึงเกษตรกรนิยมใช้เคร่ืองเก่ียวนวดในการเก็บเก่ียวขา้วโดยมีแนวโน้มท่ีจะเก็บเก่ียวเร็วข้ึน เน่ืองจากการใช้รถเก่ียวนวดในขณะท่ี
ขา้วเปลือกมีความช้ืนสูง ตน้ขา้วตั้งตรงไม่ลม้ท างานไดง่้ายและเร็ว ขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีเก็บเก่ียวขณะมีความช้ืนสูงกวา่ 25 เปอร์เซ็นต ์จะมีขา้วลีบ
ปนมากกวา่ 30 เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนต ่าปริมาณขา้วลีบจะลดลง ถา้เก็บเก่ียวท่ีความช้ืนระหว่าง 30-34 เปอร์เซ็นต์ จะไดรั้บขา้วตน้ 
50-52 เปอร์เซ็นต์  ถ้าเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนระหว่าง 25-26 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับข้าวตน้ 58-60 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนระหว่าง 19-21 
เปอร์เซ็นตจ์ะไดรั้บขา้วตน้ 45-47 เปอร์เซ็นต ์และถา้เก็บเก่ียวดว้ยแรงงานคนท่ีความช้ืนระหว่าง 18-20 เปอร์เซ็นต ์จะไดรั้บขา้วตน้ 50-53 เปอร์เซ็นต ์
คุณภาพการหุงตม้และค่าความขน้หนืดของน ้ าแป้งไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากต่างเป็นขา้วใหม่เหมือนกนัและผ่านการลดความช้ืนโดยการตากในร่ม
เหมือนกนั 

จากผลการวิจยัพอสรุปไดว้า่ ถา้เก็บเก่ียวขา้วท่ีระดบัความช้ืนท่ีเหมาะสมระหว่าง 25-26 เปอร์เซ็นต ์จะไดรั้บขา้วตน้มากท่ีสุด การเก็บ
เก่ียวดว้ยแรงงานคนจะไดรั้บปริมาณตน้ขา้วมากกว่าการใช้เคร่ืองเก็บเก่ียว จึงได้น าผลการวิจยัไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรและผูป้ระกอบการ
โรงสีขา้วน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  
ค าส าคญั:  ขา้วปทุมธานี 1   คุณภาพการสี 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate Influence of  harvesting moisture content on milling quality of Patumtani 1 rice 

varieties and to transfer this new technology to the farmer and rice mills enterprise. The performance was evaluated by using Patumtani1 rice 
variety. The experiment was conducted at the farmer paddy field in Chinat Province and the Department of Agricultural Engineering and 
Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resource, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chonburi.  Patumtani 1 
Rice Varieties was the high yield variety and widely growing in the central plain of Thailand especially in Chinat Province. Generally, harvested 
by using locally made rice combine Harvester and trend to harvest earlier at high moisture content while, rice stalk still standing which, easier to 
harvest. Harvesting Patumtani rice at over 25 percent moisture content contained empty grains more than 30 percent while, harvested at lower 
moisture content decreases number of empty grains. The results showed that harvesting paddy grain at various moisture content during 30-34, 25-
26 and 19-21 percent moisture content by rice combine harvesters and 18-20 percent moisture content by hand gave 50-52, 58-60, 45-47 and 50-53 
percent head rice yields, respectively. While, cooking qualities and viscosities of rice starch showed non significantly different.  

From the study, it can be concluded that harvesting at optimum moisture content during 25-26 percent moisture content gave highest 
head rice yield. Harvesting by hand received higher head rice yield than using rice combine harvesters. Then, transfer this new technology to the 
farmer and rice mills enterprise. 
Key word: patumtani 1 rice, milling quality. 

1. บทน า 
การปลูกขา้วดว้ยวิธีการหวา่นเป็นท่ีนิยมของเกษตรกรมากข้ึน เน่ืองจากมีปัญหาแรงงานขาดแคลนท าให้การงอกและการเจริญเติบโต

ไม่สม ่าเสมอ นอกจากนั้นยงัมีการปลูกซ่อมท าให้เมล็ดขา้วสุกแก่ไม่พร้อมกนั เม่ือท าการเก็บเก่ียวโดยเคร่ืองเก่ียวนวดพร้อมกนัทั้งแปลงท าให้เมล็ด
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ขา้วเปลือกท่ีเก็บเก่ียวไดมี้คุณภาพต ่า ขนาดและรูปร่างไม่สม ่าเสมอ มีเมล็ดอ่อน เมล็ดท่ียงัไม่สุกเตม็ท่ีปนอยูใ่นปริมาณท่ีสูง นอกจากนั้นยงัเก็บเก่ียวท่ี
ความช้ืนสูงท าให้เมล็ดได้รับความเสียหาย แตกร้าวภายในมากข้ึน ส่งผลให้คุณภาพการสีลดลง หลังการเก็บเก่ียวถ้าลดความช้ืนไม่ทนัหรือลด
ความช้ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสมก็จะท าให้เมล็ดขา้วเกิดความเสียหาย เกิดการเปล่ียนสี มีปัญหาขา้วเหลือง ตน้ขา้วนอ้ย การเหลืองของเมล็ดขา้วมีผล
ต่อประสิทธิภาพการสี และคุณภาพทางเคมีของขา้วโดยท าให้เมล็ดขา้วมีโปรตีนมากข้ึน มีปริมาณแป้งลดลง อุณหภูมิการสุกของแป้งเพ่ิมข้ึน และลด
ปริมาณอมิโลส (Wang  et al., 2002) การเหลืองของขา้วปกติจะเกิดข้ึนเม่ือขา้วเปลือกไดรั้บอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน (Dillahunty et al., 2001; Phillips 
et al., 1988; Sahay and Gangopadhyay, 1985) ขณะท่ีเมล็ดขา้วเกิดการเหลืองจะไม่สามารถมองเห็นจนกระทัง่ท  าการสีเปลือกออกและขดัขาวแลว้ 
(Phillips et al., 1989) นอกจากอุณหภูมิท่ีสูงจะมีผลต่อการเหลืองของขา้วแลว้ ปัจจยัอ่ืนๆ เช่นความช้ืนและวิธีการเก็บเก่ียว ปริมาณน ้ าอิสระในเมล็ด 
กิจกรรมของจุลินทรีย ์ความร้อนจากการหายใจและการงอกและระดบัของคาร์บอนไดออกไซด์น่าจะมีผลดว้ย นอกจากนั้นเมล็ดในกองเดียวกนัยงัมี
ระดบัการเหลืองแตกต่างกนั บางเมล็ดเหลืองอ่อนๆ บางเมล็ดเหลืองเขม้ ซ่ึงน่าจะเกิดจากเมล็ดมีขนาดรูปร่างและการสุกแก่ของเมล็ดไม่สม ่าเสมอ ท า
ให้คุณภาพขา้วสารท่ีไดแ้ยล่งไปอีก จึงน่าท่ีจะไดท้  าการศึกษาปัจจยัของช่วงเวลาและความช้ืนในการเก็บเก่ียวท่ีมีผลต่อคุณภาพการสีของขา้ว 

การเก็บเก่ียวขา้วปทุมธานี 1  ในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะท าการเก็บเก่ียวดว้ยการจา้งเคร่ืองเก่ียวนวดขา้ว เม่ือขา้วเปลือกมีความช้ืนสูงมาก
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงตน้ขา้วยงัตั้งตรงง่ายต่อการเก่ียวตดัตน้แต่ขา้วยงัสุกแก่ไม่เตม็ท่ีและไม่สม ่าเสมอ เม่ือตดัตน้แลว้ก็จะนวดต่อเน่ืองเลยขณะท่ี
เมล็ดขา้วยงัมีความแขง็แกร่งไม่พอจึงอาจท าให้เมล็ดเกิดการแตกร้าวภายในสูงขณะเก็บเก่ียว  เม่ือเก็บเก่ียวมาแลว้จะ ตอ้งรีบท าการลดความช้ืนทนัที
เน่ืองจากเมล็ดมีความช้ืนสูง  โรงสีส่วนหน่ึงจะตากขา้วเปลือกบนลานคอนกรีตท่ีอุณหภูมิแสงแดดไม่คงท่ีท าให้ขา้วเปลือกเกิดการแตกร้าวสูง แต่
โรงสีส่วนใหญ่จะเร่งลดความช้ืนดว้ยเคร่ืองอบโดยใช้อุณหภูมิสูงเพ่ือให้สามารถอบขา้วไดท้นัเวลาจึงท าให้เมล็ดเกิดการแตกร้าวเพ่ิมข้ึนอีกขณะท า
การลดความช้ืน และอาจท าให้ขา้วเปล่ียนเป็นสีเหลืองและเมล็ดสูญเสียความงอกไป โรงสีส่วนหน่ึงจะลดความช้ืนให้เหลือความช้ืนสุดทา้ยไวสู้ง
ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต ์แลว้น าไปเก็บรักษาซ่ึงจะท าให้ขา้วเปลือกท่ีเก็บรักษามีอุณหภูมิสูงข้ึนเกินปกติและท าให้เมล็ดขา้วเปล่ียนสีระหว่างการเก็บ
รักษาเกิดความเสียหายต่อคุณภาพของผลผลิต เม่ือน าขา้วเปลือกมาสีแปรรูปก็จะไดรั้บขา้วสารท่ีมีสีเหลืองไม่ขาวใส และมีปริมาณตน้ขา้วท่ีไดรั้บต ่า 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาอิทธิพลของความช้ืนขณะเก็บเก่ียวขา้วปทุมธานี 1 ต่อคุณภาพการสี (2) ถ่ายทอดเทคโนโลย ี     
สู่เกษตรกรและผูป้ระกอบการโรงสีขา้ว 

2. วธีิการทดลอง 
 การวิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ส ารวจแปลงปลูกขา้วปทุมธานี 1 ของเกษตรกร ในจงัหวดัชยันาท ท่ีพร้อมจะเขา้ร่วมการวิจยั เน่ืองจากจะตอ้งเก็บเก่ียวขา้วในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด ไดเ้กษตรกรท่ีพร้อมจะเขา้ร่วม 1 ราย คือ นาย เฉลียว นอ้ยแสง  จากต าบลแพรกศรีราชา จงัหวดัชยันาท ขา้วเปลือกท่ีใช้ในการวิจยัทั้งหมดจะ
มาจากแปลงของเกษตรกรรายน้ี เท่านั้น เพ่ือลดตวัแปร 

2. ก าหนดวนัเก็บเก่ียวโดยการก าหนดความช้ืนของขา้วเปลือกท่ีตอ้งการทดลอง  เป็น 4  ระดบั ดงัน้ี คร้ังท่ี 1, 2, 3 และ 4  ขา้วเปลือกมี
ความช้ืนประมาณ 30, 25, 20 และ 15 เปอร์เซ็นต ์

3. ตรวจวดัความช้ืนขา้วเปลือกในแปลงปลูกจนไดค้วามช้ืนท่ีตอ้งการ  
4. เก็บเก่ียวขา้วเปลือกปทุมธานี 1  โดยใช้เคร่ืองเก่ียวนวด เม่ือเก็บเก่ียวแล้วจะน าขา้วเปลือกไปท่ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวนัออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทนัที 
5. ลดความช้ืนขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีเก็บเก่ียวมา ดว้ยการน าเขา้เคร่ืองทดสอบการอบแบบ 12 ล้ินชกั โดยไม่เปิดตวัให้ความร้อน เปิด

เพียงพดัลมเท่านั้น เป่าลมจนขา้วเปลือกแห้งไดค้วามช้ืนประมาณ 14 เปอร์เซ็นต ์เพ่ือให้ระยะเวลาเก็บเก่ียวเป็นตวัแปรท่ีศึกษาเท่านั้น ท าวิธีเดียวกนัน้ี
กบัขา้วท่ีเก็บเก่ียวทั้ง 4 คร้ัง 

6. เม่ือขา้วเปลือกแห้งไดค้วามช้ืนท่ีตอ้งการ จึงตรวจสอบคุณภาพการสี โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
   6.1 วดัความช้ืนขา้วเปลือก 
   6.2 ชัง่ขา้วเปลือก 500 กรัม แลว้น าไปผา่นเขา้เคร่ืองท าความสะอาดแบบลมเป่า เพ่ือแยกขา้วลีบ ออกจากขา้วเตม็เมล็ด ชัง่น ้าหนกัทั้ง 

สองส่วนท่ีแยกได ้
   6.3 ชัง่น ้าหนกัขา้วเตม็เมล็ดท่ีไดจ้  านวน 300 กรัม แลว้น าเขา้เคร่ืองทดสอบการกะเทาะแบบลูกยาง โดยผา่นการกะเทาะ 3 รอบ ชัง่

น ้าหนกัขา้วกลอ้ง และแกลบท่ีได ้
   6.4 ชัง่น ้าหนกัขา้วกลอ้งท่ีได ้จ  านวน 200 กรัม แลว้น าเขา้เคร่ืองทดสอบการขดัขาว เพ่ือให้ปริมาณขา้วกลอ้งในห้องขดัคงท่ีทุกตวัอยา่ง 

โดยใชเ้วลาในการขดัขาว 1 นาที ชัง่น ้าหนกัขา้วขาวและร าท่ีได ้
   6.5 น าขา้วขาว ทั้งหมดเขา้เคร่ืองคดัแยก เพ่ือแยกขา้วหกัออก ใชเ้วลาในการคดั 1 นาที ชัง่น ้าหนกัขา้วตน้และขา้วหกัท่ีได ้



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                                                             Oral Presentation 

 

 

207 

   6.6 น าขา้วตน้ท่ีแยกไดเ้ขา้เคร่ืองวดัการขดัสี Milling meter เพ่ือวดัค่าความขาว (Whiteness) ความใส (Transparency) และเปอร์เซ็นตก์าร
ขดั (Milling degree)  
                   6.7 น าขา้วตน้ท่ีไดเ้ขา้เคร่ืองวดัสี (Hunter Color Flex) วดัสีในหน่วย Lab โดย L แสดงค่าความสวา่ง L=100 หมายถึง สวา่งมากและ L=0 
หมายถึง มืด ส่วน a แสดงค่าสีแดง โดย a เป็น + แสดงค่าสีแดง ถา้ a เป็น – แสดงค่าสี เขียว และ b แสดงค่าสีเหลือง โดย b เป็น + แสดงค่าสีเหลือง ถา้ 
b เป็น – แสดงค่าสีน ้าเงิน  

7. ท  าการทดลองเหมือนกนักบัขา้วท่ีเกบ็เก่ียวทั้ง 4 คร้ัง และท าการทดลองตวัอยา่งละ 3 ซ ้า 

3. ผลการทดลอง 
การเก็บเก่ียวขา้วปทุมธานี 1 จากแปลงนาของเกษตรกรต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ซ่ึงเป็นขา้วท่ีปลูกโดยท านา

ชีวภาพและดูแลอยา่งเหมาะสม ไดเ้ร่ิมเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 1 โดยใช้เคร่ืองเก่ียวนวดขา้วในทอ้งถ่ินเม่ือขา้วมีอาย ุ101 วนัหลงัปลูกโดยขา้วยงัมีความช้ืนสูง
มากเฉล่ีย 32.50 เปอร์เซ็นต ์ หลงัจากนั้น 6 วนัจึงท าการเก็บเก่ียวขา้วคร้ังท่ี 2 ดว้ยเคร่ืองเก่ียวนวดขา้วในทอ้งถ่ินเม่ือขา้วมีอาย ุ107 วนัหลงัปลูกโดย
ขา้วยงัมีความช้ืนสูงเฉล่ีย 25.30 เปอร์เซ็นต ์ ตามดว้ยการเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 3 ดว้ยเคร่ืองเก่ียวนวดขา้วในทอ้งถ่ินเม่ือขา้วมีอาย ุ115 วนัหลงัปลูกซ่ึงเป็น
ช่วงระยะเวลาท่ีเกษตรกรนิยมท าการเก็บเก่ียวกนัโดยทัว่ ไปโดยขา้วมีความช้ืนเฉล่ีย 19.66 เปอร์เซ็นต ์จากนั้นวางแผนท่ีจะปล่อยให้ขา้วมีความช้ืน
ลดลงอีกจึงจะท าการเก็บเก่ียวแต่เน่ืองจากช่วงดงักล่าวมีฝนตกบ่อยมากซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของขา้วได ้เกษตรกรจึงขอท าการเก็บเก่ียว
ขา้วคร้ังท่ี 4 โดยใชแ้รงงานคนเก็บเก่ียวแทนการใชเ้คร่ืองเก่ียวนวดเม่ือขา้วมีอาย ุ118 วนั หลงัปลูกไดข้า้วท่ีมีความช้ืนเฉล่ีย 19.95 เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงจะ
เห็นวา่ในปัจจุบนัเคร่ืองเก่ียวนวดส่วนใหญ่เป็นรถรับจา้งจะนิยมเก็บเก่ียวขา้วท่ีมีความช้ืนสูงเพราะตน้ขา้วยงัตั้งตรง ไม่ลม้ และล าตน้ยงัสดจึงง่ายต่อ
การเก็บเก่ียว นอกจากนั้นยงัสามารถเก็บเก่ียวรวงขา้วได้สั้นเพราะล าตน้ขา้วยงัตั้งตรง เพ่ือลดภาระของลูกนวดและสามารถเพ่ิมความ เร็วในการ
เคล่ือนท่ีก็จะสามารถเพ่ิมอตัราการท างานให้มากข้ึนได ้แต่การนวดเมล็ดออกจากรวงจะท าไดย้ากเน่ืองจากขั้วเมล็ดยงัเหนียวเพราะมีความช้ืนสูงและ
เมล็ดยงัสุกแก่ไม่เตม็ท่ี ซ่ึงอาจท าให้เมล็ดไดรั้บความเสียหายแตกร้าวมากเน่ืองจากเมล็ดยงัไม่แข็งพอจึงถูกตีให้แตกร้าวดว้ยลูกนวด แต่ถา้เก็บเก่ียวท่ี
ความช้ืนต ่าเมล็ดขา้วจะสุกแก่เต็มท่ีอยา่งสม ่าเสมอแต่ล าตน้จะแห้งและลม้เอียง ท าให้เคร่ืองเก่ียวนวดท างานไดย้ากและเคล่ือนท่ีไดช้้าจึงมีอตัราการ
ท างานไดต้  ่า แต่การนวดเมล็ดออกจากรวงท าไดง่้ายจึงอาจท าให้เมล็ดเกิดการร่วงหล่นเสียหายในแปลงมากข้ึน (ตารางท่ี 1) 

ตารางที ่ 1   อายุ เปอร์เซ็นต์ความช้ืน ข้าวลบีและข้าวเตม็ของข้าวเปลอืกปทุมธานี 1 ทีเ่กบ็เกีย่ว 
คร้ังที่เก็บเกี่ยว อายุข้าวตั้งแต่ปลูก(วัน) %ความช้ืน %ข้าวลีบ %ข้าวเต็ม 

1 101 32.50 36.89 63.11 
2 107 25.30 25.73 74.27 
3 115 19.66 17.78 82.22 
4 118 19.95 19.68 80.32 

จากตารางท่ี 1 ขา้วท่ีเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนสูงเฉล่ีย 32.50 เปอร์เซ็นต ์เมล็ดยงัสุกแก่ไม่เต็มท่ี มีเมล็ดท่ีไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบและส่ิงเจือปนปน
อยูใ่นปริมาณสูงถึง 36.89 เปอร์เซ็นต ์และมีเมล็ดท่ีสุกแก่สมบูรณ์เต็มท่ี  63.11 เปอร์เซ็นต ์ ขณะท่ีขา้วท่ีเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนเฉล่ีย 25.30 เปอร์เซ็นต ์
เมล็ดจะสุกแก่มากข้ึน มีเมล็ดท่ีไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบและส่ิงเจือปนปนลดลงเหลือ 25.73 เปอร์เซ็นต์ และมีเมล็ดท่ีสุกแก่สมบูรณ์เต็มท่ี  74.27 
เปอร์เซ็นต์  และเม่ือเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืนต ่าเฉล่ีย 19.66 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดจะสุกแก่เต็มท่ี มีเมล็ดท่ีไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบและส่ิงเจือปนปนอยู่ใน
ปริมาณต ่าเพียง 17.78 เปอร์เซ็นต ์และมีเมล็ดท่ีสุกแก่สมบูรณ์เตม็ท่ี  82.22 เปอร์เซ็นต ์เช่นเดียวกบัการเก็บเก่ียวคร้ังสุดทา้ยซ่ึงเมล็ดน่าจะสุกแก่มากข้ึน
แต่ยงัมีความช้ืนเท่าเดิมท่ี 19.95 เปอร์เซ็นต ์มีเมล็ดท่ีไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบและส่ิงเจือปนปนอยูใ่นปริมาณต ่าเพียง 19.68 เปอร์เซ็นต ์และมีเมล็ดท่ีสุกแก่
สมบูรณ์เตม็ท่ี  80.32 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงจะเห็นวา่การเก็บเก่ียวขา้วเร็วเม่ือขา้วมีอายนุอ้ยเมล็ดขา้วจะมีความช้ืนสูง เมล็ดขา้วยงัสุกแก่ไม่เต็มท่ีจึงมีเมล็ดไม่
สมบูรณ์ เมล็ดลีบปนอยู่ในปริมาณสูง  แต่การเก็บเก่ียวขา้วล่าช้าเม่ือขา้วมีอายุมากเมล็ดขา้วจะมีความช้ืนต ่า เมล็ดขา้วจะสุกแก่เต็มท่ี มีเมล็ดท่ีไม่
สมบูรณ์และเมล็ดลีบปนอยูน่อ้ยลง จึงมีเมล็ดท่ีสุกแก่สมบูรณ์มากข้ึน ส่วนการเก็บเก่ียวคร้ังสุดทา้ยท่ีมีเมล็ดท่ีสมบูรณ์ลดลงขณะท่ีมีเมล็ดไม่สมบูรณ์
และเมล็ดลีบเพ่ิมข้ึน น่าจะเกิดจากเมล็ดมีการร่วงหล่นเสียหายในพ้ืนท่ีมากข้ึนเน่ืองจากมีความช้ืนต ่าและมีฝนตกบ่อยคร้ัง 

 ตารางที ่  2   คุณภาพการสีของข้าวเปลอืกปทุมธานี 1   ทีค่วามช้ืนเกบ็เกีย่วต่างๆ 

คร้ังที่เก็บเกี่ยว %ความช้ืน 
คุณภาพการสี (%) 

ข้าวกล้อง แกลบ ข้าวขาว ร า ข้าวต้น ข้าวหัก 

1 32.50 77.19 22.81 66.83 10.36 51.25 15.58 
2 25.30 76.60 23.40 67.73 8.86 60.94 6.79 
3 19.66 76.42 23.58 66.82 9.61 45.20 21.62 
4 19.95 76.02 23.98 66.60 9.42 52.88 13.72 
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         จากตารางท่ี 2  ผลการตรวจสอบคุณภาพการสีของขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากท าความสะอาดและคดัแยกแลว้ พบว่า 
ขา้วเปลือกท่ีเก็บเก่ียวเม่ือมีความช้ืนสูงถึง 32.50 เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณขา้วกลอ้งท่ีไดรั้บ 77.19 เปอร์เซ็นต ์มีแกลบ 22.81 เปอร์เซ็นต ์ไดรั้บขา้วขาวรวม 
66.83 เปอร์เซ็นต ์ มีร า 10.36 เปอร์เซ็นต ์เม่ือน าไปคดัขนาดไดรั้บขา้วเต็มเมล็ด 52.25 เปอร์เซ็นต ์มีขา้วหัก 15.58 เปอร์เซ็นต ์แต่เม่ือเก็บเก่ียวขา้วท่ี
ความช้ืนเฉล่ีย 25.30 เปอร์เซ็นต์ จะมีปริมาณขา้วกล้องท่ีไดรั้บ 76.60 เปอร์เซ็นต ์มีแกลบ 23.40 เปอร์เซ็นต์ ได้รับขา้วขาวรวมเพ่ิมข้ึนเป็น 67.73 
เปอร์เซ็นต์  มีร าลดลงเหลือ 8.86 เปอร์เซ็นต์ เม่ือน าไปคดัขนาดได้รับขา้วเต็มเมล็ดเพ่ิมมากข้ึนเป็น 60.94 เปอร์เซ็นต์ มีขา้วหัก 6.79 เปอร์เซ็นต ์ 
ขณะท่ีเม่ือเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืนต ่าเฉล่ีย 19.66 เปอร์เซ็นต ์จะมีปริมาณขา้วกลอ้งท่ีไดรั้บ 76.42 เปอร์เซ็นต ์มีแกลบ 23.58 เปอร์เซ็นต ์ไดรั้บขา้วขาว
รวม 66.82 เปอร์เซ็นต ์ มีร า 9.61 เปอร์เซ็นต ์เม่ือน าไปคดัขนาดไดรั้บขา้วเต็มเมล็ดลดลงเหลือ 45.20 เปอร์เซ็นต ์มีขา้วหัก 21.62 เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงจะ
เห็นว่าเม่ือเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืนสูงเมล็ดอาจไดรั้บความเสียหายจากการนวดท าให้เกิดการแตกร้าวภายในเม่ือน ามาสีจึงไดรั้บปริมาณขา้วขาวรวม
น้อยมีร ามากเมล็ดเกิดการแตกหักมากไดข้า้วเต็มเมล็ดน้อยลง แต่เม่ือเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืน 25.30 เปอร์เซ็นต์ และสีจะไดรั้บปริมาณขา้วขาวรวม
เพ่ิมข้ึนมีร านอ้ย ไดรั้บปริมาณขา้วเต็มเมล็ดสูงสุดมีขา้วหักน้อย แต่เม่ือเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืนต ่าเมล็ดขา้วมีความช้ืนต ่าเมล็ดกรอบแห้งเกินไป และ
อาจเกิดการแตกร้าวระหวา่งการเก็บเก่ียวเม่ือน ามาสีจึงไดรั้บปริมาณขา้วขาวรวมน้อยมีร ามากเมล็ดเกิดการแตกหักมากไดข้า้วเต็มเมล็ดน้อย ส่วนขา้ว
ท่ีเก็บเก่ียวคร้ังสุดทา้ยท่ีเก็บเก่ียวด้วยคนมีอายุมากท่ีสุดและมีความช้ืน 19.95 เปอร์เซ็นต ์เม่ือน ามาสีจะไดรั้บปริมาณขา้วกลอ้ง 76.02 เปอร์เซ็นต ์มี
แกลบ 23.98 เปอร์เซ็นต์ ได้รับข้าวขาวรวม 66.60 เปอร์เซ็นต์  มีร า 9.42 เปอร์เซ็นต์ เม่ือน าไปคดัขนาดได้รับข้าวเต็มเมล็ดลดลงเหลือ 52.88 
เปอร์เซ็นต ์มีขา้วหกั 13.72 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบกบัการเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 3 ซ่ึงเก็บเก่ียวดว้ยเคร่ืองเก่ียวนวดท่ีความช้ืนใกลเ้คียงกนัการเก็บเก่ียว
ดว้ยแรงงานคนจะเกิดการแตกร้าวนอ้ย การเก็บเก่ียวโดยแรงงานคนจึงไดรั้บปริมาณขา้วเตม็เมล็ดมากกวา่การเก็บเก่ียวดว้ยเคร่ืองเก่ียวนวด 
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ภาพที ่ 1   ผลของเวลาเกบ็เกีย่วต่อคุณภาพการสีของข้าวปทุมธาน ี1 

จากภาพท่ี 1 เปรียบเทียบผลของระยะเวลาเก็บเก่ียวต่อคุณภาพการสีของขา้วปทุมธานี 1 พบวา่ขา้วท่ีเก็บเก่ียวชา้ก็จะมีความช้ืนลดลงเร่ือยๆ 
คือ 32.50, 25.30, 19.66 และ 19.95 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั แต่เน่ืองจากมีฝนตกขณะเก็บเก่ียวในช่วงทา้ยจึงท าให้ความช้ืนของขา้วท่ีเก็บเก่ียวไม่ลดลง 
เม่ือเก็บเก่ียวขา้วจะไดข้า้วท่ีมีปริมาณขา้วกลอ้งท่ีไดรั้บมีค่าใกล ้เคียงกนัแต่มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ คือ 77.19, 76.60, 76.42 และ 76.02 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดบั จึงท าให้แกลบมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เช่นกนั แต่มีค่าใกลเ้คียงกนัคือ 22.81, 23.40, 23.58 และ 23.98 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั เพราะขา้วท่ี
ใชผ้า่นการท าความสะอาดอยา่งดีมีความบริสุทธ์ิสูงแทบไม่มีส่ิงเจือปนใดๆ ปนอยูใ่นขา้วเลย เม่ือน าไปท าการขดัขาว ไดรั้บขา้วขาวรวมใกลเ้คียงกนั
คือ 66.83, 67.73, 66.82 และ 66.60 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั  มีร า 10.36, 8.86, 9.61 และ 9.42 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั แต่จะเห็นว่าขา้วท่ีเก็บเก่ียวท่ี
ความช้ืน 25.30 เปอร์เซ็นต ์จะไดรั้บปริมาณขา้วขาวรวมสูงท่ีสุดและมีปริมาณร าท่ีไดรั้บต ่าสุดเน่ืองจากขา้วอยูใ่นช่วงท่ีมีการสุกแก่ท่ีเหมาะสม เม่ือ
น าไปคดัขนาดไดรั้บขา้วเตม็เมล็ดแตกต่างกนัคือ 52.25, 60.94, 45.20 และ 52.88  เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และมีขา้วหัก 15.58, 6.79, 21.62 และ 13.72 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นวา่ขา้วท่ีมีความช้ืน 25.30 เปอร์เซ็นต ์จะไดรั้บปริมาณขา้วเต็มเมล็ดสูงสุดและมีปริมาณขา้วหักต ่าสุดเน่ืองจากเมล็ดมี
ความสมบูรณ์และไม่ไดรั้บความเสียหายจากการเก็บเก่ียวล่าชา้ และวิธีการเก็บเก่ียวท่ีไม่เหมาะสม 

ตารางที ่ 3   ค่าความขาว ความใส และค่าอตัราการขัดของข้าวเปลอืกปทุมธาน ี1 
คร้ังที่เก็บเกี่ยว %ความช้ืน ความขาว ความใส อัตราการขัด 

1 32.50 39.06 3.18 93.78 
2 25.30 45.28 3.05 120.78 
3 19.66 45.77 3.13 123.56 
4 19.95 43.00 3.17 110.11 
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จากตารางท่ี 3 ผลการวดัค่าความขาวของขา้วปทุมธานี 1 ท่ีเก็บเก่ียวท่ีระยะเวลาต่างๆพบว่า ขา้วท่ีเก็บเก่ียวในช่วงความช้ืนเฉล่ีย 32.50 
เปอร์เซ็นตด์ว้ยเคร่ืองเก่ียวนวด ค่าความขาว 39.06 เปอร์เซ็นต ์ค่าความใส 3.18 เปอร์เซ็นต ์และอตัราการขดัขาว 93.78 เปอร์เซ็นต ์แต่เม่ือเก็บเก่ียว
ในช่วงความช้ืนเฉล่ีย 25.30 เปอร์เซ็นต ์ค่าความขาว 45.28 เปอร์เซ็นต ์ค่าความใส 3.05 เปอร์เซ็นต ์และอตัราการขดัขาว 120.78 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีเม่ือ
เก็บเก่ียวในช่วงความช้ืนเฉล่ีย 19.66 เปอร์เซ็นต ์ค่าความขาว 45.77 เปอร์เซ็นต ์ค่าความใส 3.13 เปอร์เซ็นต ์และอตัราการขดัขาว 123.56 เปอร์เซ็นต ์
และเม่ือเก็บเก่ียวในช่วงความช้ืนเฉล่ีย 19.95 เปอร์เซ็นต ์ดว้ยแรงงานคน ค่าความขาว 43.00 เปอร์เซ็นต ์ค่าความใส 3.17 เปอร์เซ็นต ์และอตัราการขดั
ขาว 110.11 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองสรุปได้ว่าเม่ือเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนลดลง ค่าคุณภาพด้านสีมีการเปล่ียนแปลงโดยมีค่าความขาวเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากมีอตัราการขดัขาวเพ่ิมข้ึนแสดงว่าขา้วขดัออกง่ายข้ึน ขา้วเปลือกท่ีเก็บเก่ียวมีความช้ืนสูงจะมีค่าความขาวต ่าเกินไปเน่ืองจากมีอตัราการขดั
ขาวค่อนขา้งต ่า แต่ยิง่มีอตัราการขดัสูงมากเท่าไหร่ก็จะเกิดการสูญเสียแป้งขา้วไปอยูก่บัร ามากข้ึน ดงันั้นจึงควรเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืนสูงปานกลางท่ี
ความ ช้ืน 25.30 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงขดัง่ายและมีความขาวท่ีเหมาะสม 

ตารางที ่  4   ค่าสีในหน่วย Hunter ของข้าวสารปทุมธานี 1 ทีเ่กบ็เกีย่วเวลาต่างกนั 
คร้ังที่เก็บเกี่ยว L a b WI CIE 457 Brightness YI E313 

1 73.39 0.30 13.28 -32.84 40.86 33.79 
2 71.46 0.63 13.67 -41.02 37.98 36.03 
3 73.92 0.27 12.31 -24.46 42.70 31.07 
4 73.15 0.34 12.76 -29.67 41.20 32.60 

จากตารางท่ี 4 ผลการวดัค่าคุณภาพดา้นสีของขา้วปทุมธานี 1 ท่ีเก็บเก่ียวท่ีระยะเวลาต่างๆพบวา่ ขา้วท่ีเก็บเก่ียวในช่วงความช้ืนเฉล่ีย 32.50 
เปอร์เซ็นต ์ดว้ยเคร่ืองเก่ียวนวด ค่าความสวา่งมีค่า 73.39 เปอร์เซ็นต ์ค่าสีแดง 0.30 เปอร์เซ็นต ์  ค่าสีเหลือง 13.28 เปอร์เซ็นต ์แต่เม่ือเก็บเก่ียวในช่วง
ความช้ืนเฉล่ีย 25.30 เปอร์เซ็นต ์ค่าความสวา่งมีค่าลดลง 71.46  เปอร์เซ็นต ์ค่าสีแดงมีค่าเพ่ิมข้ึน 0.63 เปอร์เซ็นต ์ ค่าสีเหลือง 13.67 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ี
เม่ือเก็บเก่ียวในช่วงความช้ืนเฉล่ีย 19.66 เปอร์เซ็นต ์ค่าความสว่างมีค่า 73.92 เปอร์เซ็นต ์ค่าสีแดง 0.27 เปอร์เซ็นต ์ค่าสีเหลือง 12.31 เปอร์เซ็นต ์และ
เม่ือเก็บเก่ียวในช่วงความช้ืนเฉล่ีย 19.95 เปอร์เซ็นต ์ดว้ยแรงงานคน ค่าความสวา่งมีค่า 73.15 เปอร์เซ็นต ์ค่าสีแดง 0.34 เปอร์เซ็นต ์ค่าสีเหลือง 12.76 
เปอร์เซ็นต ์จากผลการทดลองสรุปไดว้่าไม่ว่าจะเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนเท่าไหร่ค่าคุณภาพดา้นสีมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยแทบไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดลองพอสรุปไดว้า่ขา้วปทุมธานี 1 ท่ีเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนสูงเกินจะมีเมล็ดท่ียงัไม่สมบูรณ์ และเมล็ดลีบปนอยูม่าก ท าให้ไดรั้บ
เน้ือขา้วจากการสีนอ้ยลง  การเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืนประมาณ 25.30 เปอร์เซ็นต ์จะไดรั้บปริมาณขา้วตน้มากท่ีสุด และเม่ือเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนลดลง
จะมีเมล็ดขา้วหักเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเมล็ดขา้วได้รับความเสียหายจากธรรมชาติ ส่วนคุณภาพดา้นสีพบว่า ความขาวของขา้วปทุมธานี 1 ท่ีเก็บเก่ียว
ระยะเวลาต่างกนัมีค่าความขาวไม่แตกต่างกนัมากนกั ส่วนขา้วท่ีมีความช้ืนสูงมีค่าความขาวต ่าอาจเกิดจากมีเปอร์เซ็นตก์ารขดัขาวนอ้ยกวา่ 

4. สรุป 
4.1 สรุปผลการวจิยั 

1. การเก็บเก่ียวขา้วเร็วเม่ือขา้วมีอายนุอ้ยเมล็ดขา้วจะมีความช้ืนสูง เมล็ดขา้วยงัสุกแก่ไม่เต็มท่ีจึงมีเมล็ดไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบปนอยูใ่น
ปริมาณสูง  แต่การเก็บเก่ียวขา้วล่าช้าเม่ือขา้วมีอายุมากเมล็ดขา้วจะมีความช้ืนต ่า เมล็ดขา้วจะสุกแก่เต็มท่ี มีเมล็ดท่ีไม่สมบูรณ์และเมล็ดลีบปนอยู่
นอ้ยลง จึงมีเมล็ดท่ีสุกแก่สมบูรณ์มากข้ึน ส่วนการเก็บเก่ียวคร้ังสุดทา้ยท่ีมีเมล็ดท่ีสมบูรณ์ลดลงขณะท่ีมีเมล็ดไม่สมบูรณ์และเมล็ดลีบเพ่ิมข้ึนน่าจะ
เกิดจากเมล็ดมีการร่วงหล่นเสียหาย ในพ้ืนท่ีมากข้ึนเน่ืองจากมีความช้ืนต ่าและมีฝนตกบ่อยคร้ัง 

2. การเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืนสูงเมล็ดอาจไดรั้บความเสียหายจากการนวดท าให้เกิดการแตกร้าวภายในเม่ือน า มาสีจึงไดรั้บปริมาณ
ขา้วขาวรวมนอ้ยมีร ามากเมล็ดเกิดการแตกหกัมากไดข้า้วเตม็เมล็ดนอ้ยลง แต่เม่ือเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืน 25.30 เปอร์เซ็นตแ์ละสีจะไดรั้บปริมาณขา้ว
ขาวรวมเพ่ิมข้ึนมีร าน้อย ไดรั้บปริมาณขา้วเต็มเมล็ดสูงสุดมีขา้วหักน้อย แต่เม่ือเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืนต ่าเมล็ดขา้วมีความช้ืนต ่าเมล็ดกรอบแห้ง
เกินไป และอาจเกิดการแตกร้าวระหว่างการเก็บเก่ียวเม่ือน ามาสีจึงไดรั้บปริมาณขา้วขาวรวมน้อยมีร ามากเมล็ดเกิดการแตกหักมากไดข้า้วเต็มเมล็ด
น้อย ส่วนขา้วท่ีเก็บเก่ียวคร้ังสุดทา้ยท่ีเก็บเก่ียวดว้ยคนมีอายมุากท่ีสุดและมีความช้ืน 19.95 เปอร์เซ็นตเ์ม่ือน ามาสีจะไดรั้บปริมาณขา้วกลอ้ง 76.02 
เปอร์เซ็นต ์มีแกลบ 23.98 เปอร์เซ็นต ์ได้รับขา้วขาวรวม 66.60 เปอร์เซ็นต ์ มีร า 9.42 เปอร์เซ็นต ์เม่ือน าไปคดัขนาดไดรั้บขา้วเต็มเมล็ดลดลงเหลือ 
52.88 เปอร์เซ็นต ์มีขา้วหกั 13.72 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบกบัการเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 3 ซ่ึงเก็บเก่ียวดว้ยเคร่ืองเก่ียวนวดท่ีความช้ืนใกลเ้คียงกนัการเก็บ
เก่ียวดว้ยแรงงานคนจะเกิดการแตกร้าวนอ้ย การเก็บเก่ียวโดยแรงงานคนจึงไดรั้บปริมาณขา้วเตม็เมล็ดมากกวา่การเก็บเก่ียวดว้ยเคร่ืองเก่ียวนวด 

3. การเก็บเก่ียวขา้วปทุมธานี 1 ท่ีมีความช้ืน 25.30 เปอร์เซ็นตจ์ะไดรั้บปริมาณขา้วเตม็เมล็ดสูงสุดและมีปริมาณขา้วหักต ่าสุด เน่ืองจาก
เมล็ดมีความสมบูรณ์และไม่ไดรั้บความเสียหายจากการเก็บเก่ียวล่าชา้ และวิธีการเก็บเก่ียวท่ีไม่เหมาะสม  ขา้วปทุมธานี1 ท่ีเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนสูงเกิน
จะมีเมล็ดท่ียงัไม่สมบูรณ์ และเมล็ดลีบปนอยู่มาก ท าให้ไดรั้บเน้ือขา้วจากการสีน้อยลง  การเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืนประมาณ 25.30 เปอร์เซ็นต ์จะ
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ไดรั้บปริมาณขา้วตน้มากท่ีสุด และเม่ือเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนลดลงจะมีเมล็ดขา้วหักเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเมล็ดขา้วไดรั้บความเสียหายจากธรรมชาติ ส่วน
คุณภาพดา้นสีพบวา่ เม่ือเก็บเก่ียวขา้วปทุมธานี 1 ท่ีความช้ืนลดลงค่าคุณภาพดา้นสีมีการเปล่ียนแปลงโดยมีค่าความขาวเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีอตัราการขดั
ขาวเพ่ิมข้ึนแสดงวา่ขา้วขดัออกง่ายข้ึน 

4. การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี มีทั้งการอบรม สาธิต และแสดงนิทรรศการโดยมีเกษตรกรและผูส้นใจเขา้ร่วมการอบรมจ านวน 
78 คน ณ ศูนยเ์คร่ืองจกัรกลเกษตร จงัหวดัชยันาทโดยมีผู ้ประกอบการและผูส้นใจเขา้ร่วมการอบรมจ านวน 11 คน   
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อทิธิพลของขนาดของเมลด็ทีม่ีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลอืกปทุมธานี 1  
The Influence of Paddy Grain Size on Milling Quality of Patumtani 1 Rice Varieties  

ผดุงศักดิ์  วานิชชัง1   ใจทพิย์  วานิชชัง1   และ ประสิทธ์ิ  โพธิยี่2 
Padungsak  Wanitchang1,  Jaitip  Wanitchang1 and Prasit  Poyi2 

1 สาขาวศิวกรรมเกษตรและเทคโนโลย ีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี 
2 ศูนยเ์คร่ืองจกัรกลการเกษตรชยันาท จ.ชยันาท  

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาอิทธิพลของขนาดเมล็ดขณะเก็บเก่ียวขา้วปทุมธานี 1 ต่อคุณภาพการสี  ท  าการทดลอง ณ 

ห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัอิทธิพลของขนาดรูปร่างของเมล็ดต่อคุณภาพการสีของขา้วปทุมธานี 1 
พบวา่ ขา้วเปลือกปทุมธานี 1 มีขนาดความยาว กวา้ง และหนาเฉล่ีย 10.23, 2.64 และ 1.99 มิลลิเมตร เม่ือมีการคดัขนาดออกเป็นเมล็ดผอม เมล็ดขนาด
ปานกลาง และเมล็ดหนา เปรียบเทียบคุณภาพการสีกบัขา้วเปลือกท่ีไม่ได้คดัขนาดจะท าให้ได้ปริมาณขา้วกล้องและปริมาณขา้วขาวแตกต่างกนั
เล็กนอ้ย ขา้วเปลือกเมล็ดขนาดปานกลางจะมีคุณภาพการสีดีท่ีสุด ไดป้ริมาณตน้ขา้วมาก ขา้วหกันอ้ย รองลงมาเป็นขา้วเมล็ดหนา ขา้วท่ีไม่ไดค้ดัแยก 
และขา้วเมล็ดผอมตามล าดบั การคดัขนาดเมล็ดก่อนการสีจะมีผลท าให้ขา้ว เปลือกมีคุณภาพการสีดีข้ึนกวา่การไม่คดัขนาด ท าให้ไดรั้บตน้ขา้วเพ่ิมข้ึน 
2-3 เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากมีขนาดสม ่าเสมอ การเพ่ิมคุณภาพการสีของขา้วไม่เพียงแต่ท าความสะอาดขา้วเปลือกก่อนสี แต่ควรจะมีการคดัแยกขนาด
เมล็ดก่อนสีดว้ย เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการสีและลดการสูญเสีย 

จากผลการทดสอบพอสรุปได้ว่า เมล็ดขา้วเปลือกท่ีได้รับการท าความสะอาดและคดัขนาดเป็นอย่างดี มีขนาดสม ่าเสมอ จะได้รับ
ปริมาณตน้ขา้วมากข้ึน 
ค าส าคญั: ขา้วปทุมธานี 1 คุณภาพการสี 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate Influence of paddy grain size on milling quality of  Patumtani 1 rice varieties. The 

performance was evaluated by using Patumtani1 rice variety. The experiment was conducted at the Department of Agricultural Engineering and 
Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resource, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chonburi. The results 
showed that Patumtani 1 rice variety were 10.23, 2.64 and 1.99 millimeters in length, width and thickness. After size grading the paddy were 
divided into thin grain, medium grain and thick grain and comparing their milling qualities with un-graded grain received a little different in brown 
rice and milled rice yield. The medium grain paddy gave the best milling quality with highest head rice yield and received lowest broken grain 
while, a thin grain gave the least. Grading paddy before milling demonstrated higher milling qualities 2-3 percents than un-graded paddy grains. 
Increasing milling quality of paddy grain not only cleaning but also grading their size to increase milling quality and reduce grain loss.  From the 
study, it can be concluded that the welled cleaning and separating paddy with uniform grain size gave higher head rice yield. 
Keywords: Patumtani 1 rice, Milling quality. 

1. บทน า 
การปลูกขา้วดว้ยวิธีการหวา่นเป็นท่ีนิยมของเกษตรกรมากข้ึน เน่ืองจากมีปัญหาแรงงานขาดแคลนท าให้การงอกและการเจริญเติบโต

ไม่สม ่าเสมอ นอกจากนั้นยงัมีการปลูกซ่อมท าให้เมล็ดขา้วสุกแก่ไม่พร้อมกนั เม่ือท าการเก็บเก่ียวโดยเคร่ืองเก่ียวนวดพร้อมกนัทั้งแปลงท าให้เมล็ด
ขา้วเปลือกท่ีเก็บเก่ียวไดมี้คุณภาพต ่า ขนาดและรูปร่างไม่สม ่าเสมอ มีเมล็ดอ่อน เมล็ดท่ียงัไม่สุกเตม็ท่ีปนอยูใ่นปริมาณท่ีสูง นอกจากนั้นยงัเก็บเก่ียวท่ี
ความช้ืนสูงท าให้เมล็ดได้รับความเสียหาย แตกร้าวภายในมากข้ึน ส่งผลให้คุณภาพการสีลดลงหลงัการเก็บเก่ียวถ้าลดความช้ืนไม่ทนั หรือลด
ความช้ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสมก็จะท าให้เมล็ดขา้วเกิดความเสียหาย เกิดการเปล่ียนสี มีปัญหาขา้วเหลือง ตน้ขา้วน้อย นอกจากนั้นเมล็ดในกอง
เดียวกนัยงัมีระดบัการเหลืองแตกต่างกนั บางเมล็ดเหลืองอ่อน ๆ บางเมล็ดเหลืองเขม้ ซ่ึงน่าจะเกิดจากเมล็ดมีขนาดรูปร่างและการสุกแก่ของเมล็ดไม่
สม ่าเสมอ ท าให้คุณภาพขา้วสารท่ีไดแ้ยล่งไปอีก จึงน่าท่ีจะไดท้  าการศึกษาปัจจยัของการคดัขนาดเมล็ดท่ีมีผลต่อคุณภาพการสีและการเปล่ียนแปลง
ทางเคมีของขา้วโดยเฉพาะการเปล่ียนเป็นสีเหลืองของเมล็ดขา้ว 

งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของขนาดเมล็ดขณะเก็บเก่ียวขา้วปทุมธานี 1 ต่อคุณภาพการสี   
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2. วธีิการทดลอง 
 การวิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. น าขา้วเปลือกแห้งจากการเก็บเก่ียวมาท าความสะอาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงไม่ตอ้งคดัขนาด ส่วนท่ีสองน าเขา้เคร่ืองคดัความ
หนา 2 คร้ัง โดยใชต้ะแกรง 2 ขนาด คือ ขนาด 2.3 และ 2.0 มิลลิเมตร จะไดข้า้วท่ีผา่นการคดั เป็น3ขนาด  คือ ขา้วผอม ปานกลาง และขา้วหนา 

2. วดัขนาดดา้นกวา้ง ดา้นหนา และดา้นยาว ของขา้วทั้ง 4 ตวัอยา่ง โดยวดัตวัอยา่งละ 100 เมล็ด 
3. ตรวจสอบคุณภาพการสีของขา้วเปลือกทั้ง 4 ตวัอยา่ง  
 3.1 วดัความช้ืนขา้วเปลือก 
 3.2 ชัง่ขา้วเปลือก 500 กรัม แลว้น าไปผา่นเขา้เคร่ืองท าความสะอาดแบบลมเป่า เพ่ือแยกขา้วลีบ ออกจากขา้วเตม็เมล็ด ชัง่น ้าหนกัทั้ง 

สองส่วนท่ีแยกได ้
 3.3 ชัง่น ้าหนกัขา้วเตม็เมล็ดท่ีไดจ้  านวน 300 กรัม แลว้น าเขา้เคร่ืองทดสอบการกะเทาะแบบลูกยาง โดยผา่นการกะเทาะ 3 รอบ ชัง่

น ้าหนกัขา้วกลอ้ง และแกลบท่ีได ้
 3.4 ชัง่น ้าหนกัขา้วกลอ้งท่ีได ้จ  านวน 200 กรัม แลว้น าเขา้เคร่ืองทดสอบการขดัขาว เพ่ือให้ปริมาณขา้วกลอ้งในห้องขดัคงท่ีทุกตวัอยา่ง 

โดยใชเ้วลาในการขดัขาว 1 นาที ชัง่น ้าหนกัขา้วขาวและร าท่ีได ้
 3.5 น าขา้วขาวทั้งหมดเขา้เคร่ืองคดัแยก เพื่อแยกขา้วหกัออก ใชเ้วลาในการคดั 1 นาที ชัง่น ้าหนกัขา้วตน้และขา้วหกัท่ีได ้
 3.6 น าขา้วตน้ท่ีแยกไดเ้ขา้เคร่ืองวดัการขดัสี Milling meter เพ่ือวดัค่าความขาว (Whiteness) ความใส (Transparency) และเปอร์เซ็นตก์าร

ขดั (Milling degree)  
4. ท  าการทดลองแบบเดียวกนัน้ีกบัขา้วเปลือกท่ีเก็บเก่ียวทั้ง 4 คร้ัง 

3. ผลการทดลอง 
     ผลการวจิยัสามารถแบ่งเป็นข้อ ๆ ดงันี ้

1. ขนาดเฉลีย่ของข้าวเปลอืกปทุมธานี 1 ที่เกบ็เกีย่วที่ระยะเวลาต่าง ๆ 
ขา้วเปลือกท่ีไม่ผา่นการคดัขนาดจะมีขนาดและรูปร่างไม่สม ่าเสมอ ซ่ึงจะส่งผลให้อตัราการกะเทาะเปลือกขา้วลดลงและอาจท าให้เกิด

การสูญเสียสูง แต่เม่ือท าการคดัแยกขนาดความหนาของเมล็ดขา้วแล้วจะได้ขา้วเปลือกสามขนาดท่ีมีขนาดและรูปร่างสม ่าเสมอทั้งขา้วเปลือกผอม 
ขา้วเปลือกหนาปานกลาง และขา้วเปลือกหนา ซ่ึงจะส่งผลให้อตัราการกะเทาะเปลือกขา้วสูงข้ึนและเกิดการสูญเสียลดลงได ้(ดงัตารางท่ี 1) 

ตารางที ่1 ขนาดเฉลีย่ของข้าวเปลอืกปทุมธานี 1 ทีเ่กบ็เกีย่วทีร่ะยะเวลาต่าง ๆ  

คร้ังที่เก็บเกี่ยว 
ข้าวเปลือกไม่ได้คัดแยก(UC)(มม.) ข้าวเปลือกผอม (TC)(มม.) ข้าวเปลือกปานกลาง(MC)(มม.) ข้าวเปลือกหนา(BC)(มม.) 

หนา กว้าง ยาว หนา กว้าง ยาว หนา กว้าง ยาว หนา กว้าง ยาว 

1 1.97 2.62 10.69 1.93 2.63 10.56 2.03 2.62 10.88 2.03 2.63 10.83 
2 1.98 2.67 10.76 1.96 2.65 10.72 2.07 2.64 10.92 2.04 2.67 10.76 
3 2.01 2.61 10.59 1.97 2.61 10.57 2.04 2.61 10.78 2.05 2.61 10.64 
4 2.05 2.87 10.65 1.96 2.61 10.64 2.06 2.65 10.78 2.05 2.66 10.73 

2. ผลของการคดัขนาดข้าวเปลอืก ต่อคุณภาพการสีปทุมธานี 1  
ในการเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 1 ท่ีอาย ุ101 วนั หลงัปลูก ความช้ืนสูงเฉล่ีย 32.50 เปอร์เซ็นต ์พบว่า ขา้วเปลือกท่ียงัไม่ผ่านการคดัขนาดเม่ือ

น ามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีเมล็ดขา้วลีบ และเมล็ดอ่อนปนอยูม่าก จึงส่งผลให้มีปริมาณขา้วขาวรวมท่ีไดรั้บน้อยลง
เพราะเมล็ดขา้วอ่อนจะแตกหักได้ง่ายจึงถูกขดัออกเป็นร ามากข้ึน และมีขา้วหักเพ่ิมข้ึนจะได้รับปริมาณขา้วเต็มเมล็ดน้อย เม่ือน าขา้วเปลือกไปคดั
ขนาดไดเ้ป็นเมล็ดขา้วเปลือกสามขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบว่าเมล็ดขา้วผอมเม่ือน ามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณ
แกลบค่อนขา้งสูงมาก เน่ืองจากขา้วเปลือกผอมส่วนใหญ่จะเป็นขา้วลีบและมีเมล็ดอ่อนปนอยูม่าก จึงส่งผลให้มีปริมาณขา้วขาวรวมท่ีไดรั้บน้อยลงได ้
เพราะเมล็ดขา้วอ่อนจะแตกหกัไดง่้ายจึงถูกขดัออกเป็นร ามากข้ึน และมีขา้วหักเพ่ิมข้ึนจะไดรั้บปริมาณขา้วเต็มเมล็ดน้อยมาก ขณะท่ีเมล็ดขา้วเปลือก
หนาปานกลางเม่ือน ามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบท่ีไดรั้บลดลงเน่ืองจากขา้วเปลือกท่ีผา่นการคดัขนาดมีเมล็ดขา้วลีบและเมล็ดอ่อนปนน้อยลง 
จึงส่งผลให้มีปริมาณขา้วขาวรวมท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึน เมล็ดขา้วมีการแตกหักลดลง เน่ืองจากเมล็ดมีความสมบูรณ์และมีขนาดใกลเ้คียงสม ่าเสมอกนัจึงท า
ให้ไดรั้บปริมาณขา้วเตม็เมล็ดเพ่ิมข้ึน และเม่ือน าเมล็ดขา้วเปลือกหนามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบท่ีไดรั้บจะมากกว่าของขา้วหนาปานกลาง
เล็กนอ้ยเน่ืองจากขา้วเปลือกหนาท่ีผา่นการคดัขนาดจะมีการสูญเสียร าหยาบและปนไปกบัแกลบ ท าให้ปริมาณขา้วกลอ้งท่ีไดรั้บลดลง จึงส่งผลให้มี
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ปริมาณขา้วขาวรวมท่ีไดรั้บลดลงจากขา้วหนาปานกลางเล็กนอ้ย และไดรั้บขา้วเตม็เมล็ดลดลงเล็กน้อย เพราะมีขา้วหักเพ่ิมข้ึนเน่ือง จากเมล็ดมีขนาด
ไม่ค่อยสม ่าเสมอกนั 

ในการเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 2 ท่ีอาย ุ107 วนัหลงัปลูก ความช้ืนสูงเฉล่ีย 25.30 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ขา้วเปลือกท่ียงัไม่ผ่านการคดัขนาดเม่ือ
น ามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบค่อนขา้งสูง เน่ืองจากขา้วเปลือกท่ียงัไม่ผา่นการคดัขนาดมีเมล็ดขา้วลีบและเมล็ดอ่อนปนอยูม่าก จึงส่งผลให้มี
ปริมาณขา้วกลอ้งและขา้วขาวรวมท่ีไดรั้บน้อยลงเพราะเมล็ดขา้วอ่อน จะแตกหักได้ง่ายจึงถูกขดัออกเป็นร ามากข้ึนและมีขา้วหักเพ่ิมข้ึนส่งผลให้
ไดรั้บปริมาณขา้วเต็มเมล็ดน้อย เม่ือน าขา้ว เปลือกไปคดัขนาดไดเ้ป็นเมล็ดขา้วเปลือกสามขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา 
พบวา่เมล็ดขา้วผอมเม่ือน ามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบค่อนขา้งสูงมาก เน่ืองจากขา้วเปลือกผอมส่วนใหญ่จะเป็นขา้วลีบและมีเมล็ดอ่อนปนอยู่
มาก จึงส่งผลให้มีปริมาณขา้วกลอ้งและขา้วขาวรวมท่ีไดรั้บน้อยลงเพราะเมล็ดขา้วอ่อนจะแตกหักไดง่้าย จึงถูกขดัออกเป็นร ามากข้ึนและมีขา้วหัก
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ไดรั้บปริมาณขา้วเต็มเมล็ดน้อยมาก  ขณะท่ีเมล็ดขา้วเปลือกหนาปานกลางเม่ือน ามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบท่ีไดรั้บลดลง 
เน่ืองจากขา้วเปลือกท่ีผา่นการคดัขนาดมีเมล็ดขา้วลีบและเมล็ดอ่อนปนน้อยลง จึงส่งผลให้มีปริมาณขา้วกลอ้งและขา้วขาวรวมท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึน เมล็ด
ขา้วมีการแตกหกัลดลงเน่ืองจากเมล็ดมีความสมบูรณ์และมีขนาดใกลเ้คียงสม ่าเสมอกนัจึงท าให้ไดรั้บปริมาณขา้วเต็มเมล็ดเพ่ิมข้ึน และเม่ือน าเมล็ด
ขา้วเปลือกหนามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบท่ีไดรั้บมากกว่าของขา้วหนาปานกลางเล็กน้อย เน่ืองจากขา้ว เปลือกหนาท่ีผ่านการคดัขนาดจะมี
การสูญเสียร าหยาบและปนไปกบัแกลบ ท าให้ปริมาณขา้วกลอ้งท่ีไดรั้บลดลง จึงส่งผลให้มีปริมาณขา้วขาวรวมท่ีไดรั้บลดลงจากขา้วหนาปานกลาง
เล็กนอ้ยและไดรั้บขา้วเตม็เมล็ดลดลงเล็กนอ้ยเช่นกนัเพราะมีขา้วหกัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเมล็ดมีขนาดไม่ค่อยสม ่าเสมอกนั 

ในการเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 3 ท่ีอาย ุ115 วนัหลงัปลูก ความช้ืนสูงเฉล่ีย 19.66 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ขา้วเปลือกท่ียงัไม่ผ่านการคดัขนาดเม่ือ
น ามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบสูงกว่าปกติเล็กน้อย เน่ืองจากขา้วเปลือกท่ียงัไม่ผ่านการคดัขนาด ยงัมีเมล็ดขา้วลีบ และเมล็ดอ่อนปนอยูด่ว้ย 
จึงส่งผลให้มีปริมาณขา้วกลอ้งและขา้วขาวรวมท่ีไดรั้บนอ้ยลงเล็กนอ้ย ปริมาณขา้วเตม็เมล็ดท่ีไดรั้บค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากมีเมล็ดแตกหักสูงมากซ่ึงอาจ
เกิดจากเมล็ดมีความช้ืนขณะเก็บเก่ียวต ่าเกินไปจึงท าให้เมล็ดมีการแตกร้าวเสียหายเม่ือน ามาสีจึงเกิดการแตกหักสูง เม่ือน าขา้วเปลือกไปคดัขนาดได้
เป็นเมล็ดขา้ว เปลือกสามขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบว่าเมล็ดขา้วผอมเม่ือน ามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบ
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากขา้วเปลือกผอมส่วนใหญ่จะเป็นขา้วลีบและมีเมล็ดอ่อนปนอยู่ด้วย จึงส่งผลให้มีปริมาณขา้วกล้องและขา้วขาวรวมท่ีได้รับ
น้อยลงเพราะเมล็ดขา้วอ่อนจะแตกหักไดง่้ายจึงมีขา้วหักเกิดข้ึนมาก ส่งผลให้ไดรั้บปริมาณขา้วเต็มเมล็ดน้อยมาก ขณะท่ีเมล็ดขา้วเปลือกหนาปาน
กลางเม่ือน ามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบท่ีไดรั้บลดลง เน่ืองจากขา้วเปลือกท่ีผา่นการคดัขนาดมีเมล็ดขา้วลีบและเมล็ดอ่อนปนน้อยลงจึงส่งผล
ให้มีปริมาณขา้วกล้องเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยแต่ไดรั้บขา้วขาวรวมน้อยลง เน่ืองจากร าถูกขดัออกไปมากข้ึน เมล็ดขา้วมีการแตกหักลดลงเน่ืองจากเมล็ดมี
ความสมบูรณ์และมีขนาดใกลเ้คียงสม ่าเสมอกนั จึงท าให้ไดรั้บปริมาณขา้วเต็มเมล็ดเพ่ิมข้ึน และเม่ือน าเมล็ดขา้วเปลือก หนามากะเทาะเปลือกจะมี
ปริมาณแกลบและปริมาณขา้วขาวรวมท่ีไดรั้บมากกว่าของขา้วหนาปานกลางเล็กน้อย และไดรั้บขา้วเต็มเมล็ดมากกว่าเล็กน้อยเช่นกนั การเก็บเก่ียว
ขา้วท่ีความช้ืนต ่าจะท าให้ไดรั้บปริมาณขา้วเตม็เมล็ดค่อนขา้งต ่า การคดัขนาดเมล็ดไม่มีผลต่อคุณภาพขา้วท่ีไดรั้บเน่ืองจากไดรั้บผลการสีไม่แตกต่าง
กนัมากนกัยกเวน้ขา้วเมล็ดผอมซ่ึงมีขา้วเตม็เมล็ดนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นจึงไม่ควรเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืนต ่าจนเกินไป 

ในการเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 4 ท่ีอายุ 118 วนัหลังปลูก ความช้ืนสูงเฉล่ีย 19.95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียว พบว่า 
ขา้วเปลือกท่ียงัไม่ผา่นการคดัขนาดเม่ือน ามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบสูงกว่าปกติเล็กน้อย เน่ืองจากขา้วเปลือกท่ียงัไม่ผ่านการคดัขนาดยงัมี
เมล็ดข้าวลีบและเมล็ดอ่อนปนอยู่ด้วย จึงส่งผลให้มีปริมาณขา้วกล้องและข้าวขาวรวมท่ีได้รับน้อยลงเล็กน้อยและปริมาณขา้วเต็มเมล็ดท่ีได้รับ
ค่อนขา้งต ่าเน่ืองจากมีเมล็ดแตกหักสูงมาก ซ่ึงอาจเกิดจากเมล็ดมีความช้ืนขณะเก็บเก่ียวต ่าเกินไปจึง ท าให้เมล็ดมีการแตกร้าวเสียหายเม่ือน ามาสีจึง
เกิดการแตกหกัสูง  เม่ือน าขา้ว เปลือกไปคดัขนาดไดเ้ป็นเมล็ดขา้วเปลือกสามขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบว่าเมล็ดขา้ว
ผอมเม่ือน ามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบค่อนขา้งสูง เน่ืองจากขา้วเปลือกผอมส่วนใหญ่จะเป็นขา้วลีบและมีเมล็ดอ่อนปนอยูด่ว้ย จึงส่งผลให้มี
ปริมาณขา้วกลอ้งและขา้วขาวรวมท่ีไดรั้บน้อยลง เพราะเมล็ดขา้วอ่อนจะแตกหักไดง่้ายจึงมีขา้วหักเกิดข้ึนมากส่งผลให้ไดรั้บปริมาณขา้วเต็มเมล็ด
นอ้ยมาก ขณะท่ีเมล็ดขา้วเปลือกหนาปานกลางเม่ือน ามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบท่ีไดรั้บลดลง เน่ืองจากขา้วเปลือกท่ีผา่นการคดัขนาดมีเมล็ด
ขา้วลีบและเมล็ดอ่อนปนนอ้ยลง จึงส่งผลให้มีปริมาณขา้วกลอ้งและขา้วขาวรวมเพ่ิมข้ึน เมล็ดขา้วมีการแตกหักลดลงเน่ืองจากเมล็ดมีความสมบูรณ์
และมีขนาดใกลเ้คียงสม ่าเสมอกนั จึงท าให้ไดรั้บปริมาณขา้วเต็มเมล็ดเพ่ิมข้ึน และเม่ือน าเมล็ดขา้วเปลือกหนามากะเทาะเปลือกจะมีปริมาณแกลบท่ี
ไดรั้บจะมากกว่าของขา้วหนาปานกลางเล็กน้อย ปริมาณขา้วกลอ้งและขา้วขาวรวมท่ีไดรั้บมากกว่าขา้วหนาปานกลางเล็กน้อยเมล็ดเกิดการแตกหัก
มากกวา่ จึงไดรั้บขา้วเตม็เมล็ดนอ้ยลง จากผลการทดลองพอสรุปไดว้่าการเก็บเก่ียวขา้วท่ีความช้ืนต ่า จะท าให้ไดรั้บปริมาณขา้วเต็มเมล็ดค่อนขา้งต ่า 
การเก็บเก่ียวโดยแรงงานคนจะมีความประณีตและความระมดัระวงัในการเก็บเก่ียวมากกวา่การใชเ้คร่ืองเก่ียวนวด จึงท าให้ไดรั้บขา้วเตม็เมล็ดมากกว่า
การเก็บเก่ียวดว้ยเคร่ือง การคดัขนาดเมล็ดจะท าให้ไดรั้บปริมาณขา้วเตม็เมล็ดเพ่ิมข้ึน  ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่ 2  ผลของการคดัขนาดข้าวเปลอืกต่อคุณภาพการสีของข้าวปทุมธานี 1 ในการเกบ็เกีย่วคร้ังที ่1 ทีอ่ายุ 101 วนั 
    หลงัปลูก ความช้ืนสูงเฉลีย่ 32.50 เปอร์เซ็นต์ 

คร้ังที่เก็บเกี่ยว ประเภท 
คุณภาพการสี (%) 

ข้าวกล้อง แกลบ ข้าวขาว ร า ข้าวต้น ข้าวหัก 

HV1 เมล็ดไม่คดั 72.74 27.26 61.37 11.38 44.76 16.61 
 เมล็ดผอม 61.51 38.49 44.45 17.05 18.06 26.39 
 เมล็ดปานกลาง 75.17 24.83 65.06 10.11 51.45 13.61 
 เมล็ดหนา 74.80 25.20 64.51 10.29 49.26 15.24 

HV2 เมล็ดไม่คดั 75.31 24.36 67.37 7.07 59.96 7.26 
 เมล็ดผอม 74.76 24.98 66.01 7.86 56.92 8.86 
 เมล็ดปานกลาง 76.01 23.76 67.95 7.11 62.34 5.52 
 เมล็ดหนา 75.43 24.32 66.86 7.50 59.69 7.02 

HV3 เมล็ดไม่คดั 76.25 23.57 66.14 8.73 26.43 39.47 
 เมล็ดผอม 75.75 24.04 65.19 9.59 24.22 40.76 
 เมล็ดปานกลาง 76.28 23.47 65.66 9.55 26.35 39.11 
 เมล็ดหนา 76.27 23.55 65.74 9.19 26.77 38.76 

HV4 เมล็ดไม่คดั 75.84 24.16 65.62 10.22 43.25 22.37 
 เมล็ดผอม 72.75 27.25 60.70 12.05 41.60 19.10 
 เมล็ดปานกลาง 74.80 25.20 63.89 10.91 45.85 18.04 
 เมล็ดหนา 74.52 25.48 63.80 10.72 42.70 21.10 

 3. เปรียบเทียบผลการสีข้าวปทุมธานี 1 ที่คดัขนาดแล้วเฉพาะเมลด็หนาปานกลาง ที่ความช้ืนขณะเกบ็เกีย่วต่างๆ 

ตารางที ่3   เปรียบเทยีบผลการสีของข้าวปทุมธานี 1 เมลด็หนาปานกลาง ทีค่วามช้ืนขณะเกบ็เกีย่วต่างๆ 

ความช้ืนขณะเก็บเกี่ยว (%) 
คุณภาพการสี (%) 

ข้าวกล้อง แกลบ ข้าวขาว ร า ข้าวต้น ข้าวหัก 

32.50* 75.17 24.83 65.06 10.11 51.45 13.61 
25.30* 76.01 23.76 67.95 7.11 62.34 5.52 
19.66* 76.28 23.47 65.66 9.55 26.35 39.11 

19.95** 74.80 25.20 63.89 10.91 45.85 18.04 
หมายเหตุ       * เก็บเก่ียวโดยเคร่ืองเก่ียวนวด              ** เก็บเก่ียวดว้ยแรงงานคน 

จากตารางท่ี 3 พบว่า เม่ือน าข้าวเปลือกท่ีมีความช้ืน 32.50 เปอร์เซ็นต์มากะเทาะเปลือกจะได้รับปริมาณข้าวกล้องเฉล่ีย 75.17 
เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแกลบ 24.83 เปอร์เซ็นต์ เม่ือน าไปขดัขาวจะได้รับปริมาณข้าวขาวรวมเฉล่ีย 65.06 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณร าขา้วเฉล่ีย 10.11 
เปอร์เซ็นต์ และเม่ือน าไปคดัแยกจะได้รับปริมาณขา้วเต็มเมล็ดเฉล่ีย  51.45 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณขา้วหักเฉล่ีย  13.61 เปอร์เซ็นต ์ และเม่ือน า
ขา้วเปลือกท่ีมีความช้ืน 25.30 เปอร์เซ็นตม์ากะเทาะเปลือกจะไดรั้บปริมาณขา้วกลอ้งเฉล่ีย 76.01 เปอร์เซ็นต ์ ปริมาณแกลบ 23.76 เปอร์เซ็นต ์เม่ือ
น าไปขดัขาวจะไดรั้บปริมาณขา้วขาวรวมเฉล่ีย 67.95 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณร าขา้วเฉล่ีย 7.11 เปอร์เซ็นต ์และเม่ือน าไปคดัแยกจะไดรั้บปริมาณขา้วเต็ม
เมล็ดเฉล่ีย 62.34 เปอร์เซ็นต ์และปริมาณขา้วหกัเฉล่ีย  5.52 เปอร์เซ็นต ์แต่เม่ือน าขา้วเปลือกท่ีมีความช้ืน 19.66 เปอร์เซ็นตม์ากะเทาะเปลือกจะไดรั้บ
ปริมาณขา้วกล้องเฉล่ีย 76.28 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแกลบ 23.47 เปอร์เซ็นต์ เม่ือน าไปขดัขาวจะได้รับปริมาณขา้วขาวรวมเฉล่ีย 65.66 เปอร์เซ็นต ์
ปริมาณร าขา้วเฉล่ีย 9.55 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือน าไปคดัแยกจะได้รับปริมาณขา้วเต็มเมล็ดเฉล่ีย 26.35 เปอร์เซ็นต ์และปริมาณขา้วหักเฉล่ีย  39.11 
เปอร์เซ็นต ์ การเก็บเก่ียวขา้วดว้ยเคร่ืองเก่ียวนวดท่ีความช้ืนลดลงจาก 32.50, 25.30 และ 19.66 เปอร์เซ็นต ์หลงักะเทาะเปลือกจะไดรั้บปริมาณขา้ว
กลอ้งเพ่ิมข้ึนคือ 75.17, 76.01 และ 76.28 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ไดรั้บแกลบลดลงเร่ือย ๆ คือ 24.83, 23.76 และ 23.47 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั  เน่ืองจาก
ขา้วมีเมล็ดท่ีสมบูรณ์และสุกแก่เพ่ิมข้ึน  หลังการขดัขาวจะได้รับปริมาณข้าวขาวรวมสูงสุดท่ีความช้ืน 25.30 เปอร์เซ็นต์ คือ 67.95 เปอร์เซ็นต ์
รองลงมาท่ีความช้ืน 19.66 เปอร์เซ็นต ์คือ 65.66 เปอร์เซ็นต ์เพราะยงัมีเมล็ดลีบและเมล็ดอ่อนปนอยู ่และท่ีความช้ืน 32.50 เปอร์เซ็นต ์ไดรั้บขา้วขาว
รวมต ่าสุดคือ 65.06 เปอร์เซ็นต ์เพราะมีเมล็ดแตกร้าวมากข้ึน จึงขดัไดร้ าเพ่ิมมากข้ึนคือ 7.11, 9.55 และ 10.11 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และเม่ือน าไปคดั
แยกจะไดป้ริมาณขา้วเตม็เมล็ดสูงสุดท่ีความช้ืน 25.30 เปอร์เซ็นต ์คือ 62.34 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ 51.45 เปอร์เซ็นต ์ท่ีความช้ืน 32.50 เปอร์เซ็นต ์
และท่ีความช้ืน 19.66 เปอร์เซ็นต ์ไดรั้บขา้วเตม็เมล็ดต ่าสุดคือ 26.35 เปอร์เซ็นต ์จึงมีเมล็ดแตกหักเพ่ิมมากข้ึนคือ 5.52, 13.61 และ 39.11 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดบั  ขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบการเก็บเก่ียวดว้ยแรงงานคนและเคร่ืองเก่ียวนวดท่ีความช้ืนใกลเ้คียงกนัคือ 19.95 และ 19.66 เปอร์เซ็นต ์การเก็บ
เก่ียวดว้ยแรงงานคนจะไดรั้บปริมาณตน้ขา้วมากกวา่คือ 45.85 และ 26.35 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                                                     Oral Presentation 

   215 

ตารางที ่4 เปรียบเทยีบค่าความขาว ความใส และค่าอตัราการขัดของข้าวทั้ง 4 ประเภททีเ่กบ็เกีย่วต่างกนั 
คร้ังที่เก็บเกี่ยว ประเภท ความขาว ความใส อัตราการขัด 

HV1 UC 48.63 3.31 137.78 
 TC 49.98 2.75 140.00 
 MC 48.17 3.36 136.00 
 BC 49.11 3.40 140.44 

HV2 UC 46.53 2.87 125.44 
 TC 42.42 2.68 105.56 
 MC 41.23 3.12 103.00 
 BC 41.89 3.06 104.56 

HV3 UC 47.66 2.95 130.78 
 TC 46.64 2.79 125.11 
 MC 48.04 3.11 133.44 
 BC 47.32 2.98 129.44 

HV4 UC 45.34 3.28 122.67 
 TC 44.60 3.38 120.22 
 MC 43.99 3.04 115.00 
 BC 45.13 3.35 122.33 

จากตารางท่ี 4 แสดงผลของการคดัขนาดขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีอายุ 101 วนัหลงัปลูก ความช้ืนสูงเฉล่ีย 32.50 เปอร์เซ็นต ์พบว่า 
ขา้วเปลือกท่ียงัไม่ผ่านการคดัขนาดเม่ือน ามาสีจะมีความขาวสูงมากเพราะมีอตัราการขดัสูงเกินไป เม่ือน าขา้วเปลือกไปคดัขนาดได้เป็นเมล็ด
ขา้วเปลือกสามขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบว่าเมล็ดขา้วผอมมีความขาวสูงมากเพราะมีอตัราการขดัสูงมาก แต่มีค่า
ความใสต ่าเน่ืองจากมีขา้วเมล็ดอ่อนซ่ึงมีสีขาวขุ่นและแตก หกัง่าย  ส่วนขา้วเมล็ดหนาปานกลางมีความขาวสูงมากและมีค่าความใสสูงแต่มีอตัราการ
ขดัต ่าลง เน่ืองจากมีเมล็ดขา้วท่ีสมบูรณ์และมีขนาดสม ่าเสมอมากข้ึน  ขณะท่ีขา้วเมล็ดหนามีความขาวสูงมากและมีค่าความใสสูงและมีอตัราการขดั
สูงมากเน่ืองจากเมล็ดขา้วท่ีสมบูรณ์ และมีขนาดความหนามากแต่ไม่ค่อยสม ่าเสมอเลยเกิดการแตกหักไดง่้ายจึงมีอตัราการขดัขาวสูงมาก ซ่ึงจะส่งผล
ให้เกิดการสูญเสียแป้งขา้วไปอยูก่บัร ามากข้ึน 

ในการเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 2 ท่ีอาย ุ107 วนัหลงัปลูก ความช้ืนสูงเฉล่ีย 25.30 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ขา้วเปลือกท่ียงัไม่ผ่านการคดัขนาดเม่ือ
น ามาสีจะไดรั้บขา้วมีความขาวสูงมากเพราะมีอตัราการขดัสูงเกินไป แต่จะมีค่าความใสต ่า เม่ือน าขา้วเปลือกไปคดัขนาดไดเ้ป็นเมล็ดขา้วเปลือกสาม
ขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบวา่เมล็ดขา้วผอมมีความขาวสูงและมีค่าความใสสูง แต่มีอตัราการขดัต ่าลง เน่ืองจากมีเมล็ด
ขา้วท่ีสมบูรณ์และมีขนาดสม ่าเสมอมากข้ึน ขณะท่ีขา้วเมล็ดหนามีความขาวสูงและมีค่าความใสสูงและมีอตัราการขดัต ่าลง เน่ืองจากเมล็ดขา้วท่ี
สมบูรณ์และมีขนาดความหนามากอาจเกิดการแตกหักได้ง่าย การท่ีมีอตัราการขดัขาวค่อนขา้งต ่าจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียแป้งขา้วไปอยู่กบัร า
นอ้ยลง 

ในการเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 3 ท่ีอาย ุ115 วนัหลงัปลูก ความช้ืนต ่าเฉล่ีย 19.66 เปอร์เซ็นต ์พบวา่ขา้วเปลือกท่ียงัไม่ผ่านการคดัขนาดเม่ือน ามา
สีจะไดรั้บขา้วมีความขาวสูงมากเพราะมีอตัราการขดัสูงเกินไปแต่มีค่าความใสไม่สูงนกั เม่ือน าขา้วเปลือกไปคดัขนาดไดเ้ป็นเมล็ดขา้วเปลือกสาม
ขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบวา่เมล็ดขา้วผอมมีความขาวสูงมากเพราะมีอตัราการขดัสูงมาก แต่มีค่าความใสต ่าเน่ืองจาก
มีขา้วเมล็ดอ่อนซ่ึงมีสีขาวขุ่นและแตก หกัง่าย  ส่วนขา้วเมล็ดหนาปานกลางมีความขาวสูงมาก มีค่าความใสสูง และมีอตัราการขดัสูง เน่ืองจากมีเมล็ด
ขา้วท่ีสมบูรณ์และมีขนาดสม ่าเสมอมากข้ึน  ขณะท่ีขา้วเมล็ดหนามีความขาวสูงมากและมีอตัราการขดัสูง แต่มีค่าความใสต ่า เน่ืองจากเมล็ดขา้วท่ี
สมบูรณ์และมีขนาดความหนามากแต่ไม่ค่อยสม ่าเสมอเลยเกิดการแตกหกัไดง่้ายจึงมีอตัราการขดัขาวสูง ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียแป้งขา้วไปอยู่
กบัร ามากข้ึน   

ในการเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 4 ท่ีอาย ุ118 วนัหลงัปลูก ความช้ืนต ่าเฉล่ีย 19.95 เปอร์เซ็นต ์เก็บเก่ียวดว้ยแรงงานคน พบว่าขา้วเปลือกท่ียงัไม่
ผา่นการคดัขนาดเม่ือน ามาสีจะไดรั้บขา้วมีความขาวสูงเพราะมีอตัราการขดัสูงและมีค่าความใสสูงเพราะขา้วมีเมล็ดสมบูรณ์มากข้ึน เม่ือน าขา้วเปลือก
ไปคดัขนาดไดเ้ป็นเมล็ดขา้วเปลือกสามขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบวา่เมล็ดขา้วผอมมีความขาวสูงเพราะมีอตัราการขดั
สูง และมีค่าความใสสูงเน่ืองจากมีขา้วเมล็ดสมบูรณ์มากข้ึน ส่วนขา้วเมล็ดหนาปานกลางมีความขาวสูงและมีค่าความใสสูงแต่มีอตัราการขดัต ่าลง
เน่ืองจาก มีเมล็ดขา้วท่ีสมบูรณ์และมีขนาดสม ่าเสมอมากข้ึน  ขณะท่ีขา้วเมล็ดหนามีความขาวสูงมีค่าความใสสูง และมีอตัราการขดัสูง เน่ืองจากเมล็ด
ขา้วท่ีสมบูรณ์และมีขนาดความหนามากแต่ไม่ค่อยสม ่าเสมอเลยเกิดการแตกหกัไดง่้ายจึงมีอตัราการขดัขาวสูง ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียแป้งขา้ว
ไปอยูก่บัร ามากข้ึน   
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4. สรุป 
4.1 สรุปผลการวจิยั 

1.ขา้วเปลือกท่ีไม่ผ่านการคดัขนาดจะมีขนาดและรูปร่างไม่สม ่าเสมอซ่ึงจะส่งผลให้อตัราการกะเทาะเปลือกขา้วลดลงและอาจท าให้เกิด
การสูญเสียสูง แต่เม่ือท าการคดัแยกขนาดความหนาของเมล็ดขา้วแล้วจะได้ขา้วเปลือกสามขนาดท่ีมีขนาดและรูปร่างสม ่าเสมอทั้งขา้วเปลือกผอม 
ขา้วเปลือกหนาปานกลาง และขา้วเปลือกหนา ซ่ึงจะส่งผลให้อตัราการกะเทาะเปลือกขา้วสูงข้ึนและเกิดการสูญเสียลดลงได ้  

2. เมล็ดขนาดความหนาปานกลางท่ีคดัไดจ้ะไม่มีเมล็ดลีบและเมล็ดอ่อนปนอยูด่ว้ย เมล็ดส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์สุกแก่เต็มท่ีจึงท าให้
ไดรั้บปริมาณขา้วกลอ้ง ขา้วขาวรวม และขา้วตน้มากท่ีสุด รองลงมาคือขา้วเมล็ดหนา ซ่ึงแมว้า่เมล็ดจะมีความสมบูรณ์ไม่มีเมล็ดลีบและเมล็ดอ่อนปน
อยูด่ว้ยแต่มีขนาดความหนาไม่ค่อยสม ่าเสมอจึงมีผลการสีลดลง แต่ก็ยงัดีกว่าเมล็ดท่ีไม่ไดค้ดัขนาดซ่ึงไดรั้บผลการสีน้อยกว่าและขา้วเมล็ดผอมซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเป็นเมล็ดขา้วลีบและเมล็ดท่ีไม่สมบูรณ์ซ่ึงไดรั้บผลการสีต ่าท่ีสุด  

3. เมล็ดขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีเก็บเก่ียวท่ีความช้ืน 25.30 เปอร์เซ็นต ์และมีการคดัขนาดความหนาปานกลางเม่ือน ามากะเทาะเปลือกจะมี
ปริมาณแกลบท่ีไดรั้บลดลง เน่ืองจากขา้วเปลือกท่ีผ่านการคดัขนาดมีเมล็ดขา้วลีบและเมล็ดอ่อนปนน้อยลง จึงส่งผลให้มีปริมาณขา้วกลอ้งและขา้ว
ขาวรวมท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึน เมล็ดขา้วมีการแตกหักลดลงเน่ืองจากเมล็ดมีความสมบูรณ์และมีขนาดใกลเ้คียงสม ่าเสมอกนั จึงท าให้ไดรั้บปริมาณขา้วเต็ม
เมล็ดเพ่ิมข้ึน 

4. การเก็บเก่ียวขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ดว้ยแรงงานคนท่ีความช้ืนใกลเ้คียงกนัจะไดรั้บปริมาณตน้ขา้วมากกวา่การเก็บ 
5. ขา้วท่ีเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนสูงจะมีค่าความขาวสูงมากเน่ืองจากเมล็ดยงัไม่สมบูรณ์เตม็ท่ีโดยเฉพาะเมล็ดผอมท่ีมีเมล็ดอ่อนท่ีมีสีขาวขุ่นปน

อยูม่ากจึงมีความใสต ่า แต่เมล็ดขนาดปานกลางจะมีค่าความขาวและความใสสูงเน่ืองจากมีเมล็ดสมบูรณ์มากกวา่จึงมีอตัราการขดัขาวต ่า แต่เม่ือเมล็ดมี
ความช้ืนปานกลางเมล็ดจะมีความขาวนอ้ยลงแต่ก็จะมีอตัราการขดัลดลงมีการสูญเสียแป้งนอ้ยลง และเม่ือเมล็ดมีความช้ืนต ่าเมล็ดมีความสมบูรณ์มาก
ข้ึนก็จะท าให้เมล็ดผอมมีความขาวและความใสสูงข้ึน 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการคดัขา้วเปลือกก่อนการสีและท าการสีแยกจากกนัไม่ควรสีรวมกนั   เพราะนอกจากจะได้รับผลการสีขา้วดีกว่าแล้วยงัจะ

สามารถลดตน้ทุนการสีลงไดอี้กดว้ย เพราะไม่ตอ้งแปรรูปเมล็ดท่ีไม่ดีจึงมีเมล็ดแตกหกันอ้ยและใชเ้วลาในการแปรรูปลดลง ส่วนเมล็ดท่ีไม่ดีทั้งเมล็ด
ลีบและเมล็ดไม่สมบูรณ์ก็ยงัสามารถน าไปบดเป็นอาหารขน้เล้ียงสตัวไ์ดอี้ก  
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ผลของความช้ืนเกบ็เกี่ยวและวธีิการลดความช้ืนต่อคุณภาพการสีของข้าวเปลอืกปทุมธานี 1  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาอิทธิพลของความช้ืนขณะเก็บเก่ียวและวิธีการลดความช้ืนต่อคุณภาพการสีของขา้วปทุมธานี1 

และถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีเกษตรกรและผูป้ระกอบการโรงสีขา้ว โดยเก็บเก่ียวขา้วในแปลงปลูกขา้วของเกษตรกรในจงัหวดัชยันาทท่ีความช้ืน 3 ระดบั 
คือ ความช้ืนสูงกวา่ 30 เปอร์เซ็นต ์ความช้ืน 25-30 เปอร์เซ็นต ์และความช้ืนต ่ากวา่ 20 เปอร์เซ็นต ์และท าการทดลองท่ีห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีหลงั
การเก็บเก่ียว สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ขา้วปทุมธานี 1 ท่ีเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนระหวา่ง 25-30 เปอร์เซ็นต ์และผา่นการลดความช้ืนโดยการผ่ึง
ลมเยน็จะมีคุณภาพการสีดีท่ีสุดไดรั้บปริมาณขา้วตน้ 60.9 เปอร์เซ็นต ์วิธีการลดความช้ืนขา้วเปลือกตั้งแต่ความช้ืนเก็บเก่ียวจนแห้งโดยใช้ลมร้อน
อุณหภูมิสูงกวา่ 40 องศาเซลเซียส ท าให้คุณภาพการสีของขา้วลดลง ขา้วแตกหกัมาก ยกเวน้ขา้วเปลือกท่ีมีความช้ืนต ่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต ์สามารถลด
ความช้ืนจนแห้งไดโ้ดยใชล้มร้อนอุณหภูมิไม่เกิน 40 จะท าให้ขา้วเปลือกมีคุณภาพการสีลดลงเล็กน้อย ส่วนวิธีการลดความช้ืนดว้ยลมร้อนอุณหภูมิ 
80, 70, 60 และ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที แลว้พกัขา้วเปลือกไวเ้ป็นเวลา 30, 60, 90 และ 120 นาที พบว่า การพกัขา้วเปลือกนาน 120 นาที 
หลงัผา่นลมร้อน 40 นาที มีแนวโนม้ให้คุณภาพการสีดีข้ึนไดป้ริมาณขา้วตน้เพ่ิมข้ึนทุกระดบัความช้ืนเก็บเก่ียว 

จากผลการวิจยัพอสรุปได้ว่า ถา้เก็บเก่ียวขา้วท่ีระดบัความช้ืนท่ีเหมาะสมระหว่าง 25-30 เปอร์เซ็นต ์จะไดรั้บขา้วตน้มากท่ีสุด และ
วิธีการลดความช้ืนดว้ยลมร้อนนาน 40 นาที สลบักบัการพกันาน 120 นาที กบัขา้วเปลือกทุกระดบัความช้ืนเก็บเก่ียว จะไดรั้บปริมาณขา้วตน้มากกว่า
วิธีการลดความช้ืนจนแห้งแบบไม่พกั ยกเวน้เม่ือขา้วเปลือกมีความช้ืนต ่ากวา่ 20 เปอร์เซ็นต ์สามารถลดความช้ืนจนแห้งไดโ้ดยใช้อุณหภูมิลมร้อนไม่
เกิน 40 องศาเซลเซียส จะท าให้คุณภาพการสีลดลงเล็กน้อยเท่านั้น จึงไดน้ าผลการวิจยัไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรและผูป้ระกอบการโรงสีขา้ว
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  
ค าส าคญั:  ขา้ว การลดความช้ืน คุณภาพการสี 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate the effect of harvesting moisture content and drying method on milling quality of 

Patumtani 1 rice varieties and to transfer this new technology to the farmer and rice mills enterprise. The paddy rice were harvested at three 
difference moisture content, more than 30%, 25-30% and lower than 20% at the farmer paddy field in Chinat Province. The experiment was 
conducted at the Department of Agricultural Engineering and Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resource, Rajamangala University 
of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chonburi. The results showed that the harvesting moisture content of paddy rice at 25-30% performed the best 
milling quality with 60.9% head rice yields. Drying the paddy rice at the initial moisture content until dried with heated air over 40°C trend to 
reduce the milling quality of rice.  But when the harvesting moisture content of paddy was less than 20% and the heated air was lower than 40°C 
was not affect the milling quality.  The others drying methods were to dry paddy at various harvesting moisture content with heated air at 80, 70, 
60 and 50°C for 40 minutes after that  temper the paddy for 30, 60, 90 and 120 minutes. The results showed that tempering the paddy for 120 
minutes after drying with heated air for 40 minutes trended to increase the milling quality of of  Patumtani 1 rice.   

From the study, it can be concluded that paddy rice with harvesting moisture content between 25-30% induced the highest head rice 
yield. Drying paddy rice with heated air for 40 minutes and tempering for 120 minutes trended to increase the milling quality of rice at various 
moisture content. Drying paddy rice without tempering could perform only when the moisture content of paddy was less than 20% and the heated 
air was lower than 40°C. Then, transfer this new technology to the farmer and rice mills enterprise. 
Keywords: rice, drying, milling quality. 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัการเก็บเก่ียวขา้วปทุมธานี 1 ส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองเก่ียวนวดขา้วเม่ือขา้วเปลือกมีความช้ืนสูงมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากตน้

ขา้วยงัตั้งตรงง่ายต่อการเก่ียวตดัตน้ แต่ในช่วงเวลาน้ีขา้วยงัสุกแก่ไม่เต็มท่ีและไม่สม ่าเสมอ เม่ือตดัตน้แลว้ก็จะนวดต่อเน่ืองเลยขณะท่ีเมล็ดขา้วยงัมี
ความแขง็แกร่งไม่พอจึงอาจท าให้เมล็ดเกิดการแตกร้าวภายในได ้ในขณะท่ี Norman Teter (1987) แนะน าว่าความช้ืนท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวขา้ว
อยูท่ี่ประมาณ 24-21 เปอร์เซ็นต ์เพื่อให้ไดป้ริมาณขา้วขาว และขา้วตน้สูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Chau และ Kunze (1982) เม่ือเก็บเก่ียวมาแลว้จะตอ้งรีบ
ท าการลดความช้ืนทนัทีเน่ืองจากเมล็ดมีความช้ืนสูง มีแนวโนม้ท่ีจะเสียหายเน่ืองจากการหายใจของเมล็ดและจากเช้ือรา ท าให้เมล็ดสูญเสียความงอก 
เปล่ียนสี มีกล่ินอบั และคุณภาพการสีลดลง (Brooker et al., 1992) โรงสีส่วนหน่ึงจะตากขา้วเปลือกบนลานคอนกรีตท่ีอุณหภูมิแสงแดดไม่คงท่ีท าให้
ขา้วเปลือกเกิดการแตกร้าวสูง แต่โรงสีส่วนใหญ่จะเร่งลดความช้ืนดว้ยเคร่ืองอบโดยใชอุ้ณหภูมิสูงเพ่ือให้สามารถอบขา้วไดท้นัเวลาจึงท าให้เมล็ดเกิด
การแตกร้าวเพ่ิมข้ึนอีกขณะท าการลดความช้ืน และอาจท าให้ขา้วเปล่ียนเป็นสีเหลืองและเมล็ดสูญเสียความงอกไป โรงสีส่วนหน่ึงจะลดความช้ืนให้
เหลือความช้ืนสุดทา้ยไวสู้งประมาณ 15 เปอร์เซ็นต ์แลว้น าไปเก็บรักษาซ่ึงจะท าให้ขา้วเปลือกท่ีเก็บรักษามีอุณหภูมิสูงข้ึนเกินปกติและท าให้เมล็ดขา้ว
เปล่ียนสีระหวา่งการเก็บรักษาเกิดความเสียหายต่อคุณภาพของผลผลิต เม่ือน าขา้วเปลือกมาสีแปรรูปก็จะไดรั้บขา้วสารท่ีมีสีเหลืองไม่ขาวใส และมี
ปริมาณตน้ขา้วท่ีไดรั้บต ่า   

หลงัการเก็บเก่ียวถา้ลดความช้ืนไม่ทนั หรือลดความช้ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสมก็จะท าให้เมล็ดขา้วเกิดความเสียหาย เกิดการเปล่ียนสี 
มีปัญหาขา้วเหลือง ตน้ขา้วนอ้ย  การเหลืองของเมล็ดขา้วมีผลต่อประสิทธิภาพการสี และคุณภาพทางเคมีของขา้วโดยท าให้เมล็ดขา้วมีโปรตีนมากข้ึน 
มีปริมาณแป้งลดลง อุณหภูมิการสุกของแป้งเพ่ิมข้ึน และลดปริมาณอมิโลส (Wang  et al., 2002) การเหลืองของขา้วปกติจะเกิดข้ึนเม่ือขา้วเปลือก
ไดรั้บอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน (Dillahunty et al., 2001; Phillips et al., 1988; Sahay and Gangopadhyay, 1985) ขณะท่ีเมล็ดขา้วเกิดการเหลืองจะไม่
สามารถมองเห็นจนกระทัง่ท  าการสีเปลือกออกและขดัขาวแลว้ (Phillips et al., 1989) นอกจากอุณหภูมิท่ีสูงจะมีผลต่อการเหลืองของขา้วแลว้ ปัจจยั
อ่ืนๆ เช่นความช้ืนและวิธีการเก็บเก่ียว ปริมาณน ้ าอิสระในเมล็ด  กิจกรรมของจุลินทรีย ์ความร้อนจากการหายใจและการงอก และระดบัของ
คาร์บอนไดออกไซดน่์าจะมีผลดว้ย  นอกจากนั้นเมล็ดในกองเดียวกนัยงัมีระดบัการเหลืองแตกต่างกนั บางเมล็ดเหลืองอ่อนๆ บางเมล็ดเหลืองเขม้ ซ่ึง
น่าจะเกิดจากเมล็ดมีขนาดรูปร่าง และการสุกแก่ของเมล็ดไม่สม ่าเสมอ ท าให้คุณภาพขา้วสารท่ีไดแ้ยล่งไปอีก จึงน่าท่ีจะไดท้  าการศึกษาปัจจยัของ
ช่วงเวลาและความช้ืนในการเก็บเก่ียวท่ีมีผลต่อคุณภาพการสีของขา้ว 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) ศึกษาผลของความช้ืนเก็บเก่ียวและวิธีการลดความช้ืนต่อคุณภาพการสีของขา้วปทุมธานี 1    
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีเกษตรกรและผูป้ระกอบการโรงสีขา้ว 

2. วธีิการทดลอง 
 การวิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. เก็บเก่ียวขา้วเปลือกปทุมธานี 1  โดยใชเ้คร่ืองเก่ียวนวดในแปลงของเกษตรกร ในจงัหวดัชยันาท เม่ือเก็บเก่ียวแลว้จะน าขา้วเปลือกไปท่ี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทนัที โดยการเก็บเก่ียวท าท่ี 101  107 และ 118 วนัหลงัวนัปลูก เพ่ือให้ได้ระดบั
ความช้ืนท่ีแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ มากกวา่ 30  25-30 และ ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์มาตรฐานเปียก 

2. ลดความช้ืนขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีเก็บเก่ียวมาส่วนหน่ึงตากในร่มจนแห้ง เพ่ือเป็นตวัควบคุม ส่วนขา้วเปลือกท่ีเหลือน าไปลด
ความช้ืน 2 วิธี คือ  

 2.1 การลดความช้ืนดว้ยลมร้อนอุณหภูมิ 80 70 60 50 และ 40 องศาเซลเซียส แบบไม่มีการพกั อบตั้งแต่ความช้ืนเร่ิมตน้จนขา้วเปลือก
แห้งไดค้วามช้ืนประมาณ 14 เปอร์เซ็นต ์ ดว้ยเคร่ืองทดสอบการอบแบบ 12 ล้ินชกั โดยใช้ขา้วเปลือก ล้ินชกัละประมาณ 1 กิโลกรัม ระหว่างการลด
ความช้ืนสุ่มตวัอย่างวดัความช้ืนขา้วเปลือกทุก 30 นาที ดว้ยเคร่ืองวดัความช้ืนเมล็ดพืช ยี่ห้อ Kett ท่ีผ่านการปรับเทียบกบัวิธี Oven method และ
ระหวา่งการลดความช้ืนไดต้รวจวดัและบนัทึกอุณหภูมิของขา้วเปลือกตลอดเวลาดว้ยเคร่ือง Data logger (Dalta-T devices Burwell-Cambridge, UK) 

 2.2 การลดความช้ืนดว้ยลมร้อนอุณหภูมิ 80 70 60 และ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที แลว้พกัขา้วเปลือกท่ีผ่านการลดความช้ืนไว้
เป็นเวลา 30 60 90 และ 120 นาที ก่อนท่ีจะลดความช้ืนขา้วเปลือกจนแห้งไดค้วามช้ืนประมาณ 14 เปอร์เซ็นต ์โดยการเป่าลมเยน็ ท าการทดลอง 2 ซ ้ า 
ระหวา่งการลดความช้ืนไดต้รวจวดัและบนัทึกอุณหภูมิของขา้วเปลือกตลอดเวลาดว้ยเคร่ือง Data logger (Dalta-T devices Burwell-Cambridge, UK) 

3. เม่ือขา้วเปลือกแห้งไดค้วามช้ืนท่ีตอ้งการ จึงตรวจสอบคุณภาพการสี โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1 วดัความช้ืนขา้วเปลือก 
 3.2 ชัง่ขา้วเปลือก 500 กรัม แลว้น าไปผ่านเขา้เคร่ืองท าความสะอาดแบบลมเป่า เพ่ือแยกขา้วลีบ ออกจากขา้วเต็มเมล็ด ชัง่น ้ าหนกัทั้ง 

สองส่วนท่ีแยกได ้
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 3.3 ชั่งน ้ าหนกัขา้วเต็มเมล็ดท่ีได้จ  านวน 300 กรัม แล้วน าเขา้เคร่ืองทดสอบการกะเทาะแบบลูกยาง โดยผ่านการกะเทาะ 3 รอบ ชั่ง
น ้าหนกัขา้วกลอ้ง และแกลบท่ีได ้

 3.4 ชัง่น ้าหนกัขา้วกลอ้งท่ีได ้จ  านวน 200 กรัม แลว้น าเขา้เคร่ืองทดสอบการขดัขาว เพ่ือให้ปริมาณขา้วกลอ้งในห้องขดัคงท่ีทุกตวัอยา่ง 
โดยใชเ้วลาในการขดัขาว 1 นาที ชัง่น ้าหนกัขา้วขาวและร าท่ีได ้

 3.5 น าขา้วขาว ทั้งหมดเขา้เคร่ืองคดัแยก เพ่ือแยกขา้วหกัออก ใชเ้วลาในการคดั 1 นาที ชัง่น ้าหนกัขา้วตน้และขา้วหกัท่ีได ้
4. วิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพการสีของขา้วท่ีได ้

3. ผลการทดลอง 
3.1 การอบลดความช้ืนข้าวเปลอืกแบบไม่พกั 

ขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีเก็บเก่ียวในเวลาต่างๆกนัท าให้มีความช้ืนเร่ิมตน้ต่างกนั เม่ือน ามาอบลดความช้ืนให้เหลือความช้ืนสุดทา้ย
ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้วิธีการอบแบบไม่พกั คืออบต่อเน่ืองตั้งแต่ความช้ืนสูงจนกระทัง่แห้ง ด้วยอุณหภูมิ 80, 70, 60, 50 และ 40 องศา
เซลเซียส  พบว่า อุณหภูมิลมร้อนมีผลต่อเวลาในการลดความช้ืน โดยท่ีอุณหภูมิสูงจะใช้เวลาน้อย แต่ถา้อุณหภูมิต ่าจะใช้เวลานาน ส่วนท่ีความช้ืน
เร่ิมตน้สูงก็ใชเ้วลานานกวา่ท่ีความช้ืนเร่ิมตน้ต ่ากวา่  ลกัษณะการลดความช้ืนแสดงให้เห็นในภาพท่ี 1 จะเห็นวา่ ขณะท่ีขา้วเปลือกมีความช้ืนเร่ิมตน้สูง
ลกัษณะการลดความช้ืนช่วงแรกให้ผลไม่แตกต่างกนัเม่ือใชอุ้ณหภูมิการลดความช้ืนต่างกนั แต่การลดความช้ืนเม่ือขา้วเปลือกมีความช้ืนต ่าลงเม่ือใช้
อุณหภูมิสูงมีผลให้การลดความช้ืนใช้เวลาน้อยกว่าการใช้อุณหภูมิต ่า ภาพ 1 (a) แต่เม่ือขา้วเปลือกมีความช้ืนเร่ิมตน้ลดลงการใช้อุณหภูมิสูงมีผลให้
ลกัษณะการลดความช้ืนแตกต่างกนัมากกวา่ ภาพ 1 (b) และ (c) 

เม่ือตรวจสอบคุณภาพการสีของขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีลดความช้ืนแบบไม่พกัท่ีอุณหภูมิ 80, 70, 60, 50 และ 40 องศาเซลเซียส 
เปรียบเทียบกบัขา้วเปลือกท่ีลดความช้ืนโดยการตากในท่ีร่ม พบวา่ ขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีความช้ืนเร่ิมตน้ 30, 25-30 และ ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์
เม่ือตากให้แห้งในร่ม มีปริมาณตน้ขา้ว 51.25, 60.94 และ 45.22 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั แสดงว่าขา้วปทุมธานี 1 ท่ีความช้ืนเก็บเก่ียว 25-30 เปอร์เซ็นต์
จะมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด และเม่ือผ่านการลดความช้ืนอยา่งดี การสีแปรรูปจะได้เปอร์เซ็นตต์น้ขา้วมากท่ีสุด และการลดความช้ืนแบบไม่พกั โดย
การอบตั้งแต่ขา้วเปลือกมีความช้ืนสูงจนกระทัง่แห้งโดยใช้อุณหภูมิสูงจะท าให้ขา้วมีการแตกหักมากข้ึน จะเห็นว่าขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีความช้ืน
เร่ิมตน้มากกวา่ 30 เปอร์เซ็นต ์เม่ือลดความช้ืนดว้ยอุณหภูมิ 80, 70, 60 และ 50 องศาเซลเซียส ไดป้ริมาณตน้ขา้วเพียง 7.85, 17.33, 24.24 และ 31.44 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบัในขณะท่ีพ้ืนขา้วจริงๆ มีตน้ขา้วถึง 51.25 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่า การลดความช้ืนขา้วเปลือกแบบไม่พกัมีแนวโน้มท าให้ขา้ว
แตกหกัมาก แมจ้ะใชอุ้ณหภูมิเพียง 50 องศาเซลเซียส ก็ตามทั้งน้ีเน่ืองจากการลดความช้ืนอยา่งรวดเร็วท าให้เกิดความเครียดภายในเมล็ดส่งผลให้เกิด
รอยร้าวและเกิดการแตกหกัสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Kunze, 1979. ในการทดลองอบลดความช้ืนขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 2 และ 3  
ท่ีความช้ืนประมาณ 25.3 และ 19.3 เปอร์เซ็นต ์จึงลดอุณหภูมิลมร้อนท่ีใชเ้ป็น 70, 60, 50 และ 40 องศาเซลเซียส พบว่า การลดความช้ืนดว้ยอุณหภูมิ
สูงตั้งแต่ขา้วเปลือกช้ืนจนแห้งมีผลท าให้ขา้วแตกหกัมากแต่ถา้ลดอุณหภูมิลงมีแนวโนม้ท่ีจะท าให้ขา้วมีการแตกหกัลดลง การลดความช้ืนดว้ยลมร้อน
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  ถึงแมจ้ะใช้เวลานาน แต่ก็ท  าให้ขา้วมีการแตกหักลดลง มีปริมาณตน้ขา้วเพ่ิมข้ึน แต่ต่างจากพ้ืนขา้วน้อยลง โดยเฉพาะ
ขา้วเปลือกท่ีมีความช้ืนเร่ิมตน้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์เม่ือลดความช้ืนจนแห้งดว้ยอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส แบบไม่พกั เม่ือตรวจสอบคุณภาพการสี
จะไดป้ริมาณตน้ขา้วถึง 43.17 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงแตกต่างจากปริมาณตน้ขา้วของพ้ืนขา้วเพียง 2 เปอร์เซ็นต ์เท่านั้น (ตารางท่ี 1) 

0

10

20

30

40

0 100 200 300

Time (min)

%
M

C
w

b

80C 70C 60C 50C

0

5

10

15

20

25

30

0 100 200 300

Time (min)

%
M

C
w

b

70C 60C 50C 40C

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200

Time (min)

%
M

C
 w

b

70C 60C 50C 40C  
(a)      (b)                   (c) 

ภาพที ่1 ลกัษณะการลดความช้ืนของข้าวเปลอืกปทุมธานี 1 ทีค่วามช้ืนเร่ิมต้น (a) มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์  
(b) 25เปอร์เซ็นต์ (c) 20 เปอร์เซ็นต์ อบต่อเนื่องด้วยอณุหภูมต่ิางๆ จนแห้ง 
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ตารางที ่1 ปริมาณต้นข้าวของข้าวเปลอืกปทุมธานี 1 จากการลดความช้ืนแบบไม่พกั 
 ความช้ืนเร่ิมต้น 

 32.5 25.3 19.66 
 ความช้ืนสุดท้าย 

อุณหภูมิลมร้อน 13.2 13.8 13.4 
Shade dry 51.25 60.94 45.20 

80 7.85 - - 
70 17.33 22.32 24.44 
60 24.24 28.31 24.20 
50 31.44 34.83 39.24 
40 - 52.68 43.17 

3.2 การอบลดความช้ืนข้าวเปลอืกแบบอบและพกั 
เม่ือทดลองอบลดความช้ืนขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีมีความช้ืนเร่ิมตน้ต่างกนั โดยใช้ลมร้อนอุณหภูมิ 80, 70, 60 และ 50 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 40 นาที พบวา่ ขณะท่ีขา้วเปลือกมีความช้ืนเร่ิมตน้มากกวา่20 เปอร์เซ็นต ์อุณหภูมิท่ีใชล้ดความช้ืนไม่มีผลต่อการลดความช้ืนของขา้วเปลือก 
แต่ถ้าขา้วเปลือกมีความช้ืนต ่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ การใช้อุณหภูมิสูงมีผลให้การลดความช้ืนท าไดเ้ร็วว่าการใช้อุณหภูมิต ่า ภาพท่ี 2 (a) ในขณะท่ี
อุณหภูมิของขา้วเปลือกจะเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิท่ีใช้ในการลดความช้ืน แต่ตรงกนัขา้วกบัความช้ืนเร่ิมตน้ของขา้วเปลือก โดยขา้วเปลือกท่ีมี
ความช้ืนต ่า จะมีอุณหภูมิสูงกวา่ขา้วเปลือกท่ีมีความช้ืนสูง ภาพท่ี 2 (b) 
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                                                              (a)                                                                                                      (b) 

ภาพที ่2 ความช้ืน (a) และอุณหภูม ิ(b) ของข้าวเปลอืกทีอ่บลดความช้ืนด้วยอุณหภูมต่ิาง 80, 70, 60 และ 
50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาท ี

นอกจากน้ีการพกัขา้วเปลือกไวเ้ป็นเวลา 30 60 90 และ 120 นาที หลงัการลดความช้ืนโดยการผ่านลมร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
นาน 40 นาที  พบวา่ การพกัขา้วเปลือกไวน้านมีแนวโนม้ท่ีจะท าให้ไดเ้ปอร์เซ็นตต์น้ขา้วเพ่ิมข้ึน โดยขา้วเปลือกท่ีมีความช้ืนเร่ิมตน้ 32.5 เปอร์เซ็นต ์มี
เปอร์เซ็นตต์น้ขา้ว 51.3 เปอร์เซ็นต ์เม่ือพกัไว ้30 60 90 และ 120 นาที จะไดเ้ปอร์เซ็นตต์น้ขา้ว 48.0 483 48.0 และ 49.2 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ในขณะ
ท่ีขา้วเปลือกท่ีมีความช้ืนเร่ิมตน้ 25.3 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีปริมาณตน้ขา้ว 60.9 เปอร์เซ็นต ์เม่ือพกัขา้วเปลือกไว ้30 60 90 และ 120 นาที จะไดป้ริมาณตน้
ขา้ว 55.9 55.4 55.4 และ 58.6 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ส่วนขา้วเปลือกท่ีมีความช้ืนเร่ิมตน้ 19.8 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีปริมาณตน้ขา้ว 45.2 เปอร์เซ็นต ์เม่ือพกั
ไว ้30 60 90 และ 120 นาที จะไดเ้ปอร์เซ็นตต์น้ขา้ว 46.3 46.2 45.9 และ 46.7 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั ดงัตารางท่ี 2  

ตารางที ่2 ผลของความช้ืนเร่ิมต้นและเวลาพกัของข้าวเปลอืกทีล่ดความช้ืนแบบนาน 40 นาท ีด้วยลมร้อนอุณหภูม ิ
                 80 องศาเซลเซียส 

  เปอร์เซ็นต์ต้นข้าว 

 ความช้ืนเร่ิมตน้ 32.5 25.3 19.8 
เวลาพกั (นาท)ี ตวัควบคุม 51.3 60.9 45.2 

30  48.0 55.9 46.3 
60  48.3 55.4 46.2 
90  48.0 55.4 45.9 

120  49.2 58.6 46.7 
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จะเห็นวา่ การพกัขา้วเปลือกไว ้120 นาที มีแนวโน้มจะไดเ้ปอร์เซ็นตข์า้วตน้เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด และเม่ือใช้เวลาในการลดความช้ืนนาน 
40 นาที เท่าเดิมแต่ลดอุณหภูมิลมร้อนลงเป็น 70 60 และ 50 องศาเซลเซียส  การพกัขา้วเปลือกไวน้าน 120 นาที ก็มีผลให้ปริมาณตน้ขา้วเพ่ิมข้ึนได้
เช่นเดียวกนั ดงัตารางท่ี 3 - 5 

ตารางที ่3 ผลของความช้ืนเร่ิมต้นและเวลาพกัของข้าวเปลอืกทีล่ดความช้ืนแบบนาน 40 นาท ีด้วยลมร้อนอุณหภูม ิ
                 70 องศาเซลเซียส 

  เปอร์เซ็นตต์น้ขา้ว 
 ความช้ืนเร่ิมตน้ 32.5 25.3 19.8 

เวลาพกั (นาท)ี ตวัควบคุม 51.3 60.9 45.2 
30  48.5 58.5 37.1 
60  47.3 57.8 30.6 
90  47.2 58.5 32.8 

120  48.7 57.8 42.3 

ตารางที ่4 ผลของความช้ืนเร่ิมต้นและเวลาพกัของข้าวเปลอืกทีล่ดความช้ืนแบบนาน 40 นาท ีด้วยลมร้อนอุณหภูม ิ
                60 องศาเซลเซียส 

  เปอร์เซ็นตต์น้ขา้ว 
 ความช้ืนเร่ิมตน้ 32.5 25.3 19.8 

เวลาพกั (นาท)ี ตวัควบคุม 51.3 60.9 45.2 
30  49.8 58.0 39.6 
60  48.9 58.2 34.0 
90  49.4 58.2 34.8 

120  48.0 59.8 44.4 

ตารางที ่5 ผลของความช้ืนเร่ิมต้นและเวลาพกัของข้าวเปลอืกทีล่ดความช้ืนแบบนาน 40 นาท ีด้วยลมร้อนอุณหภูม ิ
                 50 องศาเซลเซียส 

  เปอร์เซ็นตต์น้ขา้ว 
 ความช้ืนเร่ิมตน้ 32.5 25.3 19.8 

เวลาพกั (นาท)ี ตวัควบคุม 51.3 60.9 45.2 
30  50.1 57.8 46.3 
60  48.7 58.5 46.2 
90  49.8 58.0 45.8 

120  49.6 60.1 46.6 

4. สรุป 
4.1 สรุปผลการวจิยั 

1. ขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ท่ีเก็บเก่ียวเม่ือมีความช้ืนประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต ์และผา่นการลดความช้ืนอยา่งประณีตโดยการตากลมใน
ท่ีร่ม จะมีคุณภาพการสีดีท่ีสุด ไดป้ริมาณตน้ขา้วมากท่ีสุดถึง 60.9 เปอร์เซ็นต ์

2. การลดความช้ืนขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ตั้งแต่ความช้ืนเก็บเก่ียวจนกระทัง่แห้งดว้ยลมร้อนท าให้คุณภาพการสีของขา้วลดลงขา้วมีการ
แตกหักมาก แต่ถ้าใช้อุณหภูมิลมร้อน ประมาณ 40 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีข้าวเปลือกมีความช้ืนต ่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยควบคุมอุณหภูมิ
ขา้วเปลือกให้ต  ่ากวา่ 40 องศาเซลเซียส จะท าให้คุณภาพการสีของขา้วลดลงนอ้ยท่ีสุด 

3. การลดความช้ืนขา้วเปลือกปทุมธานี 1 ตั้งแต่ความช้ืนเก็บเก่ียว เป็นเวลา 40 นาทีโดยใช้ลมร้อนอุณหภูมิ 80, 70, 60 และ 50 องศา
เซลเซียส หลงัจากนั้นพกัขา้วเปลือกไวก่้อนท่ีจะลดความช้ืนต่อไปจนแห้งดว้ยวิธีการอบสลบักบัการพกั โดยการพกัขา้วเปลือกไวป้ระมาณ 120 นาทีก็
มีผลให้ปริมาณตน้ขา้วเพ่ิมข้ึนทุกระดบัความช้ืน 

4. การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี มีทั้งการอบรม สาธิต และแสดงนิทรรศการโดยมีเกษตรกรและผูส้นใจเขา้ร่วมการอบรมจ านวน 
78 คน ณ ศูนยเ์คร่ืองจกัรกลเกษตรจงัหวดัชยันาทโดยมีผูป้ระกอบการและผูส้นใจเขา้ร่วมการอบรมจ านวน 11 คน   
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
1. การลดความช้ืนจะตอ้งเร่ิมตน้ทนัทีหลงัการเก็บเก่ียว 
2. ควรมีการศึกษากบัขา้วพนัธุ์อ่ืนท่ีไดรั้บความนิยมปลูกของเกษตรกร 
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Effect of Organic and Chemical Fertilizers on the Growth and Yield of Soybeans  
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บทคัดย่อ 
ผลของปุ๋ ยอินทรีย ์ ปุ๋ ยเคมี  ปุ๋ ยน ้ าชีวภาพ  และการใชปปุ๋ ยรววมกนัตวอการเจริญเติบโตและผลผลิตของถัว่เหลือง ภายใตปการควบคุม

ศตัรูพืชแบบธรรมชาติ ด าเนินการท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ ระหววางวนัท่ี 27 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2553 วางแผนการทดลองแบบ split plot in RCBD จ านวน 4 ซ ้า มีถัว่เหลืองพนัธุ์เชียงใหมว 1 และเชียงใหมว 60 เป็น main plot  และการใสวปุ๋ ยแบบตวางๆ 
เป็น sub plot มีดงัน้ีคือ 1) ปุ๋ ยเคมีสูตร12-24-12 (C) อตัรา 30 กิโลกรัมตวอไรว  แบวงใสว 3 คร้ัง ใสวพรปอมปลูก 14 วนัและ 25 วนัหลงังอก  2) ปุ๋ ยมูลววั (M) 
อตัรา 300 กิโลกรัมตวอไรว  ใสวพรปอมปลูก 3) ปุ๋ ยน ้าชีวภาพไคโตซาน (K) อตัราสววน 1 ตวอ 500 ฉีดพวนทุก 10 วนัหลงังอก 4) C+M, 5) C+K, 6) C +M +K  
โดยกวอนปลูกใสวปูนขาวอตัรา 280 กิโลกรัมตวอไรว  และปุ๋ ยหินฟอสฟอไรทอ์ตัรา 100 กิโลกรัมตวอไรว  คลุกเมล็ดถัว่เหลืองดปวยเช้ือราไตรโคเดอร์มาและ
เช้ือไรโซเบียมเพ่ือปป องกนัโรคโคนเนวาและสวงเสริมการสรปางปมท่ีรากตามล าดบั สววนการปป องกนัแมลงใชป BT (Bacillus thuringiensis Berliner.) และ
น ้าสปมควนัไมป ฉีดพวนปุ๋ ยแคลเซียมและโบรอน อตัรา 10 มิลลิลิตรตวอน ้ า 20 ลิตร ทุก 10 วนั  ในระยะเร่ิมออกดอกจนถึงเก็บเก่ียว  จากผลการทดลอง
พบววาผลผลิตฝักสดและฝักแหปงของถัว่เหลืองทั้ง 2 พนัธุ์ไมวมีความแตกตวางกนัทางสถิติ  และการใสวปุ๋ ยแบบตวางๆไมวท  าใหปผลผลิตฝักสดและเมล็ดแหปง
มีความแตกตวางกนัทางสถิติ  พนัธุ์เชียงใหมว 1 ใหปน ้าหนกั 100 เมล็ดสดและเมล็ดแหปงมากกววาพนัธุ์เชียงใหมว 60 อยวางมีนยัส าคญัทางสถิติ แตวจ  านวนฝัก
ตวอตปนของพนัธุ์ชียงใหมว 60 สูงกววาพนัธุ์เชียงใหมว 1 ถัว่เหลืองทั้ง 2 พนัธ์ุ มีแนวโนปมตอบสนองตวอการใชปปุ๋ ยมูลววัรววมปุ๋ ยเคมี (C+M)  ส าหรับควาดชันี
การเก็บเก่ียว (HI) มีความแตกตวางอยวางมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยพบววาถัว่เหลืองพนัธุ์เชียงใหมว 60 มีควา 0.60 ซ่ึงสูงกววาพนัธุ์เชียงใหมว 1 ซ่ึงมีควา 0.36  
อยวางไรก็ตามถัว่เหลืองพนัธุ์เชียงใหมว 1 ใหปฝักท่ีมีขนาดใหญวและเมล็ดโตเหมาะท่ีจะผลิตเป็นถัว่เหลืองฝักสดและมีแนวโนปมผลผลิตเมล็ดสูงกววาพนัธุ์
เชียงใหมว 60  และการใชปปุ๋ ยมูลววัรววมกบัปุ๋ ยเคมีมีแนวโนปมใหปผลผลิตควอนขปางสูงในถัว่เหลืองทั้ง 2 พนัธ์ุ 
ค าส าคญั : ถัว่เหลือง ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยเคมี ผลผลิต 

Abstract 
The experiment was conducted at Rajamangala University of Technology, Tawan-ok, Bangphra Campus, Chonburi province, 

Thailand during May, 27 to September, 30 2010. Split plot design in RCBD  was laid out with 4 replications, the two soybean varieties were 
Chiang Mai 1 (CM 1) and Chiang Mai 60 (CM 60) as main plot and the types of fertilizer application were sub plot including; 1) Chemical 
fertilizer (C) 12-24-12 at 30 kg/rai  was applied as side dressing 3 times; at planting, 14 and  25 days after emergence 2) Cow manure (M) at 300 
kg /rai was applied at planting 3) Bio-extracted Chitosan (K) at the rate of 1:500 was sprayed every 10 days after emergence 4) C + M, 5) C + K, 
6) C + M + K . Lime at the rate of 280 kg/rai and rock phosphorite at 100 kg/rai were applied and incorporated into the soil before planting.  
Trichoderma and Rhizobium were inoculated with seeds at sowing in order to preventing root diseases and promote root nodules of soybean, 
respectively. Trichoderma, BT (Bacillus thuringiensis Berliner.) and distilled wood vinegar were used as biological pest control. Calcium and 
Boron fertilizer was sprayed at the rate of 10 millimeters per 20 liters at 10 days interval beginning at flowering, and until harvesting stages in 
order to increasing pod and seed development. The results showed that vegetative (V) and reproductive growth (R) were not significant differences 
in all types of fertilizer application, however, vegetative and reproductive growths in CM 60 were faster than CM 1 in all stages of development. 
Highly significantly differences of seed numbers per pod and 100 fresh seed weight were obtained in CM 1, but the number of pods per plant was 
higher in CM 60 than in CM 1.  Harvest index (HI) of CM 60 was 0.60 significantly different from that of CM 1, which valued 0.36. CM 1 and 
CM 60 seemed to response to cow manure as broadcasting together with chemical fertilizer (C+M). Growing two soybean varieties with different 
types of fertilizer application under biological pest management found that CM 1 had larger seed pods and seed sizes, therefore it was appropriate 
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for vegetable soybean and grain yield productions.  For the types of fertilizer application, cow manure plus chemical fertilizer (C+M) was 
recommended. 
Keyword: Soybean, Organic Fertilizer, Chemical Fertilizer, Yield. 

1. บทน า 
ถัว่เหลืองเป็นพืชท่ีปลูกทัว่ภูมิภาคของประเทศไทยแตวพบปลูกมากในเขตภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนลวางไดปแกว  เชียงใหมว ล  าปาง 

แพรว สุโขทยั และพิษณุโลก เป็นตปน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีปลูกในบางจงัหวดั เชวน ขอนแกวน ชยัภูมิ เลย  สววนภาคตะวนัออกมีปลูกท่ีจงัหวดั 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกปว และจนัทบุรี (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) การบริโภคถัว่เหลืองในประเทศบริโภคฝักสดหรือถัว่แระ และ
เมล็ดแหปงน าเมล็ดไปท าเป็นผลิตภณัฑต์วางๆ เชวน น ้ามนัพืช น ้าเตปาหูป  เตปาหูปตวางๆ เป็นตปน (กรมวิชาการเกษตร, 2553) เมล็ดถัว่เหลืองมีสารอาหารส าคญั
ท่ีมีประโยชน์ตวอรวางกาย ไดปแกว โปรตีน  แรวธาตุท่ีรวางกายตปองการเชวน เหล็ก แคลเซียมและฟอสฟอรัส สววนวิตามินตวางๆ เชวน วิตามิน เอ บีซี เลซิทิน
และไนอะซิน ซ่ึงชววยปป องกนัการขาดแคลเซียมในกระดูกและบ ารุงระบบประสาทในสมอง เมล็ดมีเสปนใยอาหารสูง และยงัมีสาร Isflavones ซ่ึงเป็น
สารท่ีมีคุณสมบติัคลปายกบัฮอร์โมนเอสโตรเจนท่ีไดปจากพืชเรียกววา Phyto-Estrogens ซ่ึงชววยลดความเส่ียงตวอการเป็นโรคหัวใจ  มะเร็งเตปานม มะเร็ง
ตวอมลูกหมาก และลดอาการวยัทองเป็นตปน (นิรนาม, 2553) 

จากการทดลองของจิราวฒัน์ (2550)  พบววาการใสวปุ๋ ยอินทรีย ์2.5 ตนัตวอไรวรววมกบัการใสวปุ๋ ยเคมี N-P2O5-K2O อตัรา 37.0-14.0-18.0 
กิโลกรัมตวอไรว  ท  าใหปผลผลิตเพ่ิมข้ึน สววนการใสวปุ๋ ยเคมีรววมกนัในอตัราท่ีสูงกววาน้ีไมวท  าใหปผลผลิตแตกตวางกนัทางสถิติ ส าหรับการใสวปุ๋ ยเคมีในอตัรา
ท่ีสูงเกินไปท าใหปอตัราการตรึงไนโตรเจนของถัว่เหลืองลดลง และในการศึกษาผลของปุ๋ ยอินทรียเ์พ่ือผลิตถัว่เหลืองฝักสดปลอดสารพิษของรติกร 
(2551) พบววาการใชปปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยหมกัอตัรา 2 ตนัตวอไรว  ใหปผลผลิตแตกตวางกนัทางสถิติ โดยการใชปปุ๋ ยหมกัอตัรา 2 ตนัตวอไรว มีผลตวอการเจริญเติบโต
และการใหปผลผลิตของถัว่เหลืองฝักสดใหปเฉล่ียทั้ง 2 ปีสูงสุดคือ 1,205.11 กก.ตวอไรว  ในขณะท่ีแปลงควบคุมใหปผลผลิตถัว่เหลืองฝักสดต ่าสุดคือ 799.78 
กิโลกรัมตวอไรว  และจากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบววาการใชปปุ๋ ยคอกอตัรา 2 ตนัตวอไรว  ไดปผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดคือ 4,010.66 
บาทตวอไรว   ในการทดลองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพนัธ์ุท่ีเหมาะสมในการผลิตฝักสดและผลผลิตเมล็ด  การใชปอินทรียวตัถุปรับปรุงดินใหปดินมี
คุณสมบติัทางเคมีและกายภาพดีข้ึนและมีธาตุอาหารพืชครบถปวน  ลดการใชปปุ๋ ยเคมีและตปนทุนการผลิต  รวมทั้งผลผลิตท่ีไดปมีความปลอดภยัตวอทั้ง
เกษตรกรและผู ปบริโภค ภายใตปการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี 

2. วธีิการทดลอง 
ท าการทดลองท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วิทยาเขตบางพระ  จงัหวดัชลบุรีระหววางวนัท่ี  27 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี  30  

กนัยายน  2553  วางแผนการทดลองแบบ split plot ใน RCBD จ านวน 4 ซ ้า มีถัว่เหลืองพนัธุ์เชียงใหมว 1 และเชียงใหมว 60  เป็น main plot  และการใสว
ปุ๋ ยแบบตวางๆเป็น sub plot ดงัน้ีคือ 1) ปุ๋ ยเคมีสูตร12-24-12 (C) อตัรา 30 กิโลกรัมตวอไรว  แบวงใสว 3 คร้ัง ใสวพรปอมปลูก 14 วนัและ 25 วนัหลงังอก  2) 
ปุ๋ ยมูลววั (M) อตัรา 300 กิโลกรัมตวอไรว  ใสวพรปอมปลูก  3) ปุ๋ ยน ้ าชีวภาพไคโตซาน (K) อตัราสววน 1 ตวอ 500 ฉีดพวนทุก 10 วนัหลงังอก  4) C+M,  5) 
C+K,  6) C +M +K  โดยกวอนปลูกใสวปูนขาวอตัรา 280 กิโลกรัมตวอไรว   และปุ๋ ยหินฟอสฟอไรทอ์ตัรา 100 กิโลกรัมตวอไรว   คลุกเมล็ดดปวยเช้ือราไตรโค
เดอร์มาและเช้ือไรโซเบียม  ปป องกนัโรครากโคนเนวาและสวงเสริมการสรปางปมท่ีรากตามล าดบั  เม่ือมีแมลงเขปาท าลายฉีดพวนสาร BT (Bacillus 
thuringiensis Berliner) และน ้าสปมควนัไมป  ฉีดพวนปุ๋ ยแคลเซียมและโบรอนอตัราสววน 10 มิลลิลิตรตวอน ้า 20 ลิตรทุก 10 วนั ในระยะเร่ิมออกดอกจนถึง
เก็บเก่ียว   

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 
3.1 ผลผลติฝักสด 

จากการทดลองเก็บเก่ียวฝักสดเม่ือมีอาย ุ80 และ 85 วนั หลงังอกในพนัธุ์เชียงใหมว 1 และเชียงใหมว 60 ตามล าดบัพบววาถัว่เหลือง 2 
พนัธ์ุมีจ  านวนฝักตวอตปน น ้ าหนกั 100 เมล็ดสด  และจ านวนเมล็ดตวอฝัก  แตกตวางกนัอยวางมีนยัส าคญัทางสถิติ  พนัธุ์เชียงใหมว 1 มีจ  านวนเมล็ดตวอฝัก
และน ้าหนกั 100 เมล็ดสดสูงกววาพนัธุ์เชียงใหมว 60 อยวางมีนยัส าคญัทางสถิติ  แตวพนัธุ์เชียงใหมว 60 ใหปจ  านวนฝักตวอตปนมากกววาพนัธุ์เชียงใหมว 1 อยวางมี
นยัส าคญัทางสถิติ สววนการใสวปุ๋ ยรูปแบบตวางๆ เชวน ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยมูลววั และปุ๋ ยน ้ าชีวภาพไคโตซานไมวท  าใหปจ  านวนฝักตวอตปนและผลผลิตแตกตวางกนั
อยวางมีนัยส าคญัทางสถิติ แตวท  าใหปน ้ าหนกั 100 เมล็ดสด  มีความแตกตวางกนัทางสถิติโดยท่ีการใชปปุ๋ ยทั้ง 3 ชนิดรววมกนัท าใหปมีเมล็ดสดมีน ้ าหนัก
สูงสุดในพนัธุ์เชียงใหมว 1 คือ 49.00 กรัมแตวไมวมีความแตกตวางทางสถิติกบัการใสวปุ๋ ยแบบ C+M และ C+K ส าหรับการฉีดปุ๋ ยน ้าชีวภาพไคโตซานเพียง
อยวางเดียวท าใหปน ้ าหนกั 100 เมล็ดสดต ่าท่ีสุดคือ 43.00 กรัมในพนัธุ์เชียงใหมว 1 ส าหรับน ้ าหนกั 100 เมล็ดในพนัธุ์เชียงใหมว 60 พบววามีน ้ าหนกันปอย
ท่ีสุดเฉล่ียเทวากบั 27.50 กรัม และการใสวปุ๋ ยแบบตวางๆ ไมวท  าใหปน ้าหนกัเมล็ด 100 เมล็ดมีความแตกตวางกนัอยวามีนยัส าคญัทางสถิติ จากการทดลองคร้ัง
น้ีพบววาพนัธุ์เชียงใหมว 60 มีแนวโนปมใหปผลผลิตฝักสดเฉล่ียมีแนวโนปมสูงกววาพนัธุ์เชียงใหมว 1 คือ 832.00 และ 768.00 กิโลกรัมตวอไรวตามล าดบั และ
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เม่ือพิจารณาการใสวปุ๋ ยแบบตวางๆ แลปว พบววาพนัธุ์เชียงใหมว 60  มีแนวโนปมตอบสนองตวอการใสวปุ๋ ยเคมีรววมกบัปุ๋ ยมูลววั C+M ซ่ึงใหปผลผลิตฝักสด 
1,008.00 กิโลกรัมไรว แตวพนัธุ์เชียงใหมว 60 มีขปอดปอยคือใหปเมล็ดมีขนาดเล็กกววาพนัธุ์เชียงใหมว 1 และตอบสนองตวอปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยน ้ าชีวภาพไคโตซาน
มากกววา (Table.1) 

รติกร (2551) ศึกษาผลของปุ๋ ยอินทรียเ์พ่ือผลิตถัว่เหลืองฝักสดปลอดสารพิษพบววาการใชปปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยหมกัอตัรา 2 ตนัตวอไรว  ใหป
ผลผลิตแตกตวางกนัทางสถิติ การใชปปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอกอตัรา 2 ตนัตวอไรว  มีผลตวอการเจริญเติบโตและการใหปผลผลิตของถัว่เหลืองฝักสดใหปผลผลิต
เฉล่ียทั้ง 2 ปีสูงสุดคือ 1,205.11 กิโลกรัมตวอไรว  ในขณะท่ีแปลงควบคุมใหปผลผลิตถัว่เหลืองฝักสดต ่าสุด 

3.2 ผลผลติเมลด็ 
พนัธุ์เชียงใหมว 1 และเชียงใหมว 60 เก็บเก่ียวผลผลิตเมล็ดเม่ือมีอาย ุ105 และ 96 วนัหลงังอกตามล าดบั ผลของการใสวปุ๋ ยอินทรียแ์ละ

ปุ๋ ยเคมี  และการใสวรววมกนัแบบตวางๆ ไมวท  าใหปจ  านวนฝักตวอตปน จ านวนเมล็ดตวอฝัก น ้ าหนกั 100 เมล็ดแหปง  และผลผลิตแตกตวางกนัอยวางมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  แตวมีความแตกตวางกนัอยวางมีนยัส าคญัทางสถิติในแตวลกัษณะดงักลวาวในระหววางพนัธุ์เชียงใหมว 1  และเชียงใหมว 60 โดยท่ีพนัธุ์เชียงใหมว 1 มี
น ้ าหนกั 100 เมล็ดแหปง จ  านวนเมล็ดตวอฝักเทวากบั 24.10 กรัม  และ 2.80 เมล็ดตามล าดบัซ่ึงสูงกววาพนัธุ์เชียงใหมว 60  อยวางมีนยัส าคญัทางสถิติ  แตว
พนัธุ์เชียงใหมว 60 ใหปจ  านวนฝักตวอตปน 26.46  ฝัก ในขณะท่ีพนัธุ์เชียงใหมว 1 ใหปจ  านวนท่ี 18.06 ฝักตวอตปน ส าหรับผลผลิตเมล็ดมีแนวโนปมววาพนัธุ์
เชียงใหมว 1 ใหปผลผลิตสูงกววาพนัธุ์เชียงใหมว 60 ท่ี 397.60 กิโลกรัมตวอไรว  ในขณะท่ีพนัธ์ุเชียงใหมว 60 ใหปผลผลิต 377.07 กิโลกรัมตวอไรว  และเม่ือ
พิจารณาการใสวปุ๋ ยแบบตวางๆ แลปวพบววา ถัว่เหลืองทั้ง 2 พนัธ์ุมีแนวโนปมตอบสนองตวอการใสวปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยมูลววัซ่ึงใหปผลผลิตสูงสุดในพนัธุ์เชียงใหมว 
1 ท่ี 444.10 กิโลกรัมตวอไรว  และพนัธ์ุเชียงใหมว 60 ท่ี 465.60 กิโลกรัมตวอไรว   ส าหรับควาดชันีการเก็บเก่ียวพบววาพนัธุ์เชียงใหมว 60 มีควาดชันีการเก็บเก่ียว
ท่ี 0.60 ซ่ึงสูงกววาพนัธุ์เชียงใหมว 1 ท่ีมีควา 0.36 อยวางมีนยัส าคญัทางสถิติ (Table.2) แตวมีขปอสังเกตววาการทดลองคร้ังน้ีมีการใสวปุ๋ ยมูลววัในอตัราท่ี
ควอนขปางต ่าคือ 300 กิโลกรัมตวอไรว   ดงันั้นในการทดลองตวอไปจึงควรเพ่ิมอตัราปุ๋ ยมูลววัใหปสูงข้ึน โดยการทดลองน้ีสอดคลปองกบั จิราวฒัน์ (2550) 
พบววาการใสวปุ๋ ยอินทรียต์ ั้งแตว 2.5 ตนัตวอไรว  รววมกบัการใสวปุ๋ ยเคมี (N-P2O5-K2O) อตัรา 37.0-14.0-18.0 กิโลกรัมตวอไรวท  าใหปผลผลิตเพ่ิมข้ึน สววนการใสว
ปุ๋ ยชนิดตวางๆ รววมกันในอตัราท่ีสูงกววาน้ีไมวท  าใหปผลผลิตแตกตวางกนัทางสถิติ เน่ืองจากการใสวปุ๋ ยเคมีในอตัราท่ีสูงเกินไปท าใหปอตัราการตรึง
ไนโตรเจนลดลง 

Table 1 Types of fertilizer application affected on vegetable soybean yield in CM 1 and CM 60  

Variety 2/   
Types of fertilizer 

application 
Pods per plant Seeds per pod 100 seeds fresh 

weight(g.)1/ 
Yield  (kg/rai) Income Baths/rai 

Chiang Mai 1 C 35.20 2.78 47.25ab  912.00 20,064 
 M 39.98 2.70 47.25ab 672.00 14,784 
 K 30.28 2.93 43.00c 672.00 14,784 
 C+M 31.38 2.68 46.75b 816.00 17,952 
 C+K 28.30 2.55 47.00ab 912.00 20,064 
 C+M+K 32.75 2.40 49.00a 624.00 13728 

mean  32.98b 2.67a 46.71a 768.00ns 16,896 
Chiang Mai 60 C 43.85 2.28 26.75d 720.00 15,840 

 M 48.28 2.48 27.25d 912.00 20,064 
 K 39.10 2.43 27.00d 720.00 15,840 
 C+M 56.33 2.28 28.50d 1,008.00 22,176 
 C+K 44.05 2.33 27.25d 816.00 17,592 
 C+M+K 50.98 2.28 28.25d 816.00 17,592 

mean  47.10a2/ 2.34b 27.50b 832.00ns 18,304 
CV.(%)a  63.51 18.07 2.65 40.79  
CV.(%)b  26.36 8.02 3.81 23.79  

1/ Means followed by the same letters in a column are not significantly different at 95% according to DMRT    
2/ Means followed by the same letters between 2 varieties are not significantly different at 95% according to DMRT 
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Table 2  Types of fertilizer application affected on grain yield in CM 1 and CM 60  varieties 

Variety 1/   
Types of 
ferilizer 

Pods per plant Seeds per pod 
100 seeds dry 

weight(g.) 
Yield/ plants(g) Yield  (kg/rai) 

Harvest Index  

Chiangmai1 C 20.65 2.75 23.63 231.25 443.90 0.48 
 M 18.88 2.83 23.75 223.75 429.50 0.35 
 K 16.25 2.80 23.88 186.25 357.70 0.35 
 C+M 19.20 2.80 23.88 231.25 444.10 0.36 
 C+K 16.63 2.78 24.63 180.00 345.60 0.33 
 C+M+K 16.68 2.83 24.88 190.00 364.80 0.28 

mean  18.05 b 2.80 a 24.10 a 207.08 ns 397.60 ns 0.36 b 
Chiangmai 60 C 26.80 2.25 15.25 186.25 357.70 0.62 

 M 27.83 2.20 15.50 215.00 412.80 0.84 
 K 22.08 2.10 15.13 155.75 299.14 0.53 
 C+M 32.90 2.23 15.25 242.50 465.60 0.58 
 C+K 24.50 2.13 15.13 186.25 357.60 0.62 
 C+M+K 24.65 2.05 15.13 192.50 369.60 0.41 

mean  26.46 a1/ 2.16 b 15.23 b 196.04 ns 377.07 ns 0.60 a 
CV.(%)a  27.85 9.09 3.61 45.49 45.49 66.75 
CV.(%)b  26.77 5.75 3.17 23.79 23.79 59.38 

1/ Means followed by the same letters in between 2 varieties are not significantly different at 95% according to DMRT 

4. สรุป 
1. การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ ยอินทรียแ์ละปุ๋ ยเคมีท่ีมีผลตวอการเจริญเติบโตและผลผลิตของถัว่เหลือง 2 พนัธ์ุ พบววาการใสวปุ๋ ยอินทรียแ์ละ

ปุ๋ ยเคมี และการใสวรววมกนัแบบตวางๆ ไมวท  าใหปจ  านวนฝักตวอตปน จ านวนเมล็ดตวอฝัก ผลผลิตฝักสดและผลผลิตเมล็ดมีความแตกตวางกนัอยวางมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  แตวพบววาการใสวปุ๋ ยเคมีรววมกบัปุ๋ ยมูลววั  และการใสวปุ๋ ยเคมีรววมกบัปุ๋ ยน ้ าชีวภาพไคโตซานมีแนวโนปมใหปผลผลิตฝักสดของถัว่เหลืองเพ่ิม
สูงข้ึน  โดยถัว่เหลืองพนัธุ์เชียงใหมว 1 มีผลผลิตฝักสดเฉล่ีย 912.00 กิโลกรัมตวอไรว  ราคาประมาณกิโลกรัมละ 22 บาท ท าใหปมีรายไดป 20,064 บาทตวอไรว  
และถัว่เหลืองพนัธุ์เชียงใหมว 60 มีผลผลิตฝักสดท่ี 1008.00 กิโลกรัมตวอไรวและมีรายไดป 22,176 บาทตวอไรวตามล าดบั 

2. การควบคุมศตัรูพืชดปวยชีววิธีตั้งแตวปลูกจนกระทัง่เก็บเก่ียว  พบววาการควบคุมศตัรูพืชใหปผลไดปดี พอสมควร  ท  าใหปถัว่เหลืองพนัธุ์
เชียงใหมว 1 และพนัธ์ุเชียงใหมว 60 สามารถเจริญเติบโตและใหปผลผลิตไดป 

3. พนัธุ์เชียงใหมว 1 มีแนวโนปมใหปผลผลิตเมล็ดเฉล่ียตวอไรว สูงกววาพนัธุ์เชียงใหมว 60 คือ 397.60 และ 377.07 กิโลกรัมตวอไรวตามล าดบั 
การใสวปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยมูลววัรววมกนั มีแนวโนปมท าใหปผลผลิตฝักสดและผลผลิตเมล็ดสูงข้ึนในถัว่เหลืองทั้ง 2พนัธ์ุ  

4. ถัว่เหลืองพนัธุ์เชียงใหมว 1 มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกเป็นถัว่เหลืองรับประทานฝักสดเน่ืองจากมีลกัษณะเมล็ดโตและฝักท่ีมี
ขนาดใหญว 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของปุ๋ ยอินทรีย ์ ปุ๋ ยเคมีและน ้ าหมกัชีวภาพต่อผลผลิตถัว่ฝักยาว  ท าการทดลองในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  วิทยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี ท  าการทดลอง 2 ฤดูปลูก คือ ตน้ฤดูฝน (ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน) 
และปลายฤดูฝน (ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน) ปี 2553 วางแผนการทดลองแบบ  1 + (2 x 2 x 2) Factorial  in  Randomized  Complete  
Block  Design  จ านวน 4 ซ ้า โดยมีปัจจยั A เป็นชนิดน ้าหมกัชีวภาพ 2 สูตร คือ น ้าหมกัชีวภาพสูตรไข่ไก่ และสูตรผกัใบเขียว (อตัรา 20 ซีซีต่อน ้ า 20 
ลิตร) ปัจจยั B เป็นปุ๋ ยอินทรีย ์(ปุ๋ ยหมกั) ในอตัรา  1,280 และ 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ และปัจจยั C เป็นปุ๋ ยเคมี คือ ไม่ให้ปุ๋ ยเคมีและให้ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-
15-15 และสูตร 46-0-0 ในอตัรา 32 และ 8 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั โดยมีการให้ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 ในอตัรา 64 และ 16 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดบั เป็นทรีทเมน็ทค์วบคุม 

ผลการทดลองพบวา่ การผลิตถัว่ฝักยาวฝักสดตน้ฤดูฝนให้ผลผลิตและจ านวนฝักรวมต่อพ้ืนท่ีมีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั  0.01 โดยการใช้ปุ๋ ยเคมีอยา่งเดียว (อตัราปกติ) ให้ผลผลิตฝักสด  และจ านวนฝักมากกว่าการผลิตถัว่ฝักยาวโดยใช้ปุ๋ ยเคมี (อตัราคร่ึงหน่ึง) 
ร่วมกบัปุ๋ ยหมกัและน ้ าหมกัชีวภาพ (ผลผลิตฝักสด 13.82 และ 10.30 กก./5 ม2 จ  านวนฝัก 711 และ 531 ฝัก/5 ม2 ตามล าดบั) ส่วนปัจจยัการทดลอง
อ่ืนๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ การผลิตถัว่ฝักยาวฝักสดปลายฤดูฝน  พบว่าผลผลิตและจ านวนฝักรวมต่อพ้ืนท่ีมีความแตกต่างทางสถิติ
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยการใชปุ้๋ ยหมกัร่วมกบัน ้าหมกัชีวภาพและปุ๋ ยเคมี ให้ผลผลิตฝักสดและจ านวนฝักต่อพ้ืนท่ีมากกว่าการผลิตถัว่ฝักยาว
โดยใชปุ้๋ ยหมกัร่วมกบัน ้าหมกัชีวภาพ (ผลผลิตฝักสด 19.28 และ 15.85 กก./5 ม2 จ  านวนฝัก 840 และ 719 ฝัก/5 ม2 ตามล าดบั) ส่วนปัจจยัการทดลอง
อ่ืนๆ พบวา่ทั้งผลผลิตและจ านวนฝักต่อพ้ืนท่ีไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนลกัษณะทางพืชสวนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ความยาวฝัก น ้ าหนกัต่อฝัก เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางฝัก และจ านวนเมล็ดต่อฝัก ให้ผลไม่แตกต่างกนัระหวา่งปัจจยัและระดบัของปัจจยัการทดลองดงักล่าว  
ค าส าคญั : ถัว่ฝักยาว น ้าหมกัชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยเคมี   

Abstract 
The study on the effect of organic fertilizer, chemical fertilizer and bio-extracts on yard long bean yield was conducted at 

Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chonburi province, in early rainy season (April – June, 2010) and late rainy season (July – 
September, 2010). The experiment design used for both seasons was 1 + (2 x 2 x 2) Factorial in Randomized Complete Block Design with 4 
replications. The treatments included control (applied with chemical fertilizers, 15-15-15 and 46-0-0 at 64 and 16 kg/rai, respectively), factor A: 
bio-extracts (egg formula and vegetable formula), factor B: organic fertilizer (compost) at the rate of 1,280 and 2,560 kg/rai, and factor C: 
chemical fertilizers (not applied and applied with 15-15-15 and 46-0-0 at 32 and 8 kg/rai, respectively). 

The results revealed that in the early rainy season yard long bean gave significant differences (P < 0.01) in fresh pod yield and 
number of pods per plot (5 m2). Control (chemical fertilizers only, normal rate) gave more yield and pods per plot than chemical fertilizers (half 
rate) + compost + bio-extracts (yield: 13.82 and 10.30 kg/plot, number of pods: 711 and 531 pods/plot, respectively), whereas, the other factors 
were not significantly different. In the late rainy season, there were also significantly different (P < 0.01) in fresh pod yield and number of pods per 
plot (5 m2), but in another factor. Applying compost + bio-extracts + chemical fertilizers gave more yield and pods per plot than applying compost 
+ bio-extracts without chemical fertilizers (yield: 19.28 and 15.85 kg/plot, number of pods: 840 and 719 pods/plot, respectively), where, the other 
factors were not significantly different. Other horticultural characters such as pod length, pod weight, pod diameter and seeds per pod were not 
significantly different among the experimental factors and the levels within factor.  
Keyword : Yard Long Bean, bio-extracts, organic fertilizer, chemical fertilizer. 
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1. บทน า 
ถัว่ฝักยาว  Vigna  sesquipedalis. Koern. เป็นผกัตระกูลถัว่ มีถ่ินก าเนิดในประเทศจีน และอินเดีย เป็นพืชผกัชนิดหน่ึงท่ีนิยมบริโภคทั้ง

ภายในและนอกประเทศ  โดยฝักสดท่ีอ่อนใช้รับประทานเป็นผกัสด  สามารถน ามาประกอบอาหารไดห้ลายอย่าง  และยงัใช้เป็นวตัถุดิบทางด้าน
อุตสาหกรรมบรรจุกระป๋องและแช่แขง็ดว้ย  ถัว่ฝักยาวนอกจากจะเป็นพืชผกัท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูงแลว้  การปลูกถัว่ฝักยาวยงัช่วยปรับปรุงดินให้ดี
ข้ึนดว้ย  ถัว่ฝักยาวสามารถปลูกไดต้ลอดทั้งปี  ปลูกไดทุ้กภาคของประเทศไทย  ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์  ถึงเดือนพฤศจิกายนปลูกไดผ้ลดีท่ีสุด  ถัว่ฝักยาว
มีล าตน้เป็นเถาเล้ือย  และตอ้งปลูกโดยการท าคา้งจึงจะท าให้ผลผลิตสูงสุด การวางแผนการผลิตท่ีดีท าให้เกษตรกรท่ีปลูกถัว่ฝักยาวไม่มีปัญหาดา้น
ราคาผลผลิต  แต่เกษตรกรจะตอ้งผลิตให้ผลผลิตมีคุณภาพตามความตอ้งการของตลาด (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551) จากขอ้มูลการปลูกผกัใน
จงัหวดัชลบุรี ปี 2552/2553 พบว่ามีพ้ืนท่ีปลูกถัว่ฝักยาว 1,012 ไร่ ผลผลิตรวม 1,512 ตนั (ส านักงานเกษตรจงัหวดัชลบุรี, 2553) และมีพ้ืนท่ีปลูก
ถัว่ฝักยาวรวมทั้งประเทศ 61,242.64 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552) 

เม่ือมีการใชพ้ื้นท่ีปลูกพืชติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง การระบาดของโรคแมลงศตัรูพืชเพ่ิมมาก
ข้ึน ผลผลิตลดลง เกษตรกรจึงจ าเป็นตอ้งหนัไปพ่ึงพาสารเคมี และปุ๋ ยเคมีท าให้ตน้ทุนในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นในปัจจุบนัการใชน้ ้าหมกัชีวภาพจึง
เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีมีบทบาทต่อการผลิตผกัของเกษตรกร เน่ืองจากน ้ าหมกัชีวภาพเป็นสารท่ีไดจ้ากธรรมชาติ มีคุณสมบติัใช้ทดแทนปุ๋ ยเคมี ใช้เป็น
สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช ป้องกันก าจดัโรคและแมลงท่ีผลิตได้ง่าย ไม่สลับซับซ้อน มีความปลอดภยัต่อผูใ้ช้ ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดล้อม  
(สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2547) สามารถน ามาใช้ผลิตผกัสดเพ่ือการบริโภคหลายชนิด เช่น กะหล ่าปลี บล็อกโคล่ี  
ผกักาดหอม  ผกักาดขาว ผกักาดหวั แครอท พริก มะเขือ (ชมรมเกษตรธรรมชาติแห่งประเทศไทย, 2544) แตงกวา คะน้า ถัว่ฝักยาว (จานุลกัษณ์ และ
คณะ, 2546) ใชผ้ลิตเมล็ดพนัธุ์ถัว่ฝักยาว (ร่วมจิตร, 2546) และใช้ผลิตเมล็ดพนัธุ์และฝักสดถัว่ฝักยาว (ร่วมจิตร, 2551) เพ่ือลดการใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมี 
และลดตน้ทุนในการผลิตลง พร้อมน้ียงัไดผ้ลผลิตท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ปลอดภยัแก่เกษตรกรผูผ้ลิต และปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม  แต่เน่ืองจากการ
ใชน้ ้าหมกัชีวภาพของเกษตรกรมกั เป็นการใช้ตามการบอกเล่าไม่มีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอน ท าให้เป็นการเพ่ิมตน้ทุนการผลิตโดยไม่จ  าเป็น ดงันั้นงาน
ทดลองน้ีจึงเป็นการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้น ้ าหมกัชีวภาพสูตรไข่ไก่ และสูตรผกัใบเขียว ร่วมกบัการใช้ปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ยเคมี ท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตฝักสดถัว่ฝักยาว  และอาจใช้เป็นแนวทางในการก าหนดชนิดท่ีเหมาะสม แนะน าแก่เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ฝักยาว เพ่ือให้มี
หลกัเกณฑใ์นการใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอาจลดตน้ทุนการผลิตต่อไป  

2. วธีิการทดลอง 
2.1 อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ ประกอบดว้ย น ้ าหมกัชีวภาพสูตรไข่ไก่ และน ้ าหมกัชีวภาพสูตรผกัใบเขียว ปุ๋ ยอินทรีย ์(ปุ๋ ยหมกั)      ปุ๋ ยเคมี สูตร 15-15-15 
และสูตร 46-0-0 ถัว่ฝักยาวพนัธุ์ล  าน ้ าชี อุปกรณ์ในการจดัท าแปลง อุปกรณ์ตวงน ้ าหมกัชีวภาพ อุปกรณ์ฉีดพ่นน ้ าหมกัชีวภาพ อุปกรณ์ชัง่น ้ าหนัก 
อุปกรณ์วดัความยาวตน้และความยาวฝัก 

2.2 วธีิการ 
ด าเนินการทดลองในแปลงทดลองของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี ระหว่างเดือน

เมษายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ก่อนการทดลองมีการเก็บตวัอย่างดินในแปลงทดลองเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ โปแตสเซียมท่ีละลายน ้าได ้และปริมาณอินทรียวตัถุในดิน 

วางแผนการทดลองแบบ 1+(2 x 2 x 2) Factorial  in  Randomized  Complete  Block  Design จ านวน 4 ซ ้ า โดยมีปัจจยั A เป็นชนิดน ้ า
หมกัชีวภาพ 2 สูตร คือ น ้าหมกัชีวภาพสูตรไข่ไก่ และน ้าหมกัชีวภาพสูตรผกัใบเขียว อตัรา 20 ซีซีต่อน ้ า 20 ลิตร ปัจจยั  B  เป็นปุ๋ ยอินทรีย ์(ปุ๋ ยหมกั) 
ในอตัรา 1,280 และ 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจยั C เป็นปุ๋ ยเคมี คือไม่ใช้ปุ๋ ยเคมี และใช้ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 ในอตัรา 32 และ 8 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีทรีทเมน็ทค์วบคุมคือการใชปุ้๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 อตัรา 64 และ 16 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั ด าเนินการทดลอง
ระหวา่งเดือนเมษายน - เดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 กบัถัว่ฝักยาวพนัธุ์ล  าน ้ าชี การให้ปุ๋ ยอินทรียใ์ห้โดยคลุกรองกน้หลุมก่อนปลูก  การให้ปุ๋ ยเคมีสูตร 
15-15-15 แบ่งใส่ 2 คร้ังเท่าๆ กนัโดยใส่รองกน้หลุม และหลงัปลูก 3 สัปดาห์ การให้ปุ๋ ยเคมีสูตร 46-0-0 ให้หลงัปลูก 2 สัปดาห์ และฉีดพ่นน ้ าหมกั
ชีวภาพทุก 7 วนั ตามอตัราการทดลอง 

การบนัทึกขอ้มูลดา้นการเจริญเติบโต ไดแ้ก่จ  านวนก่ิงแขนงต่อตน้ จ  านวนขอ้ต่อตน้ ความยาวตน้หลงัการเก็บเก่ียว  และอายกุารเก็บ
เก่ียว การบนัทึกขอ้มูลผลผลิต ไดแ้ก่ความยาวฝัก น ้าหนกัฝัก เส้นผา่ศูนยก์ลางฝัก จ  านวนเมล็ดต่อฝัก จ านวนฝักต่อแปลง และ ผลผลิตฝักต่อแปลง การ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลอง 1+ (2 x 2 x 2) Factorial in Randomized Complete Block Design และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Functional analysis of variance และ Duncan’s new Multiple  Range Test    
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3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
ผลการทดลองพบว่า การผลิตถัว่ฝักยาวฝักสดโดยใช้ปุ๋ ยเคมีเพียงอยา่งเดียว  ทั้งตน้และปลายฤดูฝน  ให้ความยาวฝัก  น ้ าหนักต่อฝัก  

เส้นผา่ศูนยก์ลางฝัก  และจ านวนเมล็ดต่อฝัก ไม่แตกต่างทางสถิติกบัการผลิตถัว่ฝักยาวฝักสดโดยใช้ปุ๋ ยหมกั  ร่วมกบัน ้ าหมกัชีวภาพ และปุ๋ ยเคมี ใน
ทุกปัจจยัการทดลอง  (ตารางท่ี  1 และ ตารางท่ี 2)   

 Table 1.  Pod length and pod weight of yard long bean applied with organic fertilizer, chemical fertilizer and 
 bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season   

Experimental factors 
                 Pod  length  (cm)                                                Pod weight  (g) 

C1 C2 Average C1 C2 Average 
Control (Chemical fertilizer) 
All factors (Chemical fertilizer +Organic) 

53.27 
53.37 

54.43 
53.96 

53.85 
53.67 

30.13 
29.85 

32.28 
31.95 

31.21 
30.90 

Factors 
- Eggs Bio-Extract 

 
53.62 

 
53.90 

 
53.76 

 
29.18 

 
31.96 

 
30.57 

- Vegetables Bio-Extract 53.12 54.03 53.58 30.52 31.94 31.23 
- Organic  Fertilizer (1,280 Kg/rai) 53.18 54.03 53.61 30.43 31.83 31.13 
- Organic  Fertilizer (2,560 Kg/rai) 53.56 53.90 53.73 29.27 32.06 30.67 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer+Fertilizer 53.52 53.49 53.48 29.88 31.25 30.57 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer  53.22 54.44 53.83 29.82 32.64 31.23 

F-test ns ns - ns ns - 
C.V. (%) 2.94 4.83 - 7.45 13.20 - 
ns = not significant 

Table 2.  Pod diameter and seeds per pod of yard long bean applied with organic fertilizer, chemical fertilizer and      
bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season   

Experimental factors 
Pod diameter (cm) Seeds per pod  (seed) 

C1 C2 Average C1 C2 Average 
Control (Chemical fertilizer) 
All factors (Chemical fertilizer +Organic) 

1.05 
1.04 

1.03 
1.02 

1.04 
1.03 

17.28 
16.84 

18.20 
18.40 

17.74 
17.62 

Factors 
- Eggs Bio-Extract 

 
1.03 

 
1.03 

 
1.03 

 
16.92 

 
18.42 

 
17.67 

- Vegetables Bio-Extract 1.05 1.01 1.03 16.76 18.39 17.58 
- Organic  Fertilizer (1,280 Kg/rai) 1.05 1.02 1.04 16.79 18.55 17.67 
- Organic  Fertilizer (2,560 Kg/rai) 1.03 1.02 1.03 16.89 18.26 17.58 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer+ Fertilizer 1.03 1.02 1.03 16.97 18.09 17.53 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer  1.05 1.02 1.04 16.71 18.72 17.72 

F-test ns ns - ns ns - 
 C.V. (%) 3.97 5.53 - 3.61 5.21 - 
ns = not significant 

การผลิตถัว่ฝักยาวในตน้ฤดูฝน พบวา่จ านวนก่ิงแขนงต่อตน้มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใชปุ้๋ ยหมกัอตัรา 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ 
ให้จ  านวนแขนงต่อตน้มากกว่าการใช้ปุ๋ ยหมกัอตัรา 1,280 กิโลกรัมต่อไร่ (1.89 และ 1.70 แขนงต่อตน้ตามล าดบั) พบว่าจ  านวนขอ้ต่อตน้มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใชปุ้๋ ยหมกัร่วมกบัน ้าหมกัชีวภาพและปุ๋ ยเคมี มีจ  านวนขอ้ต่อตน้มากกวา่การใชปุ้๋ ยเคมีอยา่งเดียว (22.48 และ 21.55 ขอ้ต่อ
ตน้ตามล าดบั) และพบวา่การใชปุ้๋ ยหมกัอตัรา 2,560 กิโลกรัมต่อไร่  มีจ  านวนขอ้ต่อตน้แตกต่างทางสถิติกบัการใชปุ้๋ ยหมกัอตัรา  1,280 กิโลกรัมต่อไร่ 
(23.59 และ 21.36 ขอ้ต่อตน้ตามล าดบั) การผลิตถัว่ฝักยาวฝักสดปลายฤดูฝน  พบวา่จ านวนก่ิงแขนงต่อตน้มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  โดยการใช้ปุ๋ ย
หมกัอตัรา  2,560 กิโลกรัมต่อไร่  มีจ  านวนแขนงต่อตน้มากกวา่การใชปุ้๋ ยหมกัอตัรา 1,280 กิโลกรัมต่อไร่ (1.82 และ 1.64 แขนงต่อตน้ตามล าดบั) และ
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พบว่าการใช้ปุ๋ ยหมกัร่วมกบัน ้ าหมกัชีวภาพและปุ๋ ยเคมี มีจ  านวนแขนงต่อตน้แตกต่างทางสถิติกบัการใช้ปุ๋ ยหมกัร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย ์(1.80 และ 1.65 
แขนงต่อตน้ ตามล าดบั) ส่วนจ านวนขอ้ต่อตน้ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทุกปัจจยัการทดลอง ดงัตารางท่ี 3      

Table  3   Number of lateral branches per plant and number of nods per plant of yard long bean applied with  
organic fertilizer, chemical  fertilizer  and  bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season   

Experimental factors 
No. of lateral branches per plant Number of nodes  per plant (node) 

C1 C2 Average C1 C2 Average 

Control (Chemical fertilizer) 
All factors (Chemical fertilizer +Organic) 

1.60 
1.80 

1.58 
1.73 

1.59 
177 

21.55b 
22.48a 

19.60 
19.33 

20.58 
20.91 

Factors 
- Eggs Bio-Extract 

 
1.80 

 
1.74 

 
177 

 
21.89 

 
19.59 

 
20.74 

- Vegetables Bio-Extract 1.80 1.72 1.76 23.06 19.06 21.06 
- Organic  Fertilizer (1,280 Kg/rai) 1.70 b 1.64 b 1.67 21.36 b 19.15 20.26 
- Organic  Fertilizer (2,560 Kg/rai) 1.89 a 1.82 a 1.86 23.59 a 19.50 21.55 
- Bio-Extract + Organic  Fertilizer+ Fertilizer 1.85 1.80 a 1.83 21.90 19.63 20.77 
- Bio-Extract + Organic   Fertilizer  1.75 1.65 b 1.70 23.05 19.03 21.04 

F-test * * - * ns - 
 C.V. (%) 10.19 11.91 - 10.72 8.11 - 

ns and * = not significant and significantly different at 0.05, respectively 
Means in a column followed by different letters are significantly different at 0.05 according to functional analysis of variance. 

การผลิตถัว่ฝักยาวฝักสดตน้ฤดูฝน พบว่าช่วงระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิต มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใช้ปุ๋ ยเคมีอยา่ง
เดียว มีช่วงระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิตมากกว่าการผลิตถัว่ฝักยาวโดยใช้ ปุ๋ ยหมกัร่วมกบัน ้ าหมกัชีวภาพและปุ๋ ยเคมีในทุกอตัราการทดลอง 
(40.50 และ 36.69 วนั ตามล าดบั) ส่วนปัจจยัการทดลองอ่ืนๆ ช่วงระยะเวลาในการเก็บเก่ียวไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ และความยาวตน้หลงัการ
เก็บเก่ียวไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทุกปัจจยัการทดลอง   การผลิตถัว่ฝักยาวฝักสดปลายฤดูฝน พบวา่ระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิต และความ
ยาวตน้หลงัการเก็บเก่ียวไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทุกปัจจยัการทดลอง ดงัตารางท่ี 4      

Table 4   Harvesting period and plant length of yard long bean applied with organic fertilizer,  chemical  fertilizer  and   
bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season   

Experimental factors 
Harvesting period   (day) Plant length  (m) 

C1 C2 Average C1 C2 Average 
Control (Chemical fertilizer) 
All factors (Chemical fertilizer +Organic) 

40.50 a 
36.69 b 

32.50 
32.59 

36.50 
34.64 

5.19 
4.73 

4.46 
4.56 

4.83 
4.65 

Factors 
- Eggs Bio-Extract 

 
36.75 

 
32.88 

 
34.82 

 
4.59 

 
4.53 

 
4.56 

- Vegetables Bio-Extract 36.63 32.31 34.47 4.87 4.60 4.74 
- Organic  Fertilizer (1,280 Kg/rai) 36.69 32.88 34.79 4.80 4.74 4.77 
- Organic  Fertilizer (2,560 Kg/rai) 36.69 32.31 34.50 4.65 4.39 4.52 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer + Fertilizer 37.00 32.38 34.69 4.64 4.70 4.67 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer  36.38 32.81 34.60 4.81 4.42 4.62 

F-test * ns -        ns ns - 
 C.V. (%) 5.04 3.50 - 15.05 14.27 - 

ns and * = not significant and significantly different at 0.05, respectively 
Means in a column followed by different letters are significantly different at 0.05 according to functional analysis of variance. 

 



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                                                   Oral Presentation 
 

 231 

การผลิตถัว่ฝักยาวฝักสดตน้ฤดูฝน พบวา่ผลผลิตและจ านวนฝักรวมต่อพ้ืนท่ีมีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  0.01 โดย
การใชปุ้๋ ยเคมีอยา่งเดียวให้ผลผลิตฝักสด และจ านวนฝักมากกวา่การผลิตถัว่ฝักยาวโดยใช้  ปุ๋ ยหมกัร่วมกบัน ้ าหมกัชีวภาพและปุ๋ ยเคมีในทุกอตัราการ
ทดลอง (ผลผลิตฝักสด 13.82 และ 10.30 กก./5 ม2, จ  านวนฝัก 711 และ 531 ฝัก/5 ม2 ตามล าดบั) ส่วนปัจจยัการทดลองอ่ืนๆ พบว่าไม่มีความแตกต่าง
กนัทางสถิติ คือ น ้ าหมกัชีวภาพสูตรไข่ไก่และน ้ าหมกัชีวภาพสูตรผกัให้ผลผลิตฝักสด 10.85 และ 9.76  กก./5 ม2 ตามล าดบั และให้จ  านวนฝัก 563 
และ 500 ฝัก/5 ม2 ตามล าดบั ปุ๋ ยหมกัอตัรา 1,280  และ 2,560  กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสด 10.26 และ 10.34 กก./5 ม2 ตามล าดบั และให้จ  านวนฝัก 
528 และ 534 ฝัก/5 ม2 ตามล าดบั น ้ าหมกัชีวภาพร่วมกบัปุ๋ ยอินทรียแ์ละปุ๋ ยเคมี และน ้ าหมกัชีวภาพร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย ์ให้ผลผลิตฝักสด 10.37 และ 
10.24  กก./5 ม2 ตามล าดบั และให้จ  านวนฝัก 538 และ 525 ฝัก/5 ม2 ตามล าดบั)  

การผลิตถัว่ฝักยาวฝักสดปลายฤดูฝน พบว่าผลผลิตและจ านวนฝักรวมต่อพ้ืนท่ีมีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01
โดยการใช้ปุ๋ ยหมกัร่วมกบัน ้ าหมกัชีวภาพและปุ๋ ยเคมี ให้ผลผลิตฝักสดและจ านวนฝักต่อพ้ืนท่ีมากกว่าการผลิตถัว่ฝักยาวโดยใช้ปุ๋ ยหมกัร่วมกบัน ้ า
หมกัชีวภาพ (ผลผลิตฝักสด 19.28 และ 15.85  กก./5 ม2 จ  านวนฝัก 840 และ 719 ฝัก/5 ม2 ตามล าดบั) ส่วนปัจจยัการทดลองอ่ืนๆ พบวา่ทั้งผลผลิตและ
จ านวนฝักต่อพ้ืนท่ีไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ คือ ปุ๋ ยเคมีอยา่งเดียว และปุ๋ ยหมกัร่วมกบัน ้ าหมกัชีวภาพและปุ๋ ยเคมีในทุกอตัราการทดลองให้ผล
ผลิตฝักสด 18.36 และ 17.56  กก./5 ม2 ตามล าดบั และให้จ  านวนฝัก 820 และ 780 ฝัก/5 ม2 ตามล าดบั น ้าหมกัชีวภาพสูตรไข่ไก่และน ้ าหมกัชีวภาพ
สูตรผกัให้ผลผลิตฝักสด 16.76 และ 18.37 กก./5 ม2 ตามล าดบั และให้จ  านวนฝัก 743 และ 816 ฝัก/5 ม2 ตามล าดบั ปุ๋ ยหมกัอตัรา 1,280  และ 2,560 
กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสด 18.05 และ 17.08 กก./5 ม2 ตามล าดบั และให้จ  านวนฝัก 788 และ 719 ฝัก/5 ม2 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี  5 

Table 5  Number of pods per plot (5 m2) and yield per plot (5 m2) of yard long bean applied with organic fertilizer, 
chemical  fertilizer  and  bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season   

Experimental factors 
Number of pods  per plot (5  m2)  (pod) Yield  per plot (5 m2)  (Kg) 

C1 C2 Average C1 C2 Average 

Control (Chemical fertilizer) 
All factors (Chemical fertilizer +Organic) 

711 a 
531 b 

820 
780 

765 
655 

13.82 a 
10.30 b 

18.36 
17.56 

16.09 
13.93 

Factors 
- Eggs Bio-Extract 

 
563 

 
743 

 
653 

 
10.85 

 
16.76 

 
13.81 

- Vegetables Bio-Extract 500 816 658 9.76 18.37 14.07 
- Organic  Fertilizer (1,280 Kg/rai) 528 788 658 10.26 18.05 14.16 
- Organic  Fertilizer (2,560 Kg/rai) 534 771 653 10.34 17.08 13.71 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer+Fertilizer 538 840 a 689 10.37 19.28 a 14.83 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer  525 719 b 622 10.24 15.85 b 13.05 

F-test ** ** - ** ** - 
 C.V. (%) 19.71 12.98 - 20.64 14.46 - 

** = significantly different at 0.01 
Means in a column followed by different letters are significantly different at 0.05 according to functional analysis of variance. 

4. วจิารณ์และสรุป 
ผลการศึกษาพบว่า การผลิตถั่วฝักยาวฝักสดต้นและปลายฤดูฝนโดยให้ปุ๋ ยเคมี ให้ผลผลิตฝักสดท่ีมีความยาวฝัก น ้ าหนักฝัก 

เส้นผา่ศูนยก์ลางฝัก และจ านวนเมล็ดต่อฝัก ไม่แตกต่างทางสถิติกบัการผลิตถัว่ฝักยาวโดยใชปุ้๋ ยหมกัร่วมกบัน ้ าหมกัชีวภาพและปุ๋ ยเคมี ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการทดลองของพิณทิพยแ์ละคณะ (2548) ท่ีพบว่าความยาวฝัก น ้ าหนกัฝัก และความหวานของถัว่ฝักยาวท่ีไดรั้บปุ๋ ยชนิดต่างๆ ไม่มีความแตกต่าง
กนัทางสถิติ 

การผลิตฝักสดถัว่ฝักยาวตน้และปลายฤดูฝน โดยใช้น ้ าหมกัชีวภาพสูตรไข่ไก่ ให้ผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติกบัการผลิตโดยใช้น ้ า
หมกัชีวภาพสูตรผกั คือ 13.81 และ 14.07 กิโลกรัมต่อพ้ืนท่ี 5 ตารางเมตร การผลิตฝักสดถัว่ฝักยาว โดยใช้ปุ๋ ยหมกัอตัรา 1,280 กิโลกรัมต่อไร่ ให้
ผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติกับการผลิตโดยใช้ปุ๋ ยหมกัอตัรา  2,560  กิโลกรัมต่อไร่  คือ 14.16 และ 13.71 กิโลกรัมต่อพ้ืนท่ี 5 ตารางเมตร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการทดลองของร่วมจิตร (2551) ท่ีพบวา่การผลิตถัว่ฝักยาวโดยใช้น ้ าหมกัชีวภาพ ยิปซัม่ และน ้ าหมกัชีวภาพร่วมกบัยิปซัม่ ให้ความยาว
ฝักไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และสมศกัด์ิ (2546) ท่ีพบวา่การผลิตถัว่ฝักยาวโดยใช้ปุ๋ ยน ้ าชีวภาพจากเศษผกัท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ให้ผลผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  การผลิตถัว่ฝักยาวฝักสดตน้ดูฝนโดยให้ปุ๋ ยเคมีให้ผลผลิตฝักสดท่ีมีจ  านวนฝักต่อพ้ืนท่ี และจ านวนผลผลิตต่อพ้ืนท่ี 
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แตกต่างทางสถิติกบัการผลิตถัว่ฝักยาวโดยใชปุ้๋ ยอินทรียร่์วมกบัน ้าหมกัชีวภาพและปุ๋ ยเคมี  อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 คือ จ  านวนฝัก 711 และ 531 และ
น ้าหนกัฝัก 13.82 และ 10.30 กิโลกรัมต่อพ้ืนท่ี 5 ตารางเมตร ตามล าดบั ส่วนการผลิตฝักสดถัว่ฝักยาวโดยให้และไม่ให้ปุ๋ ยเคมีปลายฤดูฝน ให้ผลผลิต
ท่ีแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.01  คือ  จ  านวนฝัก  840  และ 719 ฝัก และน ้ าหนกัฝัก  19.28 และ 15.87 กิโลกรัมต่อพ้ืนท่ี 5 ตารางเมตร 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการทดลองของ เบญจา (2550) ท่ีพบวา่การใส่ปุ๋ ยและไม่ใส่ปุ๋ ยให้ผลผลิตแตกต่างกนัทางสถิติ และ Abayomi et al. (2008) ท่ี
พบว่าองคป์ระกอบผลผลิตและผลผลิตเมล็ดถัว่พุ่มเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือมีการใช้ปุ๋ ยเคมี N – P2O5 – K2O ในอตัรา  30 – 15 – 15  กิโลกรัมต่อ
เฮกแตร์ข้ึนไป และ Susila et al.  (2007)  ท่ีพบว่าถัว่ฝักยาวให้ผลผลิตต่อไร่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติเม่ือให้ปุ๋ ยท่ีให้ธาตุฟอสฟอรัสอตัรา  0 และ 180 
กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แต่ให้ผลผลิตต่อตน้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยเคมีและน ้ าหมกัชีวภาพ ต่อผลผลิตแตงกวาบริโภคผลสด ท าการทดลองในแปลงทดลองของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี ท  าการทดลอง 2 ฤดูปลูก คือ ตน้ฤดูฝน  (เดือนเมษายน ถึงเดือน
มิถุนายน) และปลายฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน) 2553 โดยวางแผนการทดลองแบบ  1 + (2 x 2 x 2)  Factorial  in  Randomized  
Complete  Block  Design  จ านวน 4 ซ ้ า โดยมีปัจจยั A เป็น ชนิดน ้ าหมกัชีวภาพ 2 สูตร คือ น ้ าหมกัชีวภาพสูตรผลไม ้และน ้ าหมกัชีวภาพสูตรปลา  
(อตัรา  20  ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร) ปัจจยั B เป็น ปุ๋ ยอินทรีย ์(ปุ๋ ยหมกั) ในอตัรา 1,280 และ 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ และปัจจยั  C เป็น ปุ๋ ยเคมี (สูตร 15-15-15) 
ในอตัรา 0 และ 32 กิโลกรัมต่อไร่ และใชปุ้๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 64 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นทรีทเมนทค์วบคุม  

ผลการศึกษาพบว่า การผลิตแตงกวาบริโภคผลสดในต้นฤดูฝน จ านวนผลและผลผลิตต่อพ้ืนท่ี มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยการใช้น ้ าหมกัชีวภาพ ร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย ์และปุ๋ ยเคมี (อตัราคร่ึงหน่ึง) ให้จ  านวนผลและน ้ าหนกัผลผลิตมากกว่าการใช้
ปุ๋ ยเคมีอยา่งเดียว (538 และ 427 ผล /5 ม2, ผลผลิต 42.24 และ 39.91 กก./5 ม2 ตามล าดบั) การใชน้ ้าหมกัชีวภาพจากปลาหมกัให้จ  านวนผลมากกวา่การ
ใชน้ ้าหมกัชีวภาพจากพืช (570 และ 507 ผล /5 ม2 ตามล าดบั) การใช้ปุ๋ ยอินทรียอ์ตัรา 2,560 กก./ไร่ ให้ผลผลิตมากกว่าการใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์อตัรา 1,260 
กก./ไร่ (44.70 และ 39.78  กก./5 ม2 ตามล าดบั) ส่วนปัจจยัการทดลองอ่ืนๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ การผลิตแตงกวาบริโภคผลสดใน
ปลายฤดูฝนพบวา่ จ  านวนผลต่อพ้ืนท่ีและน ้าหนกัสดของตน้มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั โดยการใช้ปุ๋ ย
อินทรียอ์ตัรา 2,560 กก./ไร่ ให้จ  านวนผลต่อพ้ืนท่ีและน ้าหนกัสดของตน้มากกวา่การใชปุ้๋ ยอินทรียอ์ตัรา 1,260 กก./ไร่ (จ  านวนผล 352 และ 312 ผล /5 
ม2 น ้าหนกัสดของตน้ 0.57 และ 0.44 กก./ตน้ ตามล าดบั) ส่วนปัจจยัการทดลองอ่ืนๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ และลกัษณะทางพืชสวน
อ่ืนๆ ในทั้ง 2 ฤดูปลูก ไดแ้ก่ ความยาวผล น ้ าหนกัต่อผล เส้นผ่าศูนยก์ลางผล  ความหวาน (Total soluble solid, TSS) จ  านวนก่ิงแขนง และความยาว
ปลอ้ง ไม่มีความแตกต่างกนัในทุกปัจจยัและระดบัปัจจยัการทดลอง  
ค าส าคญั  : น ้าหมกัชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยเคมี แตงกวา 

Abstract 
The study on the effect of organic fertilizer, chemical fertilizer and bio-extracts on cucumber yield was conducted at Rajamangala 

University of Technology Tawan-ok, Chonburi province, in early rainy season (April – June, 2010) and late rainy season (July – September, 2010). 
The experiment design used for both seasons was 1 + (2 x 2 x 2) Factorial in Randomized Complete Block Design with 4 replications. The 
treatments included control (applied with chemical fertilizers, 15-15-15  at 64  kg/rai, respectively), factor A: bio-extracts (fruit formula and fish 
formula), factor B: organic fertilizer (compost) at the rate of 1,280 and 2,560 kg/rai, and factor C: chemical fertilizers (not applied and applied with 
15-15-15  at 32  kg/rai, respectively). The results revealed that in the early rainy season cucumber gave significant differences (P < 0.01) in fresh 
fruit yield and number of fruits per plot (5 m2). Chemical fertilizers (half rate) + compost + bio-extracts gave more yield and fruit per plot than 
Control (chemical fertilizers only, normal rate) (yield: 42.24 and 39.91 kg/plot, number of fruits: 538 and 427 fruifs /plot, respectively). Applying 
bio-extracts of fish formula gave more number of fruits per plot than that of fruit formula (570 and 507 fruits per plot, respectively). Compost 
applied in the rate of 2,560 kg/rai gave more yield than that of 1,260 kg/rai (44.70 and 39.78 kg/m2, respectively), whereas, the other factors were 
not significantly different. In the late rainy season, there were significant differences in number of fruits per plot (5 m2) (P < 0.05) and plant fresh 
weight (P < 0.01). Applying compost at the rate of 2,560 kg/rai gave more plant fresh weight and number of  fruits per plot than that of 1,280  
kg/rai (plant fresh weight: 0.57 and 0.44 kg/plant, number of fruits: 352 and 312 fruits/plot, respectively), where, the other factors were not 
significantly different. Other horticultural characters such as fruit length, fruit weight, fruit diameter and total soluble solid were not significantly 
different among the experimental factors and the levels within factor.  
Keyword : Bio-extract,  Organic  Fertilizer, Chemical  Fertilizer  and  Cucumber. 
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1. บทน า 
แตงกวา (Cucumis Sativus L.) เป็นพืชตระกูลแตง (Cucurbitaceae) มีถ่ินก าเนิดในประเทศอินเดีย เป็นพืชตระกูลเดียวกนักบัแตงโม  

ฟักทอง บวบ มะระ น ้าเตา้ อายตุั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเก่ียวใชเ้วลา 30-45 วนั ผลผลิตสามารถน าไปปรุงอาหารไดห้ลายชนิด เช่น แกงจืด ผดั จ้ิมน ้ าพริก 
หรือแปรรูปเป็นแตงกวาดอง (เฉลิมเกียรติ, 2549) สถานการณ์การผลิตในปี 2552 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกแตงกวา จ  านวน 51,349 ไร่  (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2552)  โดยจงัหวดัชลบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกแตงกวา จ านวน 1,008 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 3,137 กิโลกรัมต่อไร่ อ  าเภอท่ีปลูกมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พนสันิคม 
บ่อทอง บา้นบึง และ ศรีราชา (ส านกังานเกษตรจงัหวดัชลบุรี, 2553)  ปัญหาในการผลิตแตงกวาของจงัหวดัชลบุรีท่ีพบในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ผลผลิตต่อ
ไร่ยงัอยูใ่นเกณฑต์ ่า  เน่ืองจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์  เกษตรกรใช้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมี เป็นจ านวนมากท าให้ผลผลิตท่ีไดไ้ม่ปลอดภยัจากสารพิษ   
ดงันั้นการส่งเสริมการผลิตแตงกวา นอกจากการใชปุ้๋ ยเคมีและสารเคมีแลว้ การใชน้ ้าหมกัชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรียห์รือปุ๋ ยหมกัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ผูป้ลูก
แตงกวา  สามารถลดตน้ทุนการผลิต และลดปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ท่ีก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูผ้ลิต  ผูบ้ริโภค และ
ส่ิงแวดลอ้ม  Zhu  (2005 อา้งโดย Mahmoud et, al.,  2009) พบว่า การใช้ปุ๋ ยเคมีไนโตรเจนท่ีมากเกินไป ท าให้เกิดการสะสมสารตะกัว่ และไนเตรท 
ตกคา้งในผลผลิต ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งท่ีอนัตราย และท าให้คุณภาพของดินไม่เหมาะสม  Gangolli (1994 อา้งโดย Mahmoud et, al.,  2009) พบว่า ผกั
เป็นแหล่งท่ีส าคญัท่ีน าสารไนเตรทเขา้สู่ร่างกายไดม้ากกวา่ 85%  ต่อวนั  

ปุ๋ ยหมกัคือ (กรมพฒันาท่ีดิน, มปป.) ปุ๋ ยธรรมชาติชนิดหน่ึงซ่ึงไดจ้ากเศษพืชต่างๆ เศษขยะมูลฝอยหลายชนิด อาจมีซากสัตวแ์ละมูล
สตัวร์วมอยูด่ว้ย เม่ือน ามาผสมรวมกนัโดยอาศยักรรมวิธีการหมกัอยา่งง่าย  และใชเ้วลาในระยะหน่ึง เศษพืชเศษขยะเหล่าน้ีจะเปล่ียนไปจากรูปเดิมอนั
เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีของจุลินทรีย ์หลงัจากนั้นก็สามารถน าเอาปุ๋ ยหมกัท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงบ ารุงดิน ซ่ึงธงชยั (2546) กล่าว
วา่ มาตรฐานปุ๋ ยหมกั ตอ้งมีสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน ไม่น้อยกว่า  20: 1 มีไนโตรเจน ทั้งหมด 1% ฟอสฟอรัส 1 % และโปตสัเซียม 0.5% 
หรือสูงกว่า ความช้ืนและสารท่ีระเหยไม่ได ้เกิน 35% โดยน ้ าหนกั อินทรียว์ตัถุ 30-60% pH 6 -7.5 โดยกรมวิชาการเกษตร (2548) กล่าวว่าน ้ าหมกั
ชีวภาพหรือน ้ าสกดัชีวภาพ  เป็นวิธีการสกดัน ้ าเล้ียงจากเซลล์พืชและเซลล์สัตว ์ซ่ึงประกอบดว้ยสารประกอบอินทรียโ์ดยใช้น ้ าตาลหรือกากน ้ าตาล 
(Molasses) ใส่ลงไปจะไดน้ ้ าเล้ียงท่ีสกดัออกมาเป็นสีน ้ าตาล โดยกระบวนการพลาสโมไลซีส (plasmolysis) ของเหลวหรือน ้ าหมกัท่ีไดน้ี้จะมีทั้ง
จุลินทรียธ์รรมชาติท่ีเกิดข้ึนหลากหลายชนิด  รวมทั้งมีสารประกอบท่ีสกดัไดจ้ากเซลล์พืชและเซลล์สัตวช์นิดต่างๆ ไดแ้ก่สารพวก คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน กรดอะมิโน ฮอร์โมน เอนไซมแ์ละอ่ืนๆ ส่วนพงษ ์พฤกษา (2548) กล่าวว่า น ้าหมกัชีวภาพประกอบดว้ยสารต่างๆ และจุลินทรียเ์ป็นจ านวน
มาก  ซ่ึงสามารถแบ่งออกตามประเภทของวตัถุดิบท่ีน ามาผลิตไดเ้ป็น 2 ประเภท คือน ้ าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากพืช และน ้ าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากสัตว ์
และ ออมทรัพย ์และคณะ (2547) กล่าววา่ น ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตโดยใชป้ลาเป็นวสัดุหลกัมีปริมาณธาตุอาหารหลกัครบทุกตวัอยา่ง และมีปริมาณโดย
เฉล่ียสูงกวา่น ้าหนกัชีวภาพท่ีผลิตจากวสัดุหลกัชนิดอ่ืน ไนโตรเจน (%)  น ้าหมกัจากพืช  0.10-1.80  และน ้าหมกัจากสตัว ์ 0.06-1.82   ฟอสฟอรัส (%) 
น ้าหมกัจากพืช 0.01-3.74  และน ้ าหมกัจากสัตว ์ 0.01-3.41 โพแทสเซียม (%) น ้ าหมกัจากพืช 0.38-1.72  น ้าหมกัจากสัตว ์ 0.02- 4.93 ดงันั้นการ
ทดลองน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์ ปุ๋ ยเคมี และ น ้ าหมกัชีวภาพ ในอตัราท่ีเหมาะสมซ่ึงมีผลต่อผลผลิตแตงกวาบริโภคผลสด  
ความปลอดภยั และอาจรวมไปถึงการลดตน้ทุนการผลิต  ส าหรับน าไปใชส่้งเสริมเกษตรกรผูผ้ลิตแตงกวา และการปรับใชก้บัพืชชนิดอ่ืนๆ 

2. วธีิการทดลอง 
2.1 อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ทดลอง ประกอบดว้ย น ้าหมกัชีวภาพสูตรผลไม ้และน ้าหมกัชีวภาพสูตรปลาหมกั ปุ๋ ยอินทรีย ์(ปุ๋ ยหมกั) ปุ๋ ยเคมี สูตร 15-15-15 
และสูตร 46-0-0 แตงกวาพนัธ์ุมาลยั 759 อุปกรณ์ในการจดัท าแปลง พลาสติกคลุมแปลง อุปกรณ์ตวงน ้ าหมกัชีวภาพ อุปกรณ์ฉีดพ่นน ้ าหมกัชีวภาพ 
อุปกรณ์ชัง่น ้าหนกั  อุปกรณ์วดัความยาวตน้และขนาดใบ อุปกรณ์วดัความหวาน 

2.2 วธีิการ  
1. ด าเนินการทดลองในแปลงทดลองของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วิทยาเขตบางพระ  จงัหวดัชลบุรี  ระหวา่งเดือน

เมษายน ถึงเดือนกนัยายน  พ.ศ.  2553 ก่อนการทดลองมีการเก็บตวัอยา่งดินในแปลงทดลอง ปุ๋ ยอินทรีย ์ และน ้าหมกัชีวภาพ  ส่งไปตรวจวิเคราะห์หา
คุณสมบติัดา้นเคมี และปริมาณธาตุอาหารหลกัท่ีสถานีพฒันาท่ีดินเขตท่ี 2  อ  าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา    

2. การวางแผนการทดลองแบบ  1 + (2 x 2 x 2)  Factorial  in  Randomized  Complete  Block  Design  จ านวน  4  ซ ้ า โดยมีปัจจยั  A  
เป็นน ้าหมกัชีวภาพ  2  สูตร คือ น ้าหมกัชีวภาพสูตรผลไม ้และน ้าหมกัชีวภาพสูตรปลา อตัรา  20 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร ปัจจยั  B  เป็นปุ๋ ยอินทรียใ์นอตัรา  
1,280 และ 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจยั C เป็นปุ๋ ยเคมี (สูตร 15-15-15) ในอตัรา  0  และ 32  กิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้ปุ๋ ยเคมี (สูตร 15-15-15)  อตัรา 64  
กิโลกรัมต่อไร่ เป็นทรีทเมนทค์วบคุม    
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3. การจดัท าแปลงเตรียมแปลงไถพรวนดินก าจดัวชัพืช  จดัท าแปลงยอ่ยขนาด  1 x 5 เมตร จ านวน 36 แปลง  ใช้พลาสติกสีด าคลุม
แปลงเพ่ือป้องกนัวชัพืช   ยกร่องแปลงปลูกแบบแถวคู่  ระยะระหวา่งตน้และระหวา่งแถว  20 x 80  เซนติเมตร  จ  านวน 20 ตน้ต่อแปลง  ใชปุ้๋ ยอินทรีย์
ใส่รองกน้หลุมก่อนปลูก  และใส่ปุ๋ ยเคมีปุ๋ ยเคมี  (สูตร 15-15-15)  จ  านวน 2 คร้ังโดยใส่รองกน้หลุม และหลงัจากปลูกแตงกวา  2  สปัดาห์    

4. พืชทดสอบใชแ้ตงกวาบริโภคผลสด พนัธ์ุลูกผสมมาลยั 759  ก่อนปลูกเพาะเมล็ดแตงกวาในกระบะเพาะช า หรือ ถุงพลาสติก คลุก
ยากนัเช้ือรา รดน ้าเชา้เยน็พอแตงกวา ออกใบจริงได ้ 3-4 ใบ (ประมาณ 6 วนั ) ท  าการยา้ยกลา้ลงปลูกในแปลงก่อนยา้ยกลา้ให้รดน ้ าท่ีแปลงปลูกและ
กลา้แตงกวาให้ชุ่ม  โดยยา้ยปลูกในช่วงเวลาเยน็  ท  าร่มพรางแสงให้แตงกวา  รดน ้ าโดยใช้สปริงเกอร์  วนัละ 4 คร้ัง เป็นเวลา 3 วนั พอตน้แตงกวาตั้ง
ตวัได ้  ลดการให้น ้าเป็นวนัละ 2 คร้ัง (เชา้ – เยน็) ปลูกซ่อมและถอนแยกให้มีตน้แตงกวาหลุมละ 1 ตน้ ให้แลว้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และ ปักคา้งให้
ตน้แตงกวายดึเกาะ  การปฏิบติัดูแลรักษาตามค าแนะน าทางวิชาการ  และฉีดพน่น ้าหมกัชีวภาพทุก 7 วนั ตามอตัราการทดลอง    

5.  การจดบนัทึกขอ้มูลผลผลิตและคุณภาพผลผลิต  ไดแ้ก่ จ  านวนผลต่อแปลง น ้ าหนกัต่อผล น ้ าหนกัผลผลิตต่อแปลง  ความยาวผล  
เส้นผา่ศูนยก์ลางผล  และ ความหวาน โดยสุ่มเก็บตวัอยา่งจากทุกแปลงๆ ละ 10 ผล  และการจดัเก็บขอ้มูล จ  านวนก่ิงแขนง  ความยาวของปลอ้งท่ี 7  
ความสูงของตน้ และน ้าหนกัสดของล าตน้ ใบ ก่ิงแขนง  ราก ภายหลงัการเก็บเก่ียว  โดยสุ่มเก็บตวัอยา่งจากทุกแปลงๆ ละ 10 ตน้  การวิเคราะห์ขอ้มูล  
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลอง 1 + (2 x 2 x 2) Factorial in Randomized Complete Block Design และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Functional  analysis of variance และ Duncan’s new Multiple  Range Test  

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
ผลการทดลองพบวา่ การผลิตแตงกวาบริโภคผลสดในตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน โดยใช้ปุ๋ ยเคมีอยา่งเดียว อตัรา 64กิโลกรัมต่อไร่ ใน

พ้ืนท่ี 5 ตารางเมตร ให้ผลผลิตผลสดท่ีมี ความยาวผล น ้าหนกัต่อผล เส้นผา่ศูนยก์ลางผล ความหวาน (Total soluble solid, TSS) จ  านวนก่ิงแขนง และ
ความยาวปลอ้ง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติกบัการผลิตแตงกวาบริโภคผลสดโดยใชน้ ้าหมกัชีวภาพ ร่วมกบัปุ๋ ยอินทรียแ์ละปุ๋ ยเคมี ในทุกปัจจยัและ
อตัราการทดลอง (ตารางท่ี 1, 2 และ 3) 

การผลิตแตงกวาบริโภคผลสดตน้ฤดูฝน พบว่า ความยาวล าตน้ และน ้ าหนกัสด ภายหลงัการเก็บเก่ียว ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ
ทุกปัจจยัและอตัราการทดลอง (ตารางท่ี 4) แต่พบวา่จ านวนผลและน ้าหนกัผลผลิตรวมต่อพ้ืนท่ี มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
โดยการใชน้ ้าหมกัชีวภาพร่วมกบัปุ๋ ยอินทรียแ์ละปุ๋ ยเคมีให้จ  านวนผลและน ้าหนกัผลผลิตแตงกวาโดยรวมมากกวา่การใชปุ้๋ ยเคมีอยา่งเดียว ในทุกอตัรา
การทดลอง (538 และ 427 ผล/5 ม2 ผลผลิต 42.24 และ 39.91 กก./5 ม2 ตามล าดบั) การใช้น ้ าหมกัชีวภาพจากปลาหมกัให้จ  านวนผลต่อแปลงมากกว่า
การใช้น ้ าหมกัชีวภาพจากพืช อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 (570 และ 507 ผล /5 ม2 ตามล าดบั) การใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์อตัรา 2,560 กก./ไร่ ให้น ้ าหนกั
ผลผลิตแตงกวามากกวา่การใชปุ้๋ ยอินทรีย ์อตัรา 1,260 กก./ไร่ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 (44.70 และ 39.78 กก./5 ม2 ตามล าดบั) ส าหรับปัจจยัการ
ทดลองอ่ืนๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยท่ีการใช้น ้ าหมกัชีวภาพจากปลาหมกัมีแนวโน้มให้ผลผลิตต่อแปลงมากกว่าการใช้น ้ าหมกั
ชีวภาพจากพืช (44.05 และ 40.42 กก./5 ม2 ตามล าดบั) การใช้ปุ๋ ยอินทรียอ์ตัรา 2,560 กก./ไร่ มีแนวโน้มให้จ  านวนผลมากกว่าการใช้ท่ีอตัรา 1,260 
กก./ไร่ (556 และ 521 ผล/5 ม2 ตามล าดบั) การใชน้ ้าหมกัชีวภาพร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย ์และปุ๋ ยเคมี มีแนวโนม้ให้จ  านวนผลและผลผลิตมากกว่าการใช้น ้ า
หมกัชีวภาพ ร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย ์(557 และ520 ผล /5 ม2 ผลผลิต 43.55 และ 40.92 กก./5 ม2 ตามล าดบั) (ตารางท่ี 5) 

การผลิตแตงกวาบริโภคผลสดในปลายฤดูฝน  พบวา่น ้าหนกัสดของตน้มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดย
การใชปุ้๋ ยอินทรียอ์ตัรา 2,560 กก./ไร่ ให้น ้าหนกัสดมากกวา่การใชปุ้๋ ยอินทรีย ์อตัรา 1,280 กก./ไร่ (0.57 และ  0.44  กก./ตน้ ตามล าดบั) ส่วนปัจจยัการ
ทดลองอ่ืนๆ น ้ าหนกัสด และความยาวล าตน้ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทุกปัจจยัการทดลอง (ตารางท่ี 4) แต่พบว่าจ  านวนผลต่อพ้ืนท่ีมีความ
แตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยการใชปุ้๋ ยอินทรียอ์ตัรา 2,560 กก./ไร่ ให้จ  านวนผลมากกวา่ท่ีอตัรา 1,260 กก./ไร่ อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั  0.05 (352 และ 312 ผล/5 ม2 ตามล าดบั)   ส าหรับปัจจยัการทดลองอ่ืนๆ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใชน้ ้าหมกัชีวภาพร่วมกบั
ปุ๋ ยอินทรียแ์ละปุ๋ ยเคมี มีแนวโนม้ให้จ  านวนผลมากกวา่การใชปุ้๋ ยเคมีอยา่งเดียว (332 และ 326 ผล/5 ม2) การใชน้ ้าหมกัชีวภาพจากผลไมมี้แนวโน้มให้
จ  านวนผลและผลผลิตมากกวา่การใชน้ ้าหมกัชีวภาพจากปลาหมกั  (343 และ 332 ผล/5 ม2 ผลผลิต 33.70 และ 32.15  กก./5 ม2 ตามล าดบั) การใช้น ้ า
หมกัชีวภาพร่วมกบั ปุ๋ ยอินทรีย ์และปุ๋ ยเคมี มีแนวโน้มให้จ  านวนผล และน ้ าหนกัผลผลิต สูงกว่าการใช้น ้ าหมกัชีวภาพ ร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย ์(347 และ
317 ผล/5 ม2, ผลผลิต 33.30 และ 32.55 กก./5 ม2 ตามล าดบั) (ตารางท่ี 5) 
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Table 1. Fruit length and fruit weight of cucumber applied with organic fertilizer, chemical fertilizer and bio-extracts 
in early (C1) and late (C2) rainy season    

Experimental factors 
                 Fruit  length  (cm)                                                Fruit weight  (g) 

C1 C2 Average C1 C2 Average 
Control (Chemical fertilizer) 
All factors (Chemical fertilizer +Organic) 

12.23 
12.47 

13.14 
12.95 

12.68 
12.71 

94.13 
104.55 

107.40 
106.67 

100.76 
105.61 

Factors 
- Fruit Bio-Extract  

 
12.61 

 
13.11 

 
12.86 

 
108.03 

 
109.41 

 
108.72 

- Fish Bio-Extract 12.33 12.79  12.56 101.08  103.92 102.50 
- Organic  Fertilizer (1,280 Kg/rai) 12.29 12.96 12.62 104.88 107.12 106.00 
- Organic  Fertilizer (2,560 Kg/rai) 12.66 12.93 12.79 104.23 106.21  105.22 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer 12.30 13.02 12.66 104.79 107.99 106.39 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer + Chemical  12.64 12.88 12.76 104.31 105.35  104.83 
F-test ns ns - ns ns - 
 C.V. (%) 7.07 3.39 - 11.67 10.52 - 

ns = not significant 

Table 2  Fruit diameter and  total soluble solid  (TSS) of cucumber applied with organic fertilizer, chemical  fertilizer   
and  bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season    

Experimental factors 
Fruit diameter (cm)        Total  soluble solid  (TSS, Brix)  

C1 C2 Average C1 C2 Average 

Control (Chemical fertilizer) 
All factors (Chemical fertilizer +Organic) 

3.66 
3.82 

3.80 
3.76 

3.73 
3.79 

4.88 
4.80 

5.36 
5.36 

5.12 
5.08 

Factors 
- Fruit Bio-Extract  

 
3.68 

 
3.82 

 
3.75 

 
4.78 

 
5.30 

 
5.04 

- Fish Bio-Extract 3.96 3.70 3.83 4.82    5.42 5.12 
- Organic  Fertilizer (1,280 Kg/rai) 3.83 3.82 3.82 4.71 5.41 5.06 
- Organic  Fertilizer (2,560 Kg/rai) 3.81 3.70 3.75 4.89 5.31 5.10 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer 3.80 3.71 3.75 4.83 5.36 5.09 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer + Chemical  3.85 3.81 3.83 4.77 5.37 5.07 
F-test ns ns - ns ns - 
 C.V. (%) 9.50 9.76 - 5.94 4.49 - 
ns = not significant 

Table 3  Number of lateral branches per plant and Internode length of cucumber applied with organic fertilizer,  
            chemical  fertilizer  and  bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season   

Experimental factors 
No. of lateral branches per plant               Internodes  length  (cm)                                         

C1 C2 Average C1 C2 Average 
Control (Chemical fertilizer) 
All factors (Chemical fertilizer +Organic) 

6.25 
6.22 

6.00 
6.03 

6.13 
6.13 

6.50 
6.63 

7.58 
7.64 

7.04 
7.14 

Factors 
- Fruit Bio-Extract  

 
5.88 

 
6.25 

 
6.06 

 
6.62 

 
7.65 

 
7.14 

- Fish Bio-Extract 6.56 5.81 6.19 6.64       7.63 7.14 
- Organic  Fertilizer (1,280 Kg/rai) 6.13 5.63 5.88 6.63 7.52 7.08 
- Organic  Fertilizer (2,560 Kg/rai) 6.31 6.44 6.38 6.63 7.76 7.20 
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- Bio-Extract + Organic Fertilizer 6.06 5.81 5.94 6.65 7.42 7.04 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer + Chemical  6.38 6.25 6.32  6.62 7.86 7.24 
F-test ns ns - ns ns - 
 C.V. (%) 14.15 24.27 - 6.10 9.97 - 

ns  = not significant  

Table 4 Plant length and plant fresh weight of cucumber applied with organic fertilizer, chemical fertilizer and   
  bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season   

Experimental factors 
Plant length  (m) Plant  fresh weight  (Kg/plant) 

C1 C2 Average C1 C2 Average 
Control (Chemical fertilizer) 
All factors (Chemical fertilizer +Organic) 

    2.33 
2.22 

2.17 
2.30 

2.25 
2.26 

0.56 
0.60 

0.50 
0.50 

0.53 
0.55 

Factors 
- Fruit Bio-Extract  

 
2.17 

 
2.36 

 
2.27 

 
0.58 

 
0.53 

 
0.56 

- Fish Bio-Extract 2.27 2.24 2.26 0.62 0.47 0.55 
- Organic  Fertilizer (1,280 Kg/rai) 2.17  2.19 2.18 0.59     0.44 b 0.52 
- Organic  Fertilizer (2,560 Kg/rai) 2.27 2.41 2.34 0.62   0.57 a 0.59 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer 2.15 2.23 2.19 0.58 0.50 0.54 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer + Chemical  2.29 2.37 2.33 0.62 0.51 0.57 
F-test ns ns  -        ns ** - 
C.V. (%) 13.59 15.00   - 24.98 17.40    - 

ns and ** = not significant and significantly different at 0.01, respectively 
Means in a column followed by different letters are significantly different at 0.01 according to functional analysis of variance. 

Table 5  Number of fruits per plot (5 m2) and yield per plot (5 m2) of cucumber applied with organic fertilizer,  
chemical  fertilizer and  bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season   

Experimental factors 
     Number of Fruits per plot (5  m2)  (Fruit)                                                Yield  per plot (5 m2)  (Kg) 

C1 C2 Average C1 C2 Average 
Control (Chemical fertilizer) 
All factors (Chemical fertilizer +Organic) 

 427 b 
 538 a 

326 
332 

376.50 
435.00 

     33.91 b 
 42.24 a 

33.56  
32.92  

33.73 
37.58 

Factors 
- Fruit Bio-Extract  

 
  507 b 

 
343 

 
425.00 

 
40.42 

 
33.70 

 
37.06 

- Fish Bio-Extract         570 a 332 451.00 44.05 32.15 38.10 
- Organic  Fertilizer (1,280 Kg/rai) 521    312 b 416.50 39.78 b 32.05 35.91 
- Organic  Fertilizer (2,560 Kg/rai) 556    352 a 454.00 44.70 a 33.79 39.24 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer 520 317  418.50 40.92 32.55 36.73 
- Bio-Extract + Organic Fertilizer + Chemical  557 347 452.00 43.55 33.30 38.42 
F-test ** * - ** ns - 
 C.V. (%) 12.09 14.36 - 12.14 15.18 - 
** = significantly different at 0.01       * = significantly different at 0.05         ns = not significant 
Means in a column followed by different letters are significantly different at 0.05 according to functional analysis of variance 
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4. วจิารณ์และสรุปผล   
1. การผลิตแตงกวาบริโภคผลสดในฤดูการผลิตตน้และปลายฤดูฝน โดยใช้ปุ๋ ยเคมีอยา่งเดียว อตัรา 64 กิโลกรัมต่อไร่ พ้ืนท่ี 5 ตาราง

เมตร ให้ลกัษณะความยาวผล น ้าหนกัต่อผล เส้นผา่ศูนยก์ลางผล ค่าความหวาน (Total soluble solid, TSS) จ  านวนก่ิงแขนง และความยาวปลอ้ง ไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ กบัใชน้ ้าหมกัชีวภาพ ร่วมกบัปุ๋ ยหมกั และปุ๋ ยเคมี ทุกปัจจยัและอตัราการทดลอง  

2. การผลิตแตงกวาบริโภคผลสดตน้ฤดูฝน ความยาวล าตน้ และน ้ าหนกัสดของตน้ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทุกปัจจยัและอตัรา
การทดลอง แต่การผลิตแตงกวาปลายฤดูฝน น ้ าหนกัสดของตน้ มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบั 0.01 โดยการใช้ปุ๋ ยหมกั อตัรา 
2,560 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น ้าหนกัสดของตน้ มากกวา่การใชปุ้๋ ยหมกั อตัรา 1,280 กิโลกรัมต่อไร่ (0.57 และ 0.44 กก./ตน้ ตามล าดบั) 

3. การผลิตแตงกวาบริโภคผลสดตน้ฤดูฝน จ านวนผลและผลผลิตต่อพ้ืนท่ี มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดย
การใชน้ ้าหมกัชีวภาพ ร่วมกบัปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ยเคมี ให้จ  านวนผลและน ้าหนกัผลผลิต มากกวา่การใชปุ้๋ ยเคมีอยา่งเดียว ในทุกอตัราการทดลอง (538 และ
427 ผล /5 ม2 ผลผลิต 42.24 และ 39.91 กก./5 ม2 ตามล าดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Mahmoud et, al., (2009) ท่ีพบวา่การใชปุ้๋ ยอินทรียร่์วมกบั
ปุ๋ ยเคมี  ผลผลิตแตงกวาสูงกวา่การใชปุ้๋ ยอินทรีย ์หรือปุ๋ ยเคมีอยา่งเดียว การใชน้ ้าหมกัชีวภาพจากปลาหมกัให้จ  านวนผลมากกวา่การใช้น ้ าหมกัชีวภาพ
จากพืช อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 (570 และ 507 ผล/5 ม2 ตามล าดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบับุญเหลือและคณะ (2551) พบว่าการใช้น ้ าหมกัชีวภาพสูตร
ปลาหมกั และสูตรผลไม ้ในการผลิตงาในสภาพนาอินทรีย ์ให้ผลผลิตเฉล่ีย 80.1 และ 55.0 กก./ไร่ ตามล าดบั การใช้ปุ๋ ยหมกัอตัรา 2,560 กก/ไร่ ให้
ผลผลิตมากกวา่การใชปุ้๋ ยหมกั อตัรา 1,260 กก/ไร่ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยให้ผลผลิต 44.70 และ 39.78 กก./5 ม2 ตามล าดบั 

4. การผลิตแตงกวาบริโภคผลสดปลายฤดูฝน จ านวนผลมีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยการใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์
อตัรา 2,560 กก./ไร่ ให้จ  านวนผลมากกวา่การใชปุ้๋ ยอินทรีย ์อตัรา 1,260 กก./ไร่(352 และ312 ผล/5 ม2 ตามล าดบั) 

โดยสรุป การผลิตแตงกวาบริโภคผลสด  การใชปุ้๋ ยเคมี + ปุ๋ ยอินทรีย ์+ น ้าหมกัชีวภาพ สามารถให้ผลผลิต และจ านวนผลมากกว่าการ
ใชปุ้๋ ยเคมี อยา่งเดียว ส าหรับความยาวผล  น ้าหนกัต่อผล  เส้นผา่ศูนยก์ลางผล ความหวาน จ านวนก่ิงแขนงและ ความยาวของปลอ้ง ไม่มีความแตกต่าง
กนั การใชน้ ้าหมกัชีวภาพสูตรปลา ให้จ  านวนผลมากกวา่น ้าหมกัชีวภาพสูตรผลไม ้และการใช้ปุ๋ ยหมกัอตัราท่ีสูงข้ึนคร่ึงหน่ึงมีผลต่อผลผลิตแตงกวา
ในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึน จึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตแตงกวาบริโภคผลสดเพราะสามารถลดการใช้ปุ๋ ยเคมีลง ร้อยละ 
50  ผลผลิตมีความปลอดภยั และไม่ท  าลายส่ิงแวดลอ้ม   
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บทคัดย่อ 
ไดป้ระยกุตใ์ชฟ้เูรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์ในการจ าแนกขา้วหอมมะลิจากแหล่งพ้ืนท่ีเพาะปลูก 4 

แหล่ง คือ ศูนยวิ์จยัขา้วนครราชสีมา ปทุมธานี สุรินทร์ และอุบลราชธานี ตวัอยา่งขา้วหอมมะลิท่ีใช้เป็นชุดเรียนรู้ประกอบตวัอยา่งจากนครราชสีมา 
ปทุมธานี สุรินทร์ และอุบลราชธานีจ านวน 59, 63, 66 และ 64 ตวัอยา่งตามล าดบั ตรวจวดัตวัอยา่งขา้วโดยวิธีดิฟฟิวรีเฟลกชนัอินฟราเรดฟูเรียร์
ทรานสฟอร์มสเปกโทรสโกปี เลือกใช้ช่วงของอินฟราเรดสเปกตรัมท่ีเป็นลายช้ีบ่ง (1,250 ถึง 750 cm-1) แลว้ท าการวิเคราะห์สเปกตรัมโดยวิธีการ
วิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญพบว่า ตวัอย่างของข้าวหอมมะลิจากอุบลราชธานีมีความแตกต่างจากท่ีอ่ืนมากท่ีสุด ในขณะท่ีตวัอย่างจาก
นครราชสีมา ปทุมธานี และสุรินทร์ค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั ไดใ้ชวิ้ธีแนวเทียบกลุ่มของแบบจ าลองอิสระเปล่ียนไดใ้นการจ าแนกสเปกตรัมพบว่า อตัรา
การจ าแนกประเภทท่ีถูกตอ้งของขา้วหอมมะลิจากนครราชสีมา ปทุมธานี สุรินทร์ และอุบลราชธานีเป็นร้อยละ 85, 94, 89 และ 88 ตามล าดบั ยิ่งไป
กวา่นั้นไดท้ดสอบความสมเหตุสมผลของวิธีการโดยใชชุ้ดทดสอบอิสระท่ีประกอบดว้ยตวัอยา่งขา้วอีก 67 ตวัอยา่งพบวา่ สามารถระบุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ถึงร้อยละ 90 ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีต  ่าและรวดเร็วท าให้วิธีการอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์เป็นวิธีการท่ีมีศกัยภาพในการระบุแหล่งตน้ทาง
ของขา้วหอมมะลิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ค าส าคญั: ขา้วหอมมะลิ แหล่งตน้ทางทางภูมิศาสตร์ อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี คีโมเมทริกส์ 
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Abstract 
Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and Chemometrics were applied to discriminate the Hom Mali rice according to 

the cultivation area. All samples of Hom Mali rice were harvested by four rice research centers: Nakhon Ratchasima, Patumthani, Surin and Ubon 
Ratchathani. Learning set of Hom Mali rice was composed of 59, 63, 66 and 64 samples from Nakhon Ratchasima, Patumthani, Surin, and Ubon 
Ratchathani, respectively. All samples were examined by diffuse reflection infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFTS). The infrared 
spectra in the fingerprint region (1,250 to 750 cm-1) were analyzed by principal component analysis (PCA) to locate the clusters of Hom Mali rice 
of each area in the first three principal component space. Among the four geographical origins, the samples of Hom Mali rice from Ubon 
Ratchathani were the most different, whereas the samples from Nakhon Ratchasima, Patumthani and Surin were more similar. Soft independent 
modeling of class analogy (SIMCA) was used to build the class models to discriminate the spectra. The percentages of correctly classification were 
85%, 94%, 89% and 88% for Nakhon Ratchasima, Patumthani, Surin and Ubon Ratchathani, respectively. In addition, the method was tested with 
the independent validation set of 67 rice samples. The results showed that 90% of the samples were identified correctly. Through low cost and 
short time of analysis of the combination of infrared spectroscopy and Chemometrics showed significant potential for accurate geographical 
traceability of Hom Mali rice. 
Keywords: Hom Mali rice, Geographical origin, Infrared Spectroscopy, Chemometrics. 

1. บทน า 
1.1 ข้าวหอมมะล ิ

ขา้วหอมมะลิ (Hom Mali Rice) เป็นขา้วพนัธุ์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไทย เน่ืองจากมีกล่ินหอมเฉพาะตวัและรสสัมผสัท่ีอ่อนนุ่ม
ละมุนล้ิน ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุวา่ ขา้วหอมมะลิให้หมายถึงขา้วพนัธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk 
Mali 105) และขา้วพนัธ์ุ กข 15 (RD 15) ท่ีปลูกในประเทศไทยเท่านั้น อยา่งไรก็ตามพบว่า “ขา้วหอมมะลิท่ีปลูกในแต่ละจงัหวดัก็ยงัมีคุณภาพและ
ความหอมท่ีแตกต่างกนั” อนัเน่ืองมาจากสมบติัทางกายภาพและชีวภาพของดินท่ีปลูก ภูมิอากาศของแหล่งท่ีปลูก และอาจเน่ืองมาจากการกลายระดบั
ยนี (Gene Mutation) เป็นตน้ เพ่ือเป็นการรับประกนัและคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการเอารัดเอาเปรียบและฉ้อโกงในการปลอมปนในขา้วหอมมะลิและ/
หรือกลฉ้อฉลในการระบุฉลากท่ีมาหรือแหล่งเพาะปลูก จึงควรตอ้งมีวิธีการในการตรวจวิเคราะห์เพ่ือระบุแหล่งท่ีมาของขา้วหอมมะลิท่ีถูกตอ้งและ
รวดเร็ว โดยในการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาการใชเ้ทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์ในการตรวจวิเคราะห์ขา้วหอมมะลิอยา่ง
รวดเร็ว และใชใ้นการจ าแนกขา้วหอมมะลิตามตน้ก าเนิดทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 

1.2 เทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอนิฟราเรดสเปกโทรสโกปี 
เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) หรือเรียกสั้นๆ ว่า เอฟทีไออาร์ 

(FT-IR) เป็นเทคนิคท่ีให้พลงังานท่ีเป็นแสงหรือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) ในช่วงอินฟราเรด (Infrared) หรือเรียกสั้นว่า ไออาร์ 
(IR) ซ่ึงตรงกบัเลขคล่ืน (Wavenumber) ประมาณ 4,000 ถึง 400 cm-1 ผ่านเขา้ไปในสารตวัอยา่งท่ีตอ้งการตรวจวิเคราะห์ โดยเทคนิคการตรวจวดัน้ี
อาศยัหลกัการว่า “สารเคมีท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลท่ีแตกต่างกนัหรือมีหมู่ฟังก์ชัน (Functional Group) ท่ีแตกต่างกนัจะมีสถานะแทรนซิชันของ
พลงังานการสั่น (Vibrational Energy Transition State) ท่ีแตกต่างกนั เป็นผลให้มีอินฟราเรดสเปกตรัม (Infrared Spectrum) ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย” 
(Skoog, Holler, and Nieman, 1998: 381-383; Kellner, Mermet, Otto, and Widmer, 1998: 541-543) เน่ืองจากในความเป็นจริงพบว่า ขา้วหอมมะลิ
จากแต่ละพ้ืนท่ีมีคุณภาพท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีมีชนิดขององค์ประกอบและสัดส่วนขององค์ประกอบทางเคมีท่ีแตกต่างกนั หรือมี
ธรรมชาติเชิงโมเลกุล (Molecular Nature) ท่ีแตกต่างกนั จากความแตกต่างดงักล่าวจึงยอ่มสามารถตรวจวดัไดด้ว้ยเทคนิคเอฟทีไออาร์ 

1.3 เทคนิคดริฟต์ส 
เทคนิคดิฟฟิวรีเฟลกชันอินฟราเรดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มสเปกโทรสโกปี (Diffuse Reflection Infrared Fourier Transform 

Spectroscopy) หรือเรียกสั้นๆ วา่ เทคนิคดริฟตส์ (DRIFTS) เป็นวิธีการตรวจวดัแบบหน่ึงในเอฟทีไออาร์ท่ีตรวจวดัและวิเคราะห์แสงอินฟราเรดท่ีเกิด
จากการกระเจิงแสง (Scattering) โดยในเทคนิคดริฟตส์ เม่ือแสงอินฟราเรดตกกระทบสารตวัอยา่งจะเกิดการการสะทอ้นข้ึน 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 เป็น
การสะทอ้นโดยตรงท่ีผิวของสารตวัอยา่งเรียกวา่ การสะทอ้นแสงตรง (Specular Reflection) และแบบท่ี 2 เป็นแบบท่ีแสงอินฟราเรดมีการสะทอ้นเขา้
ไปภายในสารตวัอยา่งก่อน แลว้จึงเกิดการสะทอ้นกลบัออกมาอีกทีเรียกว่า การสะทอ้นแสงแพร่ (Diffuse Reflection) (Pelikan, Ceppan, and Liska, 
1994: 178-183; Chalmers, and Griffiths, 2002: 2542-2544) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 การกระเจงิแสงในเทคนคิดริฟต์ส 

1.4 คโีมเมทริกส์ 
คีโมเมทริกส์ (Chemometrics) เป็นการผสมผสานระหว่างองคค์วามรู้ทางเคมีกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการจดัการ 

แปลผล และท านายขอ้มูลทางเคมี คีโมเมทริกส์อาจแบ่งย่อยได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกนั คือ การออกแบบการทดลอง (Experimental Design) การ
ประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) การเทียบมาตรฐานหลายตวัแปร (Multivariate Calibration) การรู้จ  าแบบทางเคมี (Chemical Pattern 
Recognition) และการแยกชดัทางเคมี (Chemical Resolution) (Brereton, 2003: 1-11; Malinowski, 1991: 1) ส าหรับการวิจยัน้ีเป็นประยกุตใ์ช้การรู้จ  า
แบบทางเคมี ซ่ึงไดแ้ก่ การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคญัและแนวเทียบกลุ่มของแบบจ าลองอิสระเปล่ียนไดใ้นการจ าแนกความแตกต่างของขา้ว
หอมมะลิจากแต่ละแหล่งผลิตท่ีแตกต่างกนั 

1.5 วธีิซิมคา 
แนวเทียบกลุ่มของแบบจ าลองอิสระเปล่ียนได ้(Soft Independent Modeling of Class Analogy) หรือวิธีซิมคา (SIMCA) โดยสร้าง

แบบจ าลองของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้ซตอิสระ (Independent Set) ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคญั (Principal Component Analysis) 
ท่ีต่างกนั โดยแต่ละเซตก็ครอบคลุมการแปรผนั (Variance) ในกลุ่มตวัอยา่งนั้นดงัภาพท่ี 2 แลว้จ าแนกตวัอยา่งโดยเปรียบเทียบความแปรปรวนตกคา้ง 
(Residual Variance) ของแต่ละตวัอยา่งเทียบกบัความแปรปรวนตกคา้งรวมของแต่ละกลุ่ม (Total Residual Variance of Class) (Kellner, Mermet, 
Otto and Widmer, 1998: 791-792; Brereton, 2003: 243-248) 

 
ภาพที ่2 แนวคดิของวธีิแนวเทยีบกลุ่มของแบบจ าลองอสิระเปลีย่นได้ 

1.6 การส ารวจเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีไดถู้กน ามาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย ์และใช้ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างโมเลกุล 

(Molecular Structure) ของสารชีวโมเลกุลอนัไดแ้ก่ โปรตีน (Protein) ไขมนั (Fat) และคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) อยา่งกวา้งขวาง รวมถึง
ตวัอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงอ่ืนๆดว้ย เช่น ช็อกโกแลต (Chocolate) ไวน์ (Wine) น ้าผ้ึง (Honey) กาแฟ (Coffee) น ้าส้ม (Orange Juice) เน้ือปู 
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(Crab Meat) เป็นตน้ ส าหรับตวัอยา่งท่ีเป็นขา้วส่วนใหญ่เป็นการประยุกตใ์ช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจวิเคราะห์สมบติัทาง
กายภาพของขา้ว เช่น Ellepola และคณะไดใ้ชเ้ทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการศึกษาโครงรูปของโกลบูลิน (Globulin Conformation) ในขา้ว 
(Ellepola, Choi, and Ma, 2005: 12-20) Sato และคณะไดใ้ช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในตรวจวดัสภาพกรดไขมนั  (Fat Acidity) ในร าขา้วท่ี
เก็บไวใ้นช่วงเวลาต่างๆ กนั (Sato et al, 2005: 381-385) Shao และคณะไดใ้ช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์ในการจ าแนกขา้ว
ฉายรังสี (Radiated Rice) ในปริมาณท่ีแตกต่างกนั (Shao, He and Wu, 2008: 3960-3965) เป็นตน้ 

2. วธีิการทดลอง 
 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงทดลองเพ่ือศึกษาขั้นตอนการเตรียมตวัอยา่งการตรวจวดัดว้ยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  และการใช้วิธี   
คีโมเมทริกส์ท่ีเหมาะสมในการระบุแหล่งตน้ทางของขา้วหอมมะลิ โดยกลุ่มตวัอยา่งขา้วหอมมะลิเป็นขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ในรูปของขา้วขาวท่ี
ปลูกในพ้ืนท่ีของจากศูนยวิ์จยัขา้วนครราชสีมา ศูนยวิ์จยัขา้วปทุมธานี ศูนยวิ์จยัขา้วสุรินทร์ และศูนยวิ์จยัขา้วอุบลราชธานี แบ่งตวัอยา่งขา้วเป็น 2 ชุด 
คือ ชุดท่ี 1 เป็นชุดเรียนรู้ (Learning Set) ประกอบดว้ยตวัอยา่งขา้วจากนครราชสีมา ปทุมธานี สุรินทร์ และอุบลราชธานีอยา่งละ 59, 63, 66 และ 64 
ตวัอยา่ง และชุดท่ี 2 ชุดทดสอบความสมเหตุสมผล (Validation Set) อีก 67 ตวัอยา่ง ท าการบดตวัอยา่งขา้วทั้งหมดให้เป็นผงละเอียดดว้ยเคร่ืองป่ัน 
(Blender) แลว้บรรจุตวัอย่างลงในถว้ยตวัอยา่งดริฟตส์ (DRIFTS Sample Cup) ดงัภาพท่ี 3 แล้วบนัทึกอินฟราเรดสเปกตรัม (Infrared Spectrum) 
ในช่วงเลขคล่ืน (Wavenumber) ประมาณ 4,000 ถึง 400 cm-1 ดว้ยเคร่ือง Nicolet Magna 6700 FT-IR spectrometer  ดงัภาพท่ี 4 โดยใช้ตวัตรวจหา 
(Detector) เป็น MCT และก าหนดการแยกชดั (Resolution) เป็น 4 cm-1 เลือกสเปกตรัมในช่วง 1,250 ถึง 750 cm-1 และแปลงผนัเป็นสเปกตรัมอนุพนัธ์
อนัดบัท่ีหน่ึง (1st-Derivative Spectrum) โดยวิธีซาวิสกี-โกเลยอ์นัดบัท่ีส่ี (4th-order Savitsky-Golay Method) แลว้จ าแนกสเปกตรัมของขา้วหอมมะลิ
จากแต่ละแหล่งเพาะปลูกโดยใช้การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคญั (Principal Component Analysis หรือ PCA) และวิธีแนวเทียบกลุ่มของ
แบบจ าลองอิสระเปล่ียนได ้(Soft Independent Modeling of Class Analogies) หรือเรียกสั้นๆ วา่ ซิมคา (SIMCA) 

 
ภาพที ่3 เคร่ืองประกอบดริฟต์สและถ้วยตวัอย่างดริฟต์ส 

 

 
ภาพที ่4 เคร่ือง Nicolet Magna 6700 Spectrometer 
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3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
 จากภาพท่ี 5 แสดงสเปกตรัมเฉล่ียและสเปกตรัมอนุพนัธ์อนัดบัท่ีหน่ึงของขา้วหอมมะลิตามแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 
เน่ืองมาจากการแปรผนั (Variation) และภาวะวิวิธพนัธ์ุ (Heterogeneity) ในตวัอยา่งขา้ว จึงท าให้ “ไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างของสเปกตรัมของ
ขา้วหอมมะลิจากแต่ละแหล่งเพาะปลูกไดด้ว้ยตาเปล่า” จ าเป็นตอ้งท าการวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยคีโมเมทริกส์ โดยท าการวิเคราะห์ส่วนประกอบ
มุขส าคญัพบว่า ศูนยก์ลางของกลุ่ม (Cluster Center) ของขา้วหอมมะลิจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกทั้ง 4 แหล่งดงัภาพท่ี 6 โดยท่ีตวัอยา่งขา้วหอมมะลิจาก
อุบลราชธานีแตกต่างจากแหล่งอ่ืนมาก ในขณะท่ีตวัอยา่งขา้วหอมมะลิจากนครราชสีมา ปทุมธานี และสุรินทร์ค่อนขา้งใกล้เคียงกนั และเม่ือใช้
ตวัอยา่งขา้วในชุดเรียนรู้เพ่ือสร้างโมเดล (Model) ในการจ าแนกขา้วดว้ยวิธีซิมคาพบว่า สามารถจ าแนกขา้วจากนครราชสีมา ปทุมธานี สุรินทร์ และ
อุบลราชธานีไดอ้ยา่งถูกตอ้งถึงร้อยละ 85, 94, 89 และ 88 ตามล าดบั โดยมีความแปรปรวนตกคา้ง (Residual Variance) เป็น 1.145x10-12, 1.124x10-12, 
9.868x10-13 และ 1.278x10-12 ตามล าดบั ยิ่งกว่านั้นไดท้  าการวิเคราะห์ตวัอยา่งขา้วในชุดทดสอบความสมเหตุสมผลพบว่า สามารถจ าแนกไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งถึงร้อยละ 90 ดว้ยค่าใชจ่้ายในการวิเคราะห์ท่ีต  ่าและใชเ้วลาในการวิเคราะห์ท่ีสั้นท าให้วิธีการอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์เป็น
วิธีการท่ีมีศกัยภาพในการระบุแหล่งตน้ทางของขา้วหอมมะลิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ภาพที ่5 อนิฟราเรดสเปกตรัมเฉลีย่ (เส้นทบึ) และสเปกตรัมอนุพนัธ์อนัดบัทีห่นึ่ง (เส้นประ) ของข้าวหอมมะลจิากนครราชสีมา 

(A) ปทุมธานี (B) สุรินทร์ (C) และอุบลราชธานี (D) 
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ภาพที ่6 แผนภาพแสดงศูนย์กลางของกลุ่มของตวัอย่างข้าวหอมมะลจิากนครราชสีมา (สีเขียว) ปทุมธานี (สีม่วง)               

สุรินทร์ (สีม่วง) และอุบลราชธานี (สีน า้เงนิ) 

4. สรุป 
เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสามารถจ าแนกความแตกต่างของขา้วหอมมะลิจากศูนยวิ์จยัขา้วนครราชสีมา ศูนยวิ์จยัขา้วปทุมธานี 

ศูนยวิ์จยัขา้วสุรินทร์ และศูนยวิ์จยัขา้วอุบลราชธานีได ้และวดัความแตกต่างเชิงสเปกตรัมดว้ยวิธีคีโมเมท-ริกส์ จากงานวิจยัน้ีพบว่าเทคนิคดริฟต์ส
และวิธีซิมคาสามารถใชเ้ป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในการระบุแหล่งตน้ทางของขา้วหอมมะลิได ้โดยมีอตัราร้อยละการจ าแนกประเภทท่ีถูกตอ้งเกือบ
ทั้งหมด อยา่งไรก็ตามควรมีการด าเนินการวิจยัเพ่ิมเติมโดยเพ่ิมจ านวนตวัอยา่งขา้ว เพ่ิมเขตพ้ืนท่ีและจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีเพาะปลูกขา้วหอมมะลิ และควร
ตรวจวดัขา้วหอมมะลิท่ีเก็บเก่ียวในปีถดัๆ ไปดว้ย 

5. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงลงไดโ้ดยไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ผูวิ้จยัขอขอบคุณหน่วยปฏิบติัการวิจยัอุปกรณ์รับรู้ (Sensor Research Unit ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการใชเ้คร่ืองอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ 
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การวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ของช่ัวรุ่นในลกัษณะทางพชืสวนของแตงไทย 2 สายพนัธ์ุ 
Generation Mean Analysis of Horticultural Traits in Two Oriental Pickling Melon Lines 

ปราโมทย์  พรสุริยา1  พรทิพย์  พรสุริยา1 และ ปฏิยุทธ์  ขวญัอ่อน2 
Pramote  Pornsuriya1,  Pornthip  Pornsuriya1 and Patiyut  Kwanon2   

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จ. ชลบุรี 

บทคัดย่อ 
การศึกษาอิทธิพลของยีนท่ีควบคุมลกัษณะทางพืชสวนของแตงไทย (Cucumis melo L. var. conomon Makino) โดยการวิเคราะห์

ค่าเฉล่ียของชัว่รุ่น (P1, P2, F1, F2, BC1 and BC2) จากการผสมขา้มระหว่างสายพนัธุ์ ‘R-(S5)’ กบัสายพนัธุ์ ‘L-(S5)’ โดยปลูกทดลองในแปลงปลูกท่ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี ระหว่าง เดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนเมษายน 2553 ผลการทดลองพบว่ามีความแตกต่าง
ระหวา่งชัว่รุ่น (generations) ในทุกลกัษณะท่ีศึกษา แสดงว่ามีความแปรปรวนทางพนัธุกรรมระหว่างสายพนัธุ์พ่อแม่ โดยท่ีปฏิกิริยาของยีนแสดงผล
ในรูปแบบต่างๆ ผนัแปรไปในแต่ละลกัษณะ ปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีนต่างต าแหน่ง (non-allelic gene interaction) มีส่วนเก่ียวขอ้งในการถ่ายทอด
ลกัษณะของทุกลกัษณะยกเวน้ความหนาของเน้ือผล ผลของยนีแบบบวกมีความส าคญัในการควบคุมลกัษณะความยาวตน้ ความกวา้งผล ความยาวผล 
ความหนาเน้ือผล total soluble solid ของเน้ือผล และอายอุอกดอกเพศเมีย ส่วนปฏิกิริยาของยีนแบบข่มแสดงผลในการควบคุมลกัษณะจ านวนขอ้ต่อ
ตน้ ความยาวผล total soluble solid ของเน้ือผล น ้ าหนกัผล และอายอุอกดอกเพศผูแ้ละดอกเพศเมีย พบว่ามีการกระจายตวัท่ีเกินขอบเขตของพ่อแม่ 
(transgressive segregation) ในหลายลกัษณะ แสดงถึงการผสมขา้มระหวา่งสายพนัธุ์พ่อแม่คู่น้ีอาจท าให้เกิดการรวมตวักนัใหม่ของยีนท่ีมีประโยชน์
ส าหรับการคดัเลือกต่อไป 
ค าส าคญั: แตงไทย การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของชัว่รุ่น  

Abstract 
A generation mean analysis was conducted to investigate the influence of gene actions on horticultural traits in two oriental pickling 

melon lines (Cucumis melo L. var. conomon Makino). The six basic generations (P1, P2, F1, F2, BC1 and BC2) from a cross between ‘R-(S5)’ line 
(P1) and ‘L-(S5)’ line (P2) had been evaluated in the field at Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Chonburi province during February 
- April, 2010. Significant differences among generations for all studied traits indicated the presence of genetic variability between the parents. The 
results showed that type of gene action varied with the traits. Non-allelic gene interaction was involved in the inheritance of all traits except for 
fruit flesh thickness. Additive gene effects were important in controlling plant length, fruit width, fruit length, fruit flesh thickness, total soluble 
solid (°Bx) of fruit, and days to female anthesis, whereas dominance was present in governing number of nodes per plant, fruit length, total soluble 
solid (°Bx) of fruit, fruit weight, and male and female antheses. Transgressive segregation found in certain traits indicated that the crossing of these 
two parent lines may result in useful recombination for the future selection. 
Keywords: oriental pickling melon, generation mean analysis. 

1. บทน า 
แตงไทย (Cucumis melo L. var. conomon Makino) จดัไดว้่าเป็นพืชพ้ืนเมืองของไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของคนไทยมาช้า

นาน ถึงแมว้่าพืชในชนิดเมล่อน (melon: Cucumis melo) จะมีหลกัฐานบ่งช้ีว่ามีถ่ินก าเนิดท่ีทวีปอฟัริกา เน่ืองจากมีพนัธุ์ป่า (wild species) ของพวก 
Cucumis อยูเ่ป็นจ านวนมาก อยา่งไรก็ตาม มีการสันนิษฐานว่าอินเดียเป็นศูนยก์ลางของการน าพวกเมล่อนมาเป็นพืชปลูก เน่ืองจากมีการเพาะปลูก
พวกเมล่อนในอินเดียมาแลว้หลายศตวรรษ และมีหลายชนิดท่ีเป็นพนัธุ์ป่าท่ีรับประทานไม่ไดเ้จริญอยูใ่นอินเดีย และยงัมีรายงานว่าศูนยก์ลางของ
ความหลากหลายของพืชชนิดน้ีอยู่ในแถบตะวนัตกเฉียงใตแ้ละตอนกลางของทวีปเอเชีย ได้แก่ ในตุรกี ซีเรีย อิหร่าน และอฟักานิสถาน เป็นตน้ 
(Esquinas-Alcazar and Gulick, 1983) แตงไทยซ่ึงเป็นเมล่อนในกลุ่ม oriental pickling melon (Conomon group: var. conomon) มีผลอ่อนเน้ือสีขาว 
กรอบและบริโภคคล้ายกบัแตงกวา ส่วนผลสุกมีขนาดตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ รูปร่างตั้งแต่ผลกลมจนถึงผลยาว มีกล่ินหอมและมีรสหวานเล็กน้อย ใช้
รับประทานร่วมกบักบัน ้ าแข็งและน ้ าหวาน (Herklots, 1972; Robinson and Decker-Walters, 1997) แตงไทยมีการปลูกกนัอยา่งแพร่หลายในแถบ
ตะวนัออกไกลเพ่ือใช้บริโภคแทนแตงกวา (Nerson, et al., 1988) ในประเทศไทยมีการปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือจ าหน่ายในหลายพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะในแถบภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แตงไทยมีการเจริญเติบโตเร็ว ทนทานต่ออากาศร้อนและสภาพท่ีฝนตกชุก (Tindall, 1983) 
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ตน้แขง็แรง แตกก่ิงแขนงขา้งมาก จากการท่ีเป็นพืชผสมขา้ม จึงพบความหลากหลายทางพนัธุกรรมอยา่งมากในแตงไทย โดยเฉพาะในแตงไทยพนัธ์ุ
พ้ืนเมืองมีการกระจายของรูปร่างและสีผลเป็นอย่างมาก (ปราโมทย ์และพรทิพย,์ 2550; Pornsuriya, 2004) จรัญและคณะ (2546) ไดเ้ปรียบเทียบ
แตงไทยพนัธุ์พ้ืนเมือง 9 สายพนัธ์ุ และพนัธ์ุการคา้ 1 พนัธุ์ โดยการปลูกแบบปักคา้ง พบว่าสายพนัธุ์พ้ืนเมืองหลายสายพนัธุ์ให้ผลผลิตสูงกว่าพนัธุ์
การคา้ และพบว่ามีพนัธุ์พ้ืนเมืองท่ีให้ความหวานมากท่ีสุดคือ 3.50 องศาบริกซ์ ซ่ึงสูงกว่าพนัธุ์การคา้ จากการศึกษาผลทางพนัธุกรรมในลกัษณะ
รูปร่างผลของแตงไทยดว้ยวิธีการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของชัว่ของแตงไทย 2 สายพนัธุ์ ไดแ้ก่ สายพนัธุ์ผลกลม และสายพนัธุ์ผลทรงกระบอก พบว่าใน
ลกัษณะความยาวผลและดชันีรูปร่างผล (ความยาวผล/ความกวา้งผล) มีเฉพาะผลของปฏิกิริยาของยีนแบบผลบวกเท่านั้นท่ีมีนยัส าคญั ในขณะท่ีใน
ลกัษณะความกวา้งผลมีนยัส าคญัของผลของปฏิกิริยาสมัพนัธ์ระหวา่งยนีต่างต าแหน่งทั้ง 3 แบบ (แบบผลบวก x แบบผลบวก, แบบผลบวก x แบบข่ม 
และ แบบข่ม x แบบข่ม) และจากการประมาณจ านวนยีนท่ีควบคุมลกัษณะความยาวผล ความกวา้งผล และดชันีรูปร่างผลไดเ้ท่ากบั 0.84 0.29 และ 
1.33 ยนี ตามล าดบั (Pornsuriya and Pornsuriya, 2009) จากการท่ีการศึกษาทางดา้นพนัธุกรรมตลอดจนการปรับปรุงพนัธ์ุในแตงไทยยงัมีไม่มากนกั 
ดงันั้นการศึกษาทางดา้นพนัธุกรรมในลกัษณะทางปริมาณของแตงไทยในคร้ังน้ี นอกจากจะมีประโยชน์ในดา้นความรู้ทางดา้นพนัธุกรรมแลว้ ยงัเป็น
การปรับปรุงและคดัเลือกสายพนัธุ์ท่ีดีของแตงไทย ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าของพืชพ้ืนเมืองของไทย การทดลองน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพล
ของยนีท่ีควบคุมลกัษณะทางพืชสวนของแตงไทย 2 สายพนัธ์ุ 

2. วธีิการทดลอง 
ท าการผสมขา้มระหว่างแตงไทยสายพนัธุ์พ่อแม่ 2 สายพนัธุ์ ไดแ้ก่สายพนัธุ์ผลกลม (สายพนัธ์ุ R; P1) และสายพนัธ์ุผลยาว (สายพนัธ์ุ 

L; P2) ซ่ึงทั้ง 2 สายพนัธ์ุเป็นลูกผสมตวัเองชัว่รุ่นท่ี 5 (S5) ไดลู้กผสมชัว่รุ่นท่ี 1 (F1) แลว้ปลูกลูกผสมชัว่รุ่นท่ี 1 ร่วมกบัสายพนัธุ์พ่อแม่ เพ่ือท าการผสม
ตวัเองในลูกผสมชัว่รุ่นท่ี 1 ไดลู้กผสมชัว่รุ่นท่ี 2 (F2) และผสมกลบัไปยงัสายพนัธุ์แม่และสายพนัธุ์พ่อ ไดลู้กผสมกลบั BC1 และ BC2 ตามล าดบั น า
เมล็ดพนัธุ์ของประชากรทั้ง 6 ชัว่รุ่นมาปลูกในแปลงทดลอง จ านวน 2 บล็อก บล็อกละ 14 แปลงยอ่ย ขนาดแปลงยอ่ย 1 x 6 ตารางเมตร ปลูกแปลง
ยอ่ยละ 12 ตน้ ใช้พลาสติกคลุมแปลง ระยะปลูกระหว่างตน้ 50 เซนติเมตร ปลูกแบบแถวเด่ียวโดยปล่อยให้เถาเล้ือยไปบนแปลงปลูก โดยในแต่ละ
บล็อกปลูกสายพนัธุ์แม่ สายพนัธุ์พ่อ อยา่งละ 1 แปลงยอ่ย ลูกผสมชัว่รุ่นท่ี 1 จ  านวน 2 แปลงยอ่ย ลูกผสมกลบั BC1 และ BC2 อยา่งละ 2 แปลงยอ่ย 
และลูกผสมชัว่รุ่นท่ี 2 จ  านวน 6 แปลงยอ่ย การปฏิบติัดูแลรักษาตามมาตรฐานการปลูกโดยทัว่ไป (standard practice) บนัทึกขอ้มูลรายตน้ในลกัษณะ
ความยาวตน้ จ  านวนขอ้ต่อตน้ อายดุอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียดอกแรกบาน น ้าหนกัผล ความกวา้งผล ความยาวผล ความหนาเน้ือ และความหวาน (Total 
Soluble solid; TSS) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสุ่มตลอดโดยใชจ้  านวนซ ้าไม่เท่ากนัในแต่ละประชากร การวิเคราะห์ผลทางพนัธุกรรมโดยการ
วิเคราะห์ค่าเฉล่ียของชัว่รุ่น (generation mean analysis) 2 วิธีการ คือ (1) วิธีการของ Hayman (1958) และ Jinks and Jones (1958) ซ่ึงอธิบายไวโ้ดย 
Singh and Chaudhary (1979) และ (2) วิธีการของ Mather and Jinks (1982) (omitting model) โดยการวิเคราะห์ดว้ย matrix algebra โดยท่ี m คือ 
ค่าเฉล่ียของประชากร  d คือ อิทธิพลของยีนแบบบวก (additive gene effect) h คือ อิทธิพลของยีนแบบข่ม (dominance gene effect)  i คือ ปฏิกิริยา
สมัพนัธ์ระหวา่งยนีแบบผลบวกกบัแบบผลบวก (additive x additive gene effect)  j คือ ปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างยีนแบบผลบวกกบัแบบข่ม (additive 
x dominance gene effect) และ  l คือ ปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างยีนแบบข่มกบัแบบข่ม (dominance x dominance gene effect) โดยไดท้ดสอบโมเดลใน
การวิเคราะห์ผลทางพนัธุกรรมก่อนวา่เป็นแบบ additive-dominance model หรือ non-allelic interaction model โดยวิธี scaling test (Mather and Jinks, 
1982) ท  าการทดลองท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี ระหวา่ง เดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนเมษายน 2553 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
3.1 อทิธิพลของยนีทีค่วบคุมลกัษณะ 

การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของชัว่รุ่นของประชากรในชัว่รุ่นต่างๆ ของคู่ผสมแตงไทย 2 สายพนัธ์ุ ดว้ยวิธีการท่ี 1 (Table 1) และวิธีการท่ี 2 
(Table 2) ให้ผลการวิเคราะห์ท่ีแสดงถึงอิทธิพลของยีนท่ีควบคุมลกัษณะต่างๆ ในรูปแบบท่ีไม่แตกต่างกนั แต่ค่าอิทธิพลของยีนท่ีได้อาจมีความ
แตกต่างกนับา้ง ทั้งน้ีเน่ืองจากในการวิเคราะห์ในวิธีการท่ี 2 ตามวิธีการของ Mather and Jinks (1982) นั้น หากอิทธิพลของยีนในรูปแบบใดท่ีไม่พบ
นยัส าคญัก็จะตดัออกไป แลว้ท าการวิเคราะห์ใหม่เฉพาะพารามิเตอร์ของอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัเท่านั้น (omitting model) โดยใช้วิธี least square ซ่ึงถา้มี
จ  านวนพารามิเตอร์ท่ีจะประเมินนอ้ยตวัลง ความแม่นย  าในการประเมินจะมีแนวโนม้สูงข้ึน (พีระศกัด์ิ, 2525) จากการวิเคราะห์ของทั้ง 2 วิธีการ ไดผ้ล
ดงัต่อไปน้ี 

ความยาวตน้ พบวา่ยนีแบบผลบวกมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของลกัษณะความยาวตน้ ดงันั้นจึงสามารถพฒันาลกัษณะความยาวตน้
ให้มียนีในแบบ homozygous ดว้ยการคดัเลือกสายพนัธุ์เพ่ือการใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะน้ียงัมีปฏิกิริยาของยีนต่างต าแหน่ง (non-
allelic gene interaction) คืออิทธิพลของยนีแบบผลบวก x ยนีแบบข่ม และยนีแบบข่ม x ยนีแบบข่ม อยูสู่งเช่นกนั โดยเฉพาะในส่วนของยีนแบบข่ม x 
ยนีแบบข่ม ซ่ึงมีค่ามากกวา่ผลของยนีแบบอ่ืนๆ ดงันั้นจึงควรพิจารณาถึงการใชป้ระโยชน์จากพนัธุ์ลูกผสมดว้ยเช่นกนั 
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จ านวนขอ้ต่อตน้ พบว่ายีนแบบข่มมีบทบาทส าคญัต่อการแสดงออกของลกัษณะน้ี และยงัมีผลจากอิทธิพลของยีนแบบผลบวก x ยีน
แบบข่ม และยนีแบบข่ม x ยนีแบบข่ม ร่วมอยูด่ว้ย ดงันั้นในการปรับปรุงลกัษณะน้ีจึงควรมุ่งใช้ประโยชน์จากสภาพของยีนท่ีเป็น heterozygous โดย
การพฒันาท่ีมุ่งสู่พนัธุ์ลูกผสม 

อายดุอกตวัผูด้อกแรกบาน พบว่าการแสดงออกของลกัษณะน้ีเป็นผลมาจากอิทธิพลของยีนแบบข่มและปฏิกิริยาของยีนต่างต าแหน่ง
ทุกรูปแบบคือ แบบผลบวก x แบบผลบวก แบบผลบวก x แบบข่ม และแบบข่ม x แบบข่ม โดยท่ียีนแบบข่ม x แบบข่ม มีผลมากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ 
ดงันั้นในการพฒันาลกัษณะน้ีจึงควรมุ่งใชป้ระโยชน์จากพนัธุ์ลูกผสม 

อายุดอกตวัเมียดอกแรกบาน พบว่าอิทธิพลของยีนแบบผลบวกและแบบข่มมีบทบาทในการแสดงออกของลกัษณะดงักล่าว และ
อิทธิพลของยนีแบบผลบวก x ยนีแบบข่ม และยนีแบบข่ม x ยนีแบบข่ม มีความส าคญัในลกัษณะน้ีเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม การพฒันาลกัษณะน้ีควรมุ่งสู่
พนัธุ์ลูกผสม เน่ืองจากอิทธิพลของยนีแบบข่ม และแบบข่ม x แบบข่ม มีค่าสูงกวา่รูปแบบอ่ืนๆ 

น ้าหนกัผล มีอิทธิพลของยีนท่ีไม่เป็นแบบบวก (non-additive gene effect) ทุกรูปแบบมีบทบาทส าคญัต่อการแสดงออกของลกัษณะ 
ไดแ้ก่ยีนแบบข่ม แบบผลบวก x แบบผลบวก แบบผลบวก x แบบข่ม และแบบข่ม x แบบข่ม ดงันั้นในการพฒันาลกัษณะน ้ าหนกัผลจึงควรมุ่งใช้
ประโยชน์จาก heterozygote ดว้ยการพฒันาพนัธ์ุลูกผสม 

Table 1 Estimates of the genetic components from generation mean analysis obtained for horticultural traits of two 
oriental pickling melon lines (Hayman, 1958; Jinks and Jones, 1958). 

Traits 
Genetic components Z 

m [d] [h] [i] [j] [l] 
Plant length (cm) 105.96** 11.56* -20.51NS 11.60NS 15.83* 101.90** 
 (2.18)Y (4.54) (14.80) (12.59) (6.90) (25.50) 
No. of nodes per plant 21.75** 0.75NS -6.48** -2.17NS -1.81* 16.63** 
 (0.29) (0.50) (1.69) (1.53) (0.75) (2.72) 
Days to 1st male anthesisX 20.87** -0.29NS 6.90** 7.36** 0.71** -11.11** 
 (0.12) (0.17) (0.62) (0.57) (0.23) (0.96) 
Days to 1st female anthesisX 25.19** 1.90** 3.10* 2.38NS 2.63** -8.13** 
 (0.23) (0.44) (1.42) (1.28) (0.65) (2.34) 
Fruit weight (Kg) 0.72** 0.06NS -0.54** -0.48** -0.22** 0.99** 
 (0.03) (0.05) (0.18) (0.17) (0.07) (0.29) 
Fruit width (cm) 9.48** 1.63** -1.22NS -0.49NS -1.00* 0.36NS 

 (0.17) (0.35) (1.03) (0.97) (0.40) (1.68) 
Fruit length (cm) 14.73** -3.21** -6.66** -5.67** -0.58NS 16.94** 
 (0.37) (0.65) (2.09) (1.98) (0.80) (3.30) 
Fruit flesh thickness (cm) 2.70** 0.38** -1.16NS - - - 
 (0.28) (0.05) (0.74) - - - 
Total soluble solid (°Brix) 5.46** -0.85** -2.93** -2.71** -0.37NS 5.65** 
 (0.09) (0.22) (0.63) (0.57) (0.27) (1.07) 

Z m = mean, [d] = additive, [h] = dominance, [i] = additive x additive epistatic component,   
[j] = additive x dominance epistatic component, [l] = dominance x dominance epistatic component. 
Y The values in parentheses represent the standard errors of the components. 
X Days after transplanting (transplant age = 10 days). 

ความกวา้งผล  พบวา่อิทธิพลของยนีแบบผลบวก และแบบผลบวก x แบบข่ม มีผลต่อการแสดงออกของลกัษณะความกวา้งผล ดงันั้น
ในการพฒันาลกัษณะน้ีจึงสามารถใชป้ระโยชน์จากยนีแบบคู่แฝด (homozygous) โดยการคดัเลือกสายพนัธุ์เพ่ือการใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้และสามารถ
ใชวิ้ธีการคดัเลือกเพ่ือปรับปรุงประชากรในลกัษณะน้ีไดไ้ม่ยากนกั 

ความยาวผล  มีอิทธิพลของยนีทั้งแบบผลบวก แบบข่ม และปฏิกิริยาของยนีต่างต าแหน่งในรูปแบบ ผลบวก x ผลบวก และ แบบข่ม x 
แบบข่ม มีผลต่อการแสดงออกของลกัษณะโดยท่ีผลของยนีแบบข่ม x แบบข่ม มีค่าสูงกวา่ยนีรูปแบบอ่ืนๆ การพฒันาลกัษณะความยาวผลจึงควรมุ่งสู่
พนัธ์ุลูกผสมเพื่อการใชป้ระโยชน์จาก heterozygote 
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ความหนาเน้ือผล  พบว่ามีเพียงอิทธิพลของยีนแบบผลบวกเพียงแบบเดียวท่ีมีผลต่อการแสดงออกของลกัษณะ ดังนั้นจึงไม่อาจ
คาดหวงัในการใชป้ระโยชน์จาก heterozygote ในลกัษณะน้ีได ้

Table 2  Estimates of the genetic components from generation mean analysis (omitting model) obtained 
for horticultural traits of two oriental pickling melon lines (Mather and Jinks, 1982). 

Traits 
Genetic components Z 

m [d] [h] [i] [j] [l] 
Plant length (cm) 104.03** 11.56* - - 15.83* 138.77** 
 (1.67)Y (4.54) - - (6.90) (17.24) 
No. of nodes per plant 21.39** - -4.31** - -2.56* 13.74** 
 (0.19) - (0.72) - (0.37) (1.63) 
Days to 1st male anthesisX 20.87** - 6.90** 7.36** 1.00** -11.11** 
 (0.12) - (0.62) (0.57) (0.16) (0.96) 
Days to 1st female anthesisX 25.58** 1.90** 0.73NS - 2.63** -4.96** 
 (0.17) (0.44) (0.61) - (0.65) (1.40) 
Fruit weight (Kg) 0.72** - -0.54** -0.48** -0.28** 0.99** 
 (0.03) - (0.18) (0.17) (0.04) (0.29) 
Fruit width (cm) 9.42** 1.63** - - -1.00* - 
 (0.10) (0.35) - - (0.40) - 
Fruit length (cm) 14.73** -2.74** -6.66** -5.67** - 16.94** 
 (0.37) (0.39) (2.09) (1.98) - (3.30) 
Fruit flesh thickness (cm) 2.29** 0.34** -0.03NS - - - 
 (0.05) (0.05) (0.09) - - - 
Total soluble solid (°Brix) 5.46** -0.55** -2.93** -2.71** - 5.65** 
 (0.09) (0.14) (0.63) (0.57) - (1.07) 

Z m = mean, [d] = additive, [h] = dominance, [i] = additive x additive epistatic component,   
[j] = additive x dominance epistatic component, [l] = dominance x dominance epistatic component. 
Y The values in parentheses represent the standard errors of the components. 
X Days after transplanting (transplant age = 10 days). 

ความหวานของเน้ือผล โดยการวดัจาก total soluble solid พบว่าอิทธิพลของยีนทั้งแบบผลบวก แบบข่ม และปฏิกิริยาของยีนต่าง
ต าแหน่งในรูปแบบ ผลบวก x ผลบวก และ แบบข่ม x แบบข่ม มีผลต่อการแสดงออกของลกัษณะ โดยท่ีผลของยนีแบบข่มมีค่าสูงกวา่ยีนแบบผลบวก 
ดงันั้นในการพฒันาลกัษณะน้ีจึงควรมุ่งไปสู่การผลิตพนัธุ์ลูกผสมเพ่ือการใชป้ระโยชน์จากความดีเด่นของลูกผสมได ้

3.2 ความดเีด่นของลูกผสม 
จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของลกัษณะของลูกผสมในชัว่รุ่นท่ี 1 (F1) กบัค่าเฉล่ียของพ่อแม่ (mid parent) พบว่ามีเพียงลกัษณะความ

ยาวตน้ และจ านวนขอ้ต่อตน้เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างจากค่าเฉล่ียของพอ่แม่ ในขณะท่ีลกัษณะอ่ืนๆ ให้ค่าไม่แตกต่างจากค่าก่ึงกลางของพ่อแม่ (Table 
3) ดงันั้นจึงไม่อาจใช้ประโยชน์จากลูกผสมจาก 2 สายพนัธุ์น้ีได้โดยตรง ทั้งน้ีสันนิษฐานได้ว่ายีนในลกัษณะดงักล่าวของทั้ง 2 สายพนัธุ์อาจอยูใ่น
สภาพอลัลีลเดียวกนัในยนีต าแหน่งเดียวกนั จึงไม่มีการแสดงความดีเด่นของลูกผสมออกมา อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีค่าเฉล่ียของประชากรในชัว่รุ่นท่ี 
2 มีความแตกต่างจากค่าเฉล่ียของพอ่แม่ ท  าให้คาดไดว้า่มีการกระจายตวัท่ีเกินขอบเขตของพอ่แม่ (transgressive segregation) ของประชากรในชัว่รุ่น
ท่ี 2 ดงันั้นจึงมีโอกาสในการคดัเลือกสายพนัธุ์ท่ีดีจากคู่ผสมน้ีได ้

3.3 อทิธิพลของสายพนัธ์ุแม่ 
พบวา่อิทธิพลของสายพนัธุ์แม่มีผลในลกัษณะความยาวตน้ จ  านวนขอ้ต่อตน้ อายดุอกตวัผูด้อกแรกบาน น ้ าหนกัผล และความกวา้งผล 

เน่ืองจากพบความแตกต่างของลกัษณะดงักล่าวระหว่างลูกผสมตรง (direct cross) กบัลูกผสมสลบั (reciprocal cross) (Table 4) ดงันั้นจึงควรน า
ลกัษณะดงักล่าวมาพิจารณาในการเลือกใชส้ายพนัธุ์แม่ท่ีเหมาะสมในการผลิตลูกผสม 
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Table 3 Means for horticultural traits of oriental pickling melon generations obtained from two lines. 

         Traits P1 P2 Mid-parents F1 F2 

Plant length (cm) 147.08 155.63 151.35 119.25** 104.03** 
No. of nodes per plant 29.54 24.42 26.98 22.67** 21.75** 
Days to 1st male anthesisZ 21.00 23.00 22.00 21.54 20.87** 
Days to 1st female anthesisZ 23.25 24.71 23.98 24.71 25.19* 
Fruit weight (Kg) 1.04 0.49 0.76 0.70 0.72 
Fruit width (cm) 12.31 7.06 9.69 8.96 9.48 
Fruit length (cm) 14.00 19.25 16.63 15.64 14.73** 
Fruit flesh thickness (cm) 2.69 1.94 2.31 2.28 2.31 
Total soluble solid (°Brix) 5.15 6.10 5.63 5.41 5.46 

* and ** = Different from mid-parents at P < 0.05 and 0.01, respectively, according to a single df comparison. 
Z Days after transplanting (transplant age = 10 days). 

Table 4   Means for horticultural traits of F1 direct and reciprocal crosses from two oriental pickling melon lines. 

         Traits F1 direct cross F1 reciprocal cross Test of difference 
Plant length (cm) 99.17 139.33 ** 
No. of nodes per plant 20.71 24.63 ** 
Days to 1st male anthesisZ 20.79 22.29 ** 
Days to 1st female anthesisZ 24.92 24.50 ns 
Fruit weight (Kg) 0.83 0.56 ** 
Fruit width (cm) 9.60 8.31 * 
Fruit length (cm) 15.98 15.29 ns 
Fruit flesh thickness (cm) 2.38 2.17 ns 
Total soluble solid (°Brix) 5.40 5.42 ns 

ns, * and ** = Not different, different at P < 0.05 and 0.01, respectively, according to a single df comparison. 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของชัว่รุ่นในแตงไทย 2 สายพนัธุ์ดงักล่าวน้ี พบวา่อิทธิพลของยีนแบบข่ม และยีนแบบข่ม x ยีนแบบข่ม มีผล
ต่อการแสดงออกของลกัษณะในเกือบทุกลกัษณะท่ีศึกษา ดงันั้นแนวทางในการพฒันาลกัษณะส่วนใหญ่จึงควรมุ่งเน้นไปยงัการผลิตพนัธุ์ลูกผสม 
ถึงแมว้า่อาจจะไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรงจากลูกผสมของ 2 สายพนัธุ์น้ี แต่ก็มีโอกาสท่ีจะคดัเลือกสายพนัธุ์ท่ีดีจากคู่ผสมน้ีต่อไปไดด้ว้ยการ
ผสมตวัเองและคดัเลือก โดยในแตงไทยไม่พบการเส่ือมถอยของลกัษณะในสายพนัธุ์ท่ีผสมตวัเอง 5 ชัว่รุ่น (ปราโมทย ์และพรทิพย,์ 2551) จากนั้นจึง
น าสายพนัธุ์มาท าการทดสอบหาสมรรถนะในการผสมทัว่ไปและจ าเพาะ (GCA และ SCA) กบัสายพนัธุ์อ่ืนๆ จากต่างแหล่งพนัธุกรรมกนั ก็จะท าให้
สามารถใชป้ระโยชน์จากลูกผสมท่ีเหมาะสมต่อไปได ้

4. สรุป 
จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของชัว่รุ่น (P1, P2, F1, F2, BC1 and BC2) จากการผสมขา้มระหว่างสายพนัธุ์ผลกลม (สายพนัธ์ุ R; P1) และสาย

พนัธ์ุผลยาว (สายพนัธ์ุ L; P2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของยีนท่ีควบคุมลกัษณะทางพืชสวนบางลกัษณะ พบว่ามีปฏิกิริยาของยีนแสดงผลในรูปแบบต่างๆ 
ผนัแปรไปในแต่ละลกัษณะ โดยท่ีปฏิกิริยาร่วมระหวา่งยนีต่างต าแหน่ง (non-allelic gene interaction) มีส่วนเก่ียวขอ้งในการถ่ายทอดลกัษณะของทุก
ลกัษณะยกเวน้ความหนาของเน้ือผล ผลของยนีแบบบวกมีความส าคญัในการควบคุมลกัษณะความยาวตน้ ความกวา้งผล ความยาวผล ความหนาเน้ือ
ผล total soluble solid ของเน้ือผล และอายอุอกดอกเพศเมีย ส่วนปฏิกิริยาของยีนแบบข่มแสดงผลในการควบคุมลกัษณะจ านวนขอ้ต่อตน้ ความยาว
ผล total soluble solid ของเน้ือผล น ้ าหนกัผล และอายอุอกดอกเพศผูแ้ละดอกเพศเมีย พบความดีเด่นของลูกผสม (heterosis) ของ 2 สายพนัธุ์น้ีใน
ลกัษณะความยาวตน้และจ านวนขอ้ต่อตน้ พบวา่มีการกระจายตวัท่ีเกินขอบเขตของพอ่แม่ (transgressive segregation) ของประชากรในชัว่รุ่นท่ี 2 ใน
หลายลกัษณะ แสดงถึงการผสมขา้มระหวา่งสายพนัธุ์พอ่แม่คู่น้ีอาจให้ท  าให้เกิดการรวมตวักนัใหม่ของยนีท่ีมีประโยชน์ส าหรับการคดัเลือกต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การทดลองน้ีไดท้ดลองเก่ียวกบัพนัธุ์บวัหลวงท่ีผลิตเหงา้ (ไรโซม) จ านวน 4 พนัธุ์ซ่ึงเป็นพนัธุ์จากต่างประเทศ 3 พนัธ์ุคือหูเป่ย (HU) 

เนทีพอเมริกนัโลตสั (NAL) และ ฮาวายเบอร์ 1 (HA) ส่วนพนัธุ์ไทยอีก 1 พนัธ์ุคือสามร้อยยอด (SY) ท าการทดลองท่ีคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี ในระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 ในปีท่ี1 เป็นการสังเกตการเจริญเติบโต
และเพ่ิมจ านวนเหงา้เพ่ือน าไปใชใ้นการทดลองปีต่อไปโดยพบวา่พนัธ์ุหูเป่ย (HU) อเมริกนัโลตสั (NAL) และ ฮาวายเบอร์ 1 (HU) สร้างเหงา้เม่ือมีอาย ุ
5 เดือน ส่วนพนัธุส์ามร้อยยอด (SY) สร้างเหงา้เม่ืออาย ุ10 เดือน การทดลองท่ี 2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของบวัหลวงทั้ง 4 พนัธ์ุ โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ CRD มี 4 ซ ้า เก็บเก่ียวเม่ือมีอาย ุ13 เดือน พบวา่พนัธุ์หูเป่ยให้ผลผลิตเหงา้มากท่ีสุดคือ 2.95 กก/ตน้ ซ่ึงไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติกบัพนัธุ์ เนทีฟอเมริกนัโลตสั ซ่ึงให้ผลผลิต 1.82 กก./ตน้ น ้ าหนกัเหงา้พนัธุ์ หูเป่ยหนกัมากท่ีสุดคือ 47.46 กรัม/เหงา้ แต่มีลกัษณะอว้นสั้น 
ส่วนพนัธุฮ์าวายเบอร์1 และสามร้อยยอดให้น ้ าหนกัเหงา้ต  ่าท่ีสุดคือ 0.95 และ 0.45 กก./ตน้ตามล าดบั  พนัธ์ุสามร้อยยอดให้ผลผลิตเหงา้ต ่าท่ีสุดและ
เหงา้มีลกัษณะผอมยาว ในการทดลองท่ี3 จึงใชพ้นัธ์ุหูเป่ยซ่ึงให้ผลผลิตสูงท่ีสุดมาปลูกในระยะปลูกต่างๆ กนั 3 ระยะ วางแผนการทดลองแบบ RCBD 
มี 3 ซ ้ า พบว่าการปลูกในระยะ 2x2 ม.ให้น ้ าหนกัเหงา้สูงท่ีสุด 1,626.67 กก./ไร่ แต่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการปลูกท่ีระยะ 
1.5x1.5 และ 1x1ม.ซ่ึงให้ผลผลิตเหงา้ 1,481.48 และ 1,374.82 กก./ไร่ ตามล าดบัเม่ือเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ5 เดือน พนัธ์ุหูเป่ยเป็นพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตเหงา้สูงสุด
และมีอายกุารเก็บเก่ียวสั้นจึงเหมาะสมท่ีจะน าไปศึกษาทดลองและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกบวัเหงา้เป็นการคา้ในประเทศไทยต่อไป 
ค าส าคญั: บวัเหงา้ Nelumbo nucifera  Gaertn., เปรียบเทียบพนัธ์ุเหงา้ในประเทศไทย 

Abstract 
The study was conducted to compare four lotus cultivars for rhizome production in Thailand. The cultivars including three from 

abroad namely Hubei (HU), Native American Lotus (NAL) and Hawaii #1 (HA), and one from Thailand namely Samroiyod (SY), were grown at 
Department of Plant Science, Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Chonburi, Thailand during 2008 to 2010. In the first year, 
general observation and mass rhizome production was conducted which found that HU, NAL and HU could develop  rhizomes at 5 months after 
planting but not in SY. The second experiment, the four cultivars were laid out in CRD with 4 replications to compare their rhizome yields. At 13 
months after planting, HU gave the highest rhizome yield of 2.95 kg/plant, but it was not significantly different from NAL which yielded 1.82 
kg/plant. HA and SY produced rhizome yield of 0.95 and 0.45 kg/plant, respectively. HU gave the largest rhizome with the weight of 47.46 
g/rhizome, however, its rhizome was rather short and stout, SY gave the lowest yield and its rhizome was rather thin and long. In the third 
experiment, the highest yield was recorded in HU of 1,626.67 kg/rai planting at 2x2 m, but not significant different from 1.5x1.5m and 1x1m 
which gave rhizome yields 1,481.48 and 1,374.82 kg/rai respectively at 5 months after planting. HU gave the highest yield and short growing 
season within 5 months would be suggested for rhizome production cultivar and then introduced to farmers in Thailand. 
Keywords: Rhizome lotus, Nelumbo nucifera Gaertn., cultivar comparison in Thailand. 

1. บทน า 
บวัหลวงเป็นพืชท่ีอยูใ่นวงศ ์Nelumbonaceae ซ่ึงมีอยูเ่พียงสกุลเดียวคือสกุล Nelumbo เท่านั้น ล าตน้มีทั้งเหงา้ใตดิ้น หรือเป็นไหลเหนือ

ดินใตน้ ้ า ใบเด่ียวแตกจากขอ้ของล าตน้ใตดิ้น มีลกัษณะใบกลม (สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, 2550) บวัหลวงเป็นพืชท่ีมีมานานประมาณ 135 
ลา้นปี กระจายอยูใ่นทวีปใหญ่ๆ ทัว่โลกคือ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาเหนือและใต ้ส่วนบวัสายพบเม่ือประมาณ 4,000 ปี ในลุ่มแม่น ้ า
ไนล ์ พบบวัสายดอกสีขาวฝังอยูใ่นสุสานของกษตัริยร์ามาเลสและตุตนัคาเมน บวัยงัเป็นดอกไมป้ระจ าชาติและดอกไมศ้กัด์ิสิทธ์ิ (The Sacred Lotus 
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of Egypt) ของประเทศอียิปต ์(สุชาดาและคณะ, 2550)  อรทยั (2010) ไดก้ล่าวว่าถ่ินก าเนิดบวัหลวงพบในประเทศจีนในซากใบท่ีเป็นฟอสซิลเก่าแก่
ท่ีสุดมีอาย ุ145 ลา้นปี พบท่ีจงัหวดัซินเจียง (Xinjiang) ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงเป็นผูผ้ลผลิตเหงา้บวัมากท่ีสุดใน
โลกในปี พ.ศ. 2552 ผลิตได ้7,497,000 ตนัปลูกมากใน 5 จงัหวดัไดแ้ก่ Jiangsu, Henan, Sichuan, Hubei และ Guangxi   สถาบนัวิจยัพืชผกัคือ Wuhan 
Vegetable Research Institute ซ่ึงปรับปรุงพนัธ์ุพืชผกัและบวัมากมายหลายพนัธ์ุและท าผลิตภณัฑเ์หงา้บวัชนิดต่างๆ เช่น แช่ในน ้าเกลือ ตม้ แช่แข็ง น ้ า
เหงา้บวั แป้ง น ้ าส้มและตากแห้งเป็นตน้ (Weidong et al,2010) ในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกบวัหลวงประมาณ 5,000 ไร่ กระจายอยูท่ ัว่ทุกภาคของ
ประเทศ เช่น นนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น พิจิตร พะเยา นครสวรรค ์พิษณุโลก และพทัลุง เป็นตน้ พนัธ์ุบวัหลวงท่ีปลูกเพ่ือ
ใชเ้มล็ดและเหงา้คือพนัธุ์ปทุม มีดอกขนาดใหญ่ ดอกตูมเป็นรูปไข่ปลายเรียว สีชมพู และพนัธุ์บุณฑริก มีดอกขนาดใหญ่เป็นรูปไข่ ปลายเรียว สีขาว 
ปลายกลีบสีชมพเูร่ือๆ (สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, 2550) ทุกส่วนของบวัมีสรรพคุณทางยามีสารประกอบส าคญัคือสาร Alkaloids Flavonoids 
สารฝาด สารชนั สารอาหาร เส้นใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และ สาร Asparagines และ Nelumbine ใชผ้สมในยาแผนโบราณ มีสรรพคุณบ ารุงหัวใจ ลด
ความดนัโลหิต ลดน ้าตาลในเลือด นอนไม่หลบั และกระตุน้ทางเพศเป็นตน้ (Urairat, 2007) ในประเทศไทยมีการผลิตรากบวัไม่แพร่หลาย เน่ืองจาก
ไม่มีพนัธุ์บวัเหงา้โดยตรง เกษตรกรใชบ้วัหลวงตดัดอกและเมล็ดผลิตเหงา้ซ่ึงจะใชเ้วลามากกวา่ 1 ปี จึงจะเก็บเก่ียวเหงา้ได ้จึงควรมีการศึกษาหาพนัธ์ุ
บวัเหงา้ท่ีสามารถเจริญเติบโตและปรับตวัให้เหมาะสมกบัภูมิอากาศของประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรปลูกต่อไป วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือ
หาพนัธ์ุบวัท่ีให้ผลผลิตเหงา้สูง เพ่ิมผลผลิตโดยใชวิ้ธีทางเขตกรรมและน าผลการศึกษาไปส่งเสริมให้เกษตรกรต่อไป 

2. วธีิการการทดลอง 
ใช้บวัหลวง 3 พนัธ์ุจากต่างประเทศคือ พนัธ์ุหูเป่ย (HU) เนทีพอเมริกนัโลตสั (NAL) และ ฮาวายเบอร์ 1 (HA) ส่วนพนัธุ์ไทยอีก 1 

พนัธ์ุคือสามร้อยยอด (SY) ท าการทดลองท่ีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี ใน
ระหวา่งปี พ.ศ.2551-2553 ในปีแรกขยายพนัธ์ุบวัหลวงให้มีเหงา้พอเพียงท่ีจะใช้ในงานวิจยัโดยปลูกในคอกผา้ใบขนาด 3x3 เมตร ปลูกพนัธ์ุละ 2 ตน้ 
ในวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 เก็บเก่ียวผลผลิตเม่ือมีอาย ุ5 เดือนและ10 เดือน ในปีท่ี 2 ศึกษาการเจริญเติบโตของบวัแต่ละพนัธุ์โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Completely Randomized Design มี 4 ซ ้ า ปลูกในปลอ้งบ่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.6 เมตร ปลูกในวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2552 ส้ินสุดการ
ทดลองเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีระยะเวลาด าเนินการทดลอง 13 เดือน ในปีท่ี 3 ใช้บวัท่ีให้ผลผลิตสูงมาทดลองระยะปลูกท่ีเหมาะสม คือ 
1x1, 1.5x1.5 และ 2x2 เมตร โดยปลูกในบ่อซีเมนตข์นาด 3x3x0.6 เมตรและ 4x4x0.6 เมตร วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 
Design มี 3 ซ ้ า ท  าการปลูกเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2553 ใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ใส่ทุกเดือน ท าการเก็บเก่ียวเม่ือวนัท่ี 20 
กนัยายน พ.ศ. 2553 มีอายปุระมาณ 5 เดือน บนัทึกขอ้มูลดงัน้ี  (1) เส้นผา่ศูนยก์ลางใบ (2) ความยาวใบ (3) จ  านวนเหงา้ต่อตน้  (4) น ้ าหนกัเหงา้ต่อตน้  
(5) เส้นรอบวงเหงา้ (6) ความยาวเหงา้ (7) น ้าหนกัไหลต่อตน้ (8) ผลผลิตเหงา้ต่อไร่ 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
การทดลองในปีแรกพบวา่พนัธุ์เนทีฟอเมริกนัโลตสัมีจ านวนใบมากท่ีสุด ในระยะแรกของการเจริญเติบโตประมาณ 6 เดือน ส่วนพนัธุ์

ต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น พนัธ์ุหูเป่ย และฮาวายเบอร์ 1 มีจ  านวนใบน้อยมาก เน่ืองจากมีการพกัตวัมีการสร้างเหงา้ ส่วนพนัธุ์ไทยมีจ านวนใบค่อยๆ เพ่ิม
มากข้ึนและใบขนาดใหญ่ข้ึนตลอดระยะเวลา 10 เดือน ผลผลิตเหงา้เม่ือมีอายุ 5 เดือน พบว่าพนัธุ์ไทยไม่มีการสร้างเหงา้มีเฉพาะไหล ส่วนพนัธ์ุ
ต่างประเทศทั้งหมดมีเหงา้ พนัธ์ุฮาวายเบอร์1ให้ผลผลิตต่อตน้สูงท่ีสุดคือ 200 กรัมต่อตน้ แต่เหงา้สั้นมากมีความยาวเพียง 2.0 เซนติเมตร พนัธ์ุเนทีพ-
อเมริกนัโลตสัให้น ้าหนกัเหงา้ต่อตน้รองลงมาคือ 150.0 กรัม  เหงา้มีความยาวมากท่ีสุดคือ 7.2 เซนติเมตร ส่วนพนัธุ์หูเป่ยให้ น ้าหนกัเหงา้นอ้ยท่ีสุดคือ 
100.0 กรัมต่อตน้ และมีความยาว 3.6 เซนติเมตร (Table1) การเก็บเก่ียวเม่ืออาย ุ10 เดือน พบว่าพนัธุ์สามร้อยยอดให้จ  านวนเหงา้ต่อตน้มากท่ีสุด คือ 
43 เหงา้ ยาว 9.3 เซนติเมตร และมีน ้าหนกั 1,400.0 กรัม รองลงมาคือพนัธุ์เนทีฟอเมริกนัโลตสัมีจ านวนเหงา้ต่อตน้ 39 เหงา้ ยาว 8.1 เซนติเมตรและมี
น ้าหนกั 1,300.00 กรัม ส่วนพนัธุ์หูเป่ยมีน ้าหนกัเหงา้นอ้ยท่ีสุด 900.0 กรัมต่อตน้ ยาว 3.7 เซนติเมตรและมีจ านวน 47 เหงา้ ส่วนพนัธุ์ฮาวายเบอร์1 สูญ
หายไม่สามารถเก็บขอ้มูลได ้ ในปีน้ีการเจริญเติบโตมีนอ้ยมากทั้งทางล าตน้ ใบและเหงา้ของบวัหลวงทุกพนัธุ์ท่ีท  าการทดลองอาจเน่ืองมาจากดินปลูก
มีความเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมาะสม (Table2) ในปีท่ี 2 เปรียบเทียบผลผลิตในพนัธุ์ต่างๆ และเก็บผลผลิตเม่ือมีอาย ุ13 เดือนพบว่าพนัธุ์เนทีฟอเมริกนั
โลตสัมีความยาวใบมากกวา่พนัธุ์อ่ืนๆ แต่พนัธุ์สามร้อยยอดมีจ านวนใบมากท่ีสุดตลอดการเจริญเติบโต เก็บเก่ียวผลผลิตเม่ือมีอาย ุ13 เดือนพบว่าพนัธุ์
หูเป่ยให้ผลผลิตเหงา้ 2.95 กิโลกรัมต่อตน้ สูงท่ีสุดอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ มีจ  านวนเหงา้ 61.5 เหงา้ น ้ าหนกัเหงา้ 47.46 กรัมและเส้นรอบวง 9.13 
เซนติเมตร แต่มีความยาวไรโซม 5.75 เซนติเมตรนอ้ยกว่าพนัธุ์สามร้อยยอดและพนัธุ์เนทีฟอเมริกนัโลตสั 9.39 และ 9.15 เซนติเมตรตามล าดบั ส่วน
พนัธ์ุฮาวายเบอร์ 1 และสามร้อยยอดให้ผลผลิตต ่าท่ีสุดคือ 0.95 และ 0.45 กิโลกรัมต่อตน้ตามล าดบั (Table3) จึงไดน้ าพนัธ์ุหูเป่ยท่ีให้ผลผลิตสูงท่ีสุด
และมีน ้าหนกัเหงา้สูงสุดมาศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมในปีท่ี 3 ใบมีเส้นผ่าศูนยก์ลางใบและความยาวใบสูงท่ีสุดเม่ือมีอาย3ุเดือนหลงัจากนั้นขนาด
ของใบจะลดลงมาก จนกระทัง่ก่อนการเก็บเก่ียวเหลือใบนอ้ยมากเน่ืองจากเป็นระยะพกัตวัมีการสะสมอาหารในเหงา้ เก็บเก่ียวเม่ือมีอาย ุ5 เดือนพบว่า
การปลูกท่ีใช้ระยะ 2x2 เมตรให้ผลผลิตเหงา้ต่อพ้ืนท่ีปลูกสูงท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติคือ 16.27 กิโลกรัมต่อพ้ืนท่ี 16 ตารางเมตรและมีจ านวน
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เหงา้สูงท่ีสุดเช่นกนัคือ 387.67 เหงา้ และยงัมีแนวโนม้ให้น ้ าหนกัและความยาวเหงา้มากท่ีสุด ส่วนการปลูกท่ีระยะปลูก 1.5x1.5 เมตรและ 1x1 เมตร
ให้ผลผลิตรองลงมาคือ 8.33 และ 7.73 กิโลกรัมต่อพ้ืนท่ี 9 ตารางเมตรตามล าดบั ส่วนจ านวน ความยาวและน ้ าหนกัไรโซมไม่มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติในระยะปลูกดงักล่าว ไหลของบวัหลวงพนัธุ์หูเป่ยไม่สามารถรับประทานไดเ้น่ืองจากมีลกัษณะแข็งและเหนียวซ่ึงมีความแตกต่างจากไหลของ
บวัพนัธ์ุไทยอ่ืนๆ ท่ีรับประทานได ้ เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตเหงา้ต่อไร่พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติแต่มีแนวโน้มว่าการปลูกในระยะปลูก 2x2 
เมตรให้ผลผลิตเหงา้สูงท่ีสุดคือ 1,626.67 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือระยะปลูก 1.5x1.5 และ 1x1 เมตรให้ผลผลิต 1,481.48 และ 1,374.82 กิโลกรัมต่อ
ไร่ตามล าดบั (Table4 และ Figure 1-6)  

Table 1  Leaf growth and rhizome characteristics of 4 lotus cultivars harvesting at 5 months 

Cultivar 
Leaf numbers Leaf diameters(cm) Rhizome characteristics 

  3 mon. (June)    4 mon. (July)    5 mon.(Aug)   3mon.(June)  4 mon.(July)  5 mon. (Aug) Num. Length (cm) Weight (gm) 

HU 12 5 0 9.8 10.3 0 4 3.6 100 
NAL 39 66 110 19.9 14.2 17.3 6 7.2 150 
HA 12 7 5 5.1 4.7 3.3 24 2.0 200 
SY 10 19 52 9.1 9.6 12.5 0 0 0 

Table 2  Leaf growth and rhizome characteristics of 4 lotus cultivars harvesting at 10 months  

Culti 
var. 

Leaf numbers Leaf diameter (cm) Rhizome Characteristics 

6   
month 
Sept 

7   
month 

Oct 

8   
month 

Nov 

9  
month 

Dec 

10  
month 

Jan 

6  
month 
Sept 

7  
month 

Oct 

8  
month 

Nov 

9  
month 

Dec 

10  
month 

Jan 

Num. Length 
(cm) 

Weight 
(gm) 

HU 9 6 16 16 3 14.9 7.6 8.9 4.9 4.2 47 3.7 900 
NAL 160 111 5 10 78 20.5 19.6 9.2 7.8 12.4 39 8.1 1300 
HA 4 - - - - 9.0 - - - - - - - 
SY 113 132 145 133 120 20.0 21.8 18.2 15.8 14.6 43 9.3 1400 

Table 3  Rhizome characteristics of 4 lotus cultivars harvesting at 13 months  

cultivar 
rhizome characters  1/ 

number Length(cm) circumference(cm) weight(gm) yield(kg) 

HU 61.50 a 5.75 b 9.13 a 47.46 a 2.95 a 
NAL 69.50 a 9.15 a 7.03 b 26.73 ab 1.82 ab 
HA 40.25 ab 4.88 b 7.12 b 22.51 b 0.95 bc 
SY 22.00 c 9.39 a 5.40 c 19.66 b 0.45 c 

F-test * ** ** ** ** 
CV(%) 42.44 22.76 6.49 27.48 52.22 

           1/ Means followed by the same letter in a column are not significantly different at 95% according to DMRT(P=0.05) 

Table 4  Rhizome and stolon characteristics of Hubei cultivar growing in 3 different  plant spacing at 5 months 

Spacing 
(m) 

Rhizome and Stolon Characteristics 1/ 

Rhizome 
number/ 

pond 

Stolon 
number/ 

pond 

Rhizome 
length 
(cm) 

Rhizome 
Circum. 

(cm) 

Rhizome 
wt. 

(gm) 

Stolon 
wt. 

(gm) 

Rhizome 
wt./pond 

(kg) 

Stolon 
wt./pond 

(kg) 

Rhizome 
Yield/rai 

(kg) 

1x1 209.67b 123.00 6.99 a 12.48 35.20 13.63b 7.73b 2.23b 1,374.82 
1.5x1.5 211.67 b 136.00 7.16 a 13.13 37.82 19.77b 8.33b 3.17ab 1,481.48 

2x2 387.67 a 138.67 7.53 a 12.85 42.23 28.69a 16.27a 4.47a 1,626.67 
Means 269.67 132.56 7.23 12.82 38.42 20.70 10.78 3.29 1,494.32 
F-test ** ns ns ns ns * ** * ns 

CV(%) 14.68 15.47 7.17 5.66 13.58 18.80 11.35 20.17 11.45 
1/ Means followed by the same letter in a column are not significantly different at 95% according to DMRT(P=0.05)  
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Rhizome and Stolon Numbers 
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Figure 1   Rhizome and stolon numbers of Hubei cultivar planting in 3 different spacing at 5 months 

Rhizome lemgth and Circumference (cm) 
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Figure 2    Leaf length and circumference of Hubei cultivar planting in 3 different spacing at 5 months 

Rhizome and Stolon Weight (gm) 
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Figure 3 Rhizome and stolon weight of Hubei cultivar planting in 3 different spacing at 5 months 
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Rhizome weight/area  and rhizome weight (yield) / rai (kg) 
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Figure 4  Rhizome yield per pond and per rai of Hubei cultivar planting in 3 different spacing at 5 months 

 
Figure 5  Rhizome of Hubei cultivar planting at 2x2 meters in the first replication at 5 months 

 

Figure. 6   Rhizome and stolon of Hubei cultivar planting at 2x2 meters in the first replication at 5 months 



Oral Presentation             Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011 

 256 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
บวัหลวงพนัธ์ุหูเป่ยสามารถปลูกและเจริญเติบโตปรับตวัไดดี้ในประเทศไทยและให้ผลผลิตสูงถึง 1,626.67 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือใชร้ะยะ

ปลูก 2x2 เมตรและให้ผลผลิตเร็วเม่ือมีอายเุพียง 5 เดือนเท่านั้นซ่ึงแตกต่างจากบวัหลวงพนัธุ์ไทยจะผลิตเหงา้เม่ือมีอาย ุ1 ปีข้ึนไป แต่มีขอ้เสียคือเหงา้
สั้นไม่สวยงาม ส าหรับพนัธุ์เนทีฟอเมริกนัโลตสัเป็นพนัธุ์ท่ีน่าสนใจพนัธุ์หน่ึงคือเหงา้ยาวกว่าพนัธุ์หูเป่ยจึงควรน ามาศึกษาต่อไป ในประเทศจีน
ศึกษาวิจยับวัในทุกๆ ดา้น ท่ีสถาบนั Wuhan Vegetable Research Institute มีบวัเหงา้ท่ีมีเหงา้ขนาดใหญ่มากจึงน่าจะท าความร่วมมือกบัสถาบนัน้ีและ
น าพนัธุ์ท่ีดีเขา้มาศึกษาในประเทศไทยต่อไป 
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การทดสอบพนัธ์ุข้าวโพดลูกผสมคู่จากพนัธ์ุการค้า 
Varietal Trial on Double Cross Hybrid of Commercial Super Sweet Corn 

พรทพิย์  พรสุริยา1   ปราโมทย์  พรสุริยา1 และ ปฏิยุทธ์  ขวญัอ่อน2 
Pornthip  Pornsuriya1,  Pramote  Pornsuriya1 and Patiyut  Kwanon2   

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ    2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี 

บทคดัย่อ 
การทดสอบพนัธุ์ขา้วโพดหวานลูกผสมคู่ซ่ึงไดม้าจากการผสมแบบพบกนัหมด โดยไม่มีการผสมสลบัของขา้วโพดหวานพนัธุ์การคา้         

6 พนัธุ์ ได้แก่ พนัธ์ุท็อปสวีท 801, ไฮบริกซ์ 3, ออโรร่า, ชูการ์ 75, อินทรีย ์2 และพนัธ์ุสองสี 59 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(RCBD) ท า 3 ซ ้า จ  านวน 16 ทรีตเมนต ์ไดแ้ก่ ขา้วโพดหวานลูกผสมคู่ 15 คู่ผสม และมีพนัธุ์การคา้คือพนัธุ์ไฮบริกซ์ 3 เป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ 1 พนัธ์ุ 
ท  าการทดลองท่ีแปลงทดลองพืชผกั คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี ระหว่าง 
เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2553 ผลการทดลองพบวา่ความสูงตน้ ความสูงฝักแรก เส้นผา่ศูนยก์ลางตน้ และผลผลิตต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างกนั
ระหวา่งลูกผสมคู่และไม่แตกต่างจากพนัธุ์เปรียบเทียบ ในขณะท่ีลกัษณะอ่ืนๆ มีความแตกต่างกนั โดยท่ีน ้ าหนกัฝักปอกเปลือก มีความแตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.01 โดยท่ีพนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 มีน ้าหนกัฝักปอกเปลือกมากเป็นอนัดบั 1 คือ 309 กรัม โดยไม่แตกต่างจากพนัธุ์ลูกผสมคู่ในอนัดบัท่ี 2 ถึง 
10 ซ่ึงมีน ้าหนกัฝักอยูใ่นช่วง 268 – 300 กรัม ความหวาน จากการวดัโดยใชค้่า total soluble solid พบวา่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดย
ท่ีลูกผสมคู่ “ออโรร่า x สองสี 59” มีความหวานมากท่ีสุดคือ 17.08 องศา บริกซ์ ซ่ึงสูงกว่าพนัธุ์เปรียบเทียบ พนัธ์ุท่ีมีแนวโน้มให้ผลผลิตฝักปอก
เปลือกมากท่ีสุดคือลูกผสมคู ่‚ทอปสวีท 801 x อินทรีย ์2” (2,044 กิโลกรัมต่อไร่) รองลงมาไดแ้ก่พนัธุ์ไฮบริกซ์ 3 และ “ไฮบริกซ์ 3 x ออโรร่า” (2,040 
และ 2,034 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั) 
ค าส าคญั: ขา้วโพดหวาน ลูกผสมคู่  

Abstract 
Varietal trial on double cross hybrids of commercial super sweet corn was conducted in the vegetable experimental field, Faculty of 

Agriculture and Natural Resources, at Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Chonburi province during May - August, 2010, using 
Randomized Complete Block Design (RCBD) with 16 treatments and 3 replications. The treatments were 15 double cross hybrids from 6 
commercial hybrids cultivars, namely Topsweet 801, Hybrix 3, Aurora, Sugar 75, Insee 2 and Songsee 59, including 1 commercial hybrids cultivar 
(Hybrix 3) as a control. The results were found that plant height, first ear height, stem diameter and yield per rai were not significantly different 
among double crosses, and not different from control cultivar, whereas other characters were significantly different among all treatments. Ear 
weight without husk was different among treatments at P < 0.01, the control cultivar (Hybrix 3) gave the first rank (309 g), but not different from 
the second to tenth ranks of double cross hybrids (268 – 300 g). Sweetness, according to total soluble solid, was different at P < 0.01, where the 
double cross ‘Aurora x Songsee 59’ gave the highest value, and higher than the control cultivar. In consider to yield per rai, treatments namely 
‘Topsweet 801 x Insee 2’, Hybrix 3 (control) and ‘Hybrix 3 x aurora’ tended to give the highest values (2,044, 1,040 and 2,034 kg per rai, 
respectively). 
Keywords: super sweet corn, double cross hybrid. 
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1. บทน า 
ขา้วโพดหวาน (sweet corn) เป็นพืชท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจพืชหน่ึง ท ารายไดใ้ห้ประเทศคิดเป็นมูลค่าปีละหลายพนัลา้นบาท ใน

ประเทศไทยขา้วโพดหวานเร่ิมมีบทบาทและความส าคญัมากยิง่ข้ึน นอกจากการปลูกเพ่ือจ าหน่ายฝักสดแลว้ยงัสามารถปลูกเป็นพืชอุตสาหกรรมเพ่ือ
จ าหน่ายโรงงานแปรรูปและส่งจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศท ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศเป็นจ านวนมาก ขา้วโพดหวานสามารถปลูกไดดี้ในทัว่ทุกภาคของ
ประเทศไทย ในเขตภาคตะวนัออกแมว้า่จะไม่ใช่เป็นแหล่งผลิตใหญ่ของขา้วโพดหวาน แต่ก็ยงัมีเกษตรกรจ านวนมากท่ีมีการปลูกขา้วโพดหวานเพ่ือ
การจ าหน่ายในชุมชน ทั้งในรูปของการจ าหน่ายฝักสด ขา้วโพดตม้ และขา้วโพดป้ิง ท ารายไดใ้ห้กบัเกษตรกรและชุมชนได ้

ขา้วโพดหวานมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays L.var.saccharata (Sturtev.) L.H. Bailey เป็นขา้วโพดท่ีน ้ าตาลในเมล็ดเปล่ียนไปเป็น
แป้งไม่สมบูรณ์เมล็ดจึงมีความหวานมากว่าขา้วโพดชนิดอ่ืนๆ เมล็ดเม่ือแก่จะเห่ียวยน่ ลกัษณะของขา้วโพดหวานถูกควบคุมดว้ยยีนดอ้ยหลายกลุ่ม 
เช่น กลุ่ม sugary (su) อยูบ่นโครโมโซมคู่ท่ี 4 shrunken 2 (sh2) อยูบ่นโคโมโซมคู่ท่ี 3 และยนี brittle (bt) อยูบ่นโครโมโซมคู่ท่ี 5 ขา้วโพดหวานจดัอยู่
ใน subspecies saccharata (ชูศกัด์ิ, 2542) ขา้วโพดหวานเป็นขา้วโพดท่ีปลูกรับประทานสด โดยเฉพาะเมล็ดเม่ืออ่อนอยูจ่ะมีลกัษณะใสโปร่งแสง 
(จริยา, 2543) ในการปลูกขา้วโพดหวานในปัจจุบนันิยมปลูกพนัธุ์ลูกผสมกนัและส่วนใหญ่จะเป็นพนัธุ์ลูกผสมเด่ียว โดยท่ีพนัธุ์ลูกผสมทางการคา้
โดยทัว่ไปจะมีอยู ่3 ประเภท คือ ลูกผสมเด่ียว (single cross) ลูกผสมสามทาง (Three-way cross) และลูกผสมคู่ (Double cross) โดยท่ีเม่ือก่อนใน
ขา้วโพดมีการผลิตลูกผสมคู่เป็นการคา้กนัอยา่งกวา้งขวาง เพราะเมล็ดพนัธุ์มีราคาถูก ผลิตไดง่้าย เน่ืองจากมีลูกผสมเด่ียวเป็นพ่อแม่พนัธ์ุ จึงมีความ
แขง็แรง ผลิตละอองเกสรไดม้าก ผลผลิตเมล็ดสูงและมีขนาดเมล็ดสม ่าเสมอ นอกจากนั้นแลว้ ลูกผสมคู่ยงัสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
ไดดี้กวา่ลูกผสมเด่ียว เน่ืองจากประกอบดว้ยจีโนไทป์ต่างๆ (ไพศาล, 2525) จากการท่ีลูกผสมคู่ไดม้าจากการผสมกนัระหวา่งลูกผสมเด่ียว 2 คู่ผสม ใน
จ านวนสายพนัธุ์ท่ีเท่ากนั เม่ือน ามาผลิตลูกผสมคู่จะไดจ้  านวนลูกผสมคู่ท่ีมากกวา่ลูกผสมเด่ียวมาก ดงันั้นจึงมีวิธีการในการท านายผลผลิตของลูกผสม
คู่จากผลผลิตของลูกผสมเด่ียว อยา่งไรก็ตาม เม่ือไดลู้กผสมท่ีดีจากการท านายแลว้ ก็ควรมีการทดสอบในแปลงปลูกก่อนเสมอ ก่อนท่ีจะน าไปเป็น
พนัธ์ุการคา้ (Roy, 2000) โดยท่ี Roy (2000) กล่าววา่ลกัษณะท่ีส าคญัของลูกผสมคือ มีศกัยภาพในการให้ผลผลิตสูง ภายใตส้ภาพการปลูกท่ีเหมาะสม 
มีความเสถียรของลกัษณะภายใตส้ภาพเครียด และมีการปรับปรุงร่วมกนัของลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในทางลบ ฉลอง และ สมพงษ ์(2546) ได้
เปรียบเทียบพนัธ์ุขา้วโพดหวานลูกผสมเด่ียว 12 พนัธุ์ โดยเป็นพนัธุ์ท่ีสร้างข้ึนใหม่ 7 พนัธ์ุ และพนัธ์ุการคา้ 5 พนัธุ์ พบว่าพนัธุ์ท่ีสร้างข้ึนใหม่ AS24 
ให้ผลผลิตฝักปอกเปลือกสูงท่ีสุด เท่ากบั 2,012 กิโลกรัมต่อไร่ โดยไม่แตกต่างจากพนัธุ์ซูการ์ 75 แต่สูงกว่าพนัธุ์ไฮบริกซ์ 10 ร้อยละ 14 อย่างมี
นยัส าคญั (P<0.05) 

อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีเมล็ดพนัธุ์ท่ีเกษตรกรปลูกกนัในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นเป็นเมล็ดพนัธุ์ลูกผสม ซ่ึงมีราคาท่ีสูงมาก ดงันั้นการ
พฒันาและการผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้วโพดหวานลูกผสมคู่จากพนัธุ์การคา้ เพ่ือส่งเสริมและแจกจ่ายให้กบัเกษตรกรในพ้ืนท่ี ก็จะเป็นการลดตน้ทุนให้กบั
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดหวานท่ีมีรายได้ต  ่าในชุมชนจงัหวดัชลบุรีและในเขตภาคตะวนัออกได้ นอกจากนั้นแล้วยงัสามารถใช้ลูกผสมคู่ท่ีดีเป็น
ประชากรเบ้ืองตน้ส าหรับการคดัเลือกสายพนัธุ์ส าหรับการผลิตลูกผสมข้ึนมาใหม่ได ้ดงันั้นการทดลองคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือเปรียบเทียบ
พนัธุ์ขา้วโพดหวานลูกผสมคู่ 15 พนัธุ์ จากการผสมแบบพบกนัหมดของพนัธุ์ลูกผสมเด่ียว 6 พนัธ์ุ 

2. วธีิการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จ  านวน 16 ทรีตเมนต์ ได้แก่ข้าวโพดหวานลูกผสมคู่ 15 พนัธ์ุ และพนัธ์ุ

เปรียบเทียบ 1 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์ไฮบริกซ์ 3 ท  า 3 ซ ้ า เตรียมแปลงปลูกโดยใช้รถแทรกเตอร์ไถ พรวนและยกร่องเป็นแปลงขนาดกวา้ง 1 เมตร ระยะ
ระหวา่งแปลง 0.5 เมตร แต่งแปลงยอ่ยให้มีขนาดยาว 4 เมตร แบ่งเป็นบล็อก บล็อกละ 16 แปลงยอ่ย และระยะระหว่างบล็อก 1 เมตร  จ  านวนทั้งหมด  
48 แปลงยอ่ย การปลูก ปลูกโดยหยอดเมล็ด 3 - 4 เมล็ดต่อหลุม ระยะระหวา่งหลุม 0.25 เมตร จ านวน 16 หลุมต่อแถว แปลงยอ่ยละ 2 แถว ระยะแถว 
0.75 เมตร โดยใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม และโรยคาร์โบฟูรานบนหลุมปลูกเพ่ือป้องกนัมด แล้วรดน ้ าให้ชุ่มหลงัปลูก การถอนแยก
หลงัจากหยอดเมล็ด 14 วนั ให้เหลือหลุมละ 1 ตน้ การใส่ปุ๋ ย ใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่รองกน้หลุม และใส่ปุ๋ ยสูตร  46-0-0  
เม่ืออาย ุ 21 และ 45 วนัหลงัปลูก อตัราคร้ังละ 20 กิโลกรัมต่อไร่ และท าการพนูโคนตน้พร้อมการใส่ปุ๋ ย การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ท าการคลุกสารเคมี
ป้องกันเช้ือโรคราน ้ าค้างให้กบัเมล็ดทุกพนัธุ์ก่อนปลูก บนัทึกข้อมูลลักษณะต้น ฝัก และผลผลิตต่อแปลงย่อย วิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ความ
แปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range 
test (DMRT) ท าการทดลองท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2553 
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3. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
ขา้วโพดหวานลูกผสมคู่จ  านวน 15 พนัธุ์ ไดจ้ากการผสมแบบพบกนัหมดโดยไม่มีการผสมสลบัของพนัธ์ุลูกผสมเด่ียว 6 พนัธ์ุขา้งตน้ 

น ามาปลูกทดสอบโดยมีพนัธ์ุลูกผสมเด่ียวพนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 เป็นพนัธุ์เปรียบเทียบ ไดผ้ลการทดลองในลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
อายุสลดัเกสรตัวผู้ร้อยละ 50 มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยท่ีลูกผสมคู่ “อินทรีย ์2 x สองสี” มีอายสุลดัเกสรตวัผูเ้ร็ว

ท่ีสุดคือ 34.3 วนั และ “ทอปสวีท x ไฮบริกซ์ 3” มีอายสุลดัเกสรตวัผูช้้าท่ีสุดคือ 39.0 วนั โดยแตกต่างจากพนัธุ์ลูกผสมเด่ียวไฮบริกซ์ 3 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุ
เปรียบเทียบท่ีมีอายสุลดัเกสรตวัผู ้35.7 วนั (ตารางท่ี 1) 

อายุออกไหมร้อยละ 50 พบว่ามีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยท่ีลูกผสมคู่ “อินทรีย ์2 x สองสี” มีอายอุอกไหมเร็วท่ีสุด
คือ 37.3 วนั แต่ไม่แตกต่างจากพนัธุ์ไฮบริกซ์ 3 (38.7 วนั) ในขณะท่ีลูกผสมคู่ “ทอปสวีท x ไฮบริกซ์ 3” มีอายุออกไหมช้าท่ีสุดคือ 41.7 วนั และ
แตกต่างจากพนัธุ์ไฮบริกซ์ 3 (ตารางท่ี 1) 

ความสูงต้น ไม่มีความแตกต่างกนั โดยพนัธุ์ลูกผสมคู่ “ชูการ์ 75 x สองสี” มีแนวโน้มให้ความสูงตน้มากท่ีสุดคือ 204.3 เซนติเมตร 
และ “ทอปสวีท x ไฮบริกซ์ 3” มีแนวโน้มให้ความสูงตน้น้อยท่ีสุดคือ 168.9 เซนติเมตร ในขณะท่ีพนัธ์ุเปรียบเทียบมีความสูงตน้ 192 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 1) 

ความสูงฝักแรก ไม่มีความแตกต่างกนั โดยพนัธุ์ลูกผสมคู่ “ทอปสวีท x อินทรีย ์2” มีแนวโน้มให้ความสูงฝักแรกมากท่ีสุดคือ 119.2 
เซนติเมตร และลูกผสมคู่ “ทอปสวีท x ชูการ์ 75 และ“อินทรีย ์2 x สองสี” มีแนวโนม้ให้ความสูงฝักแรกน้อยท่ีสุดคือ 92.7 เซนติเมตร ในขณะท่ีพนัธ์ุ
เปรียบเทียบมีความสูงฝักแรก 114.0 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

Table 1 Days to anthesis, days to silking, plant height, ear height and stem diameter of 15 double-cross hybrids of 
  super sweet corn and a control cultivar (Hybrix 3) 

Crosses 
Days to Days to Plant Ear Stem 
anthesis silking height (cm) height (cm) diameter (cm) 

1 x 2 39.0     a 41.7     a 168.9 98.0 1.98 
1 x 3 36.3     b 39.3     b 187.0 99.3 2.32 
1 x 4 35.0 bcd 38.0 bcd 196.7 92.7 2.30 
1 x 5 35.7   bc 38.3 bcd 194.0 119.2 2.23 
1 x 6 35.7   bc 38.7 bcd 203.2 110.5 2.22 
2 x 3 35.0 bcd 39.0   bc 193.3 99.8 2.40 
2 x 4 35.7   bc 38.3 bcd 188.0 100.9 2.25 
2 x 5 36.3     b 38.7 bcd 176.8 107.7 2.17 
2 x 6 34.7   cd 37.7   bc 197.2 106.2 2.25 
3 x 4 35.3 bcd 37.7   cd 189.4 105.9 2.28 
3 x 5 36.3     b 39.0   bc 192.2 111.3 2.32 
3 x 6 36.0     b 39.3    b 192.5 98.1 2.25 
4 x 5 36.0     b 39.0   bc 197.4 104.2 2.35 
4 x 6 36.0     b 38.3 bcd 204.3 112.8 2.08 
5 x 6 34.3     d 37.3    d 204.3 92.7 2.25 

Control 35.7   bc 38.7 bcd 192.0 114.0 2.07 
F-test ** ** ns ns ns 

CV. (%) 1.89 1.95 6.82 9.62 6.81 
* and ** = significant at P < 0.05 and 0.01, respectively. 
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT0.05 

 

Note 1 = Topsweet 801 4 = Sugar 75 Control = Hybrix 3 
 2 = Hybrix 3 5 = Insee 2  
 3 = Aurora 6 = Songsee 59  

เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น ไม่มีความแตกต่างกนั โดยพนัธุ์ลูกผสมคู่ “ไฮบริกซ์ 3 x ออโรร่า” มีแนวโน้มให้เส้นผ่านศูนยก์ลางตน้มาก
ท่ีสุดคือ 2.40 เซนติเมตร และลูกผสมคู่ “ทอปสวีท x ไฮบริกซ์ 3” มีแนวโน้มให้เส้นผ่านศูนยก์ลางตน้น้อยท่ีสุดคือ 1.98 เซนติเมตร ในขณะท่ีพนัธ์ุ
เปรียบเทียบมีเส้นผา่นศูนยก์ลางตน้ 2.07 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 
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ความกว้างฝัก มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 โดยพนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 (พนัธ์ุเปรียบเทียบ) มีความกวา้งฝักมากท่ีสุดคือ 5.20 
เซนติเมตร รองลงมาไดแ้ก่พนัธุ์ “ไฮบริกซ์ 3 x ออโรร่า” และ “ไฮบริกซ์ 3 x สองสี” (4.95 และ 4.90 เซนติเมตร ตามล าดบั) โดยท่ีพนัธ์ุ “ออโรร่า x 
อินทรีย ์2” มีความกวา้งฝักนอ้ยสุดคือ 4.55 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 

ความยาวฝัก มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 โดยพนัธ์ุท่ีมีความยาวฝักมากท่ีสุด 3 อนัดับแรกได้แก่ พนัธุ์ “ชูการ์ 75 x 
อินทรีย ์2” “ทอปสวีท x ชูการ์ 75” และ “ทอปสวีท x อินทรีย ์2” โดยมีความยาวฝัก 21.07, 20.77 และ 20.50 เซนติเมตร ตามล าดบั ส่วนพนัธุ์ท่ีมีความ
ยาวฝักนอ้ยท่ีสุดคือพนัธ์ุ “ทอปสวีท x ไฮบริกซ์ 3” (18.27 เซนติเมตร) โดยท่ีพนัธ์ุไฮบริกซ์ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบมีความยาวฝัก 20.00 เซนติเมตร 
ซ่ึงไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีมีความยาวฝักมากท่ีสุด (ตารางท่ี 2) 

ความยาวปลายฝักที่ไม่ติดเมล็ด มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยพนัธ์ุท่ีมีความยาวปลายฝักน้อยท่ีสุดและมากท่ีสุดคือ 
0.33 และ 1.50 เซนติเมตร ไดแ้ก่พนัธุ์ “ไฮบริกซ์ 3 x ออโรร่า” และ “ทอปสวีท x ไฮบริกซ์ 3” ตามล าดบั โดยท่ีพนัธ์ุเปรียบเทียบมีความยาวปลายฝัก 
0.43 เซนติเมตร ซ่ึงไม่แตกต่างจากพนัธุ์มีค่าต  ่าสุด แต่แตกต่างจากพนัธุ์ท่ีมีค่าสูงสุด (ตารางท่ี 2) 

จ านวนแถวต่อฝัก พนัธุ์ท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีจ านวนแถวต่อฝักอยูท่ี่ 14 – 16 แถว โดยมี 4 พนัธุ์ท่ีมีจ  านวนแถวต่อฝัก 16 – 18 แถว ไดแ้ก่
พนัธ์ุ “ทอปสวีท x ไฮบริกซ์ 3” “ทอปสวีท x ชูการ์ 75” “ไฮบริกซ์ 3 x ออโรร่า” และพนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 (ตารางท่ี 2) 

จ านวนเมลด็ต่อแถว มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 พนัธุ์ท่ีมีจ  านวนเมล็ดต่อแถวมากท่ีสุดคือ “ชูการ์ 75 x อินทรีย ์2” (44.6 
เมล็ด) รองลงมาคือพนัธ์ุ “ออโรร่า x ชูการ์ 75” (43.6 เมล็ด) ซ่ึงไม่แตกต่างกนั ส่วนพนัธุ์ท่ีมีจ  านวนเมล็ดต่อแถวน้อยท่ีสุดคือพนัธุ์ “ทอปสวีท x ไฮบ
ริกซ์ 3” (34.3 เมล็ด) ซ่ึงแตกต่างจากพนัธุ์อ่ืนๆ ทั้งหมด (ตารางท่ี 2) 

จ านวนเมล็ดต่อฝัก มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 พนัธุ์ท่ีมีจ  านวนเมล็ดต่อฝักมากท่ีสุดคือ พนัธุ์ไฮบริกซ์ 3 (742 เมล็ด) 
รองลงมาคือพนัธ์ุ “ทอปสวีท x ชูการ์ 75” และ   “ไฮบริกซ์ 3 x ออโรร่า”  (701 และ 691 เมล็ด ตามล าดบั) ซ่ึงไม่แตกต่างกนั ส่วนพนัธุ์ท่ีมีจ  านวนเมล็ด
ต่อฝักนอ้ยท่ีสุดคือพนัธุ์ “ทอปสวีท x ไฮบริกซ์ 3” (567 เมล็ด) (ตารางท่ี 2) 

Table 2 Ear width, ear length, ear tip length, rows per ear, seeds per row and seeds per ear of 15 double-cross hybrids 
  of super sweet corn and a control cultivar (Hybrix 3) 

Crosses 
Ear width Ear length Ear tip Rows Seeds Seeds 

(cm) (cm) length (cm) per ear per row per ear 

1 x 2 4.70 bcd 18.27     e 1.50    a 16-18 34.3      f 567      f 
1 x 3 4.83   bc 20.17 abc 0.83 abc 14-16 39.6    de 585     ef 
1 x 4 4.75 bcd 20.77  ab 0.87 abc 16-18 43.1  abc 701    ab 
1 x 5 4.58   cd 20.50 abc 0.60   bc 14-16 40.6 bcde 606   def 
1 x 6 4.82   bc 19.63  bc 0.90 abc 14-16 40.8 bcde 623   def 
2 x 3 4.95     b 19.90  bc 0.33     c 16-18 42.5 abcd 691  abc 
2 x 4 4.82   bc 19.50  cd 1.00 abc 14-16 38.5      e 606   def 
2 x 5 4.83   bc 19.67  bc 1.07 abc 14-16 39.6    de 633   cde 
2 x 6 4.90     b 19.47  cd 0.33     c 14-16 40.1   cde 633   cde 
3 x 4 4.60   cd 19.90  bc 0.93 abc 14-16 43.6    ab 654   bcd 
3 x 5 4.55     d 20.07 abc 1.25    ab 14-16 42.2 abcd 607   def 
3 x 6 4.80 bcd 18.43  de 0.90 abc 14-16 40.4 bcde 607   def 
4 x 5 4.80 bcd 21.07   a 0.90 abc 14-16 44.6     a 660   bcd 
4 x 6 4.72 bcd 18.40  de 0.85 abc 14-16 39.3    de 610   def 
5 x 6 4.62   cd 19.50  cd 0.53   bc 14-16 41.4 bcde 635   cde 

Control 5.20     a 20.00 abc 0.43     c 16-18 40.9 bcde 742      a 
F-test ** ** * - ** ** 

CV. (%) 2.75 3.08 44.86 - 4.16 4.91 
* and ** = significant at P < 0.05 and 0.01, respectively. 
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT0.05 

 

Note 1 = Topsweet 801 4 = Sugar 75 Control = Hybrix 3 
 2 = Hybrix 3 5 = Insee 2  
 3 = Aurora 6 = Songsee 59  
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ความหวาน จากการวดัโดยใชค้่า total soluble solid พบว่ามีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยท่ีพนัธ์ุ “ออโรร่า x สองสี” มี
ความหวานมากท่ีสุดคือ 17.08 องศาบริกซ์ โดยแตกต่างจากล าดบัท่ีสองไดแ้ก่พนัธุ์ “ชูการ์ 75 x สองสี” ซ่ึงมีความหวาน 16.75 องศาบริกซ์ และยงัมี
อีก 3 พนัธุ์ ท่ีมีความหวานตั้งแต่ 16.09-16.39 องศาบริกซ์ ซ่ึงทั้ง 5 พนัธุ์น้ีมีความหวานสูงกวา่พนัธุ์ไฮบริกซ์ 3 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบท่ีมีความหวาน 
15.54 องศาบริกซ์ ส่วนพนัธุ์ท่ีมีความหวานน้อยท่ีสุดและแตกต่างจากพนัธุ์เปรียบเทียบไดแ้ก่พนัธุ์ “ทอปสวีท x ชูการ์ 75” ซ่ึงมีความหวาน 14.38 
องศาบริกซ์ (ตารางท่ี 3) 

น ้าหนักฝักทั้งเปลือก มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 โดยท่ีพนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 มีน ้ าหนักฝักทั้งเปลือกมากเป็นอนัดบั 1 คือ            
450 กรัม โดยไม่แตกต่างจากพนัธุ์ลูกผสมคู่ในอนัดบัท่ี 2 ถึง 14 ซ่ึงมีน ้าหนกัฝักอยูใ่นช่วง 371 – 429 กรัม (ตารางท่ี 3) 

น ้าหนักฝักปอกเปลือก มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยท่ีพนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 มีน ้ าหนกัปอกเปลือกมากเป็นอนัดบั 1 คือ       
309 กรัม โดยไม่แตกต่างจากพนัธุ์ลูกผสมคู่ในอนัดบัท่ี 2 ถึง 10 ซ่ึงมีน ้าหนกัฝักอยูใ่นช่วง 268 – 300 กรัม (ตารางท่ี 3) 

ผลผลิตฝักทั้งเปลือก ไม่มีความแตกต่างกนั โดยพนัธุ์ท่ีมีแนวโน้มให้ผลผลิตฝักทั้งเปลือกมากท่ีสุดคือพนัธุ์ ”ทอปสวีท x อินทรีย ์2” 
(3,158 กิโลกรัมต่อไร่) รองลงมาไดแ้ก่พนัธุ์ “ไฮบริกซ์ 3 x ออโรร่า” และ “ชูการ์ 75 x อินทรีย ์2 (3,154 และ 2,985 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั) ส่วน
พนัธ์ุท่ีมีแนวโนม้ให้ผลผลิตฝักทั้งเปลือกนอ้ยท่ีสุดคือพนัธุ์ ‚ทอปสวีท x ไฮบริกซ์ 3” เท่ากบั 2,104 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 3) 

ผลผลติฝักปอกเปลอืก ไม่มีความแตกต่างกนั โดยพนัธุ์ท่ีมีแนวโนม้ให้ผลผลิตฝักปอกเปลือกมากท่ีสุดคือพนัธ์ุ ”ทอปสวีท x อินทรีย ์2” 
(2,044 กิโลกรัมต่อไร่) รองลงมาไดแ้ก่พนัธุ์   ไฮบริกซ์ 3 และ “ไฮบริกซ์ 3 x ออโรร่า” (2,040 และ 2,034 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั) ส่วนพนัธุ์ท่ีมี
แนวโนม้ให้ผลผลิตฝักปอกเปลือกนอ้ยท่ีสุดคือพนัธ์ุ ”ทอปสวีท x ไฮบริกซ์ 3” เท่ากบั 1,458 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 3) 

Table 3 Total soluble solid, ear weight with husk, ear weight without husk, ear yield with husk and ear yield without 
  husk of 15 double-cross hybrids of super sweet corn and a control cultivar (Hybrix 3) 

Crosses 
Total soluble solid  

(Brix) 

Ear weight with husk 
(g) 

Ear weight without husk 
(g) 

Ear yield with husk (kg/rai) Ear yield without husk 
(kg/rai) 

1 x 2 16.29   c 318   c 222       e 2,104 1,458 
1 x 3 14.67  hi 409  ab 268 abcd 2,838 1,856 
1 x 4 14.38   i 429   a 286  abc 2,838 1,852 
1 x 5 16.08   c 371 abc 252  cde 3,158 2,044 
1 x 6 16.29   c 395  ab 276 abcd 2,474 1,846 
2 x 3 15.17  fg 408  ab 300     ab 3,154 2,034 
2 x 4 15.42 def 407  ab 277 abcd 2,907 1,863 
2 x 5 14.83  gh 374 abc 263  bcd 2,705 1,785 
2 x 6 15.75   d 414  ab 283  abc 2,976 1,918 
3 x 4 16.33   c 374 abc 250  cde 2,494 1,671 
3 x 5 14.67  hi 379 abc 256  cde 2,650 1,745 
3 x 6 17.08   a 398  ab 270 abcd 2,738 1,745 
4 x 5 16.75   b 428   a 291  abc 2,985 1,906 
4 x 6 14.88  gh 338  bc 240    de 2,406 1,640 
5 x 6 15.25  ef 404  ab 275 abcd 2,894 1,825 

Control 15.54  de 450   a 309      a 2,911 2,040 
F-test ** * ** ns ns 

CV. (%) 1.24 10.27 7.83 12.67 11.13 
* and ** = significant at P < 0.05 and 0.01, respectively. 
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT0.05 

 

Note 1 = Topsweet 801 4 = Sugar 75 Control = Hybrix 3 
 2 = Hybrix 3 5 = Insee 2  
 3 = Aurora 6 = Songsee 59  
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จากผลการทดลองจะเห็นไดว้่าลูกผสมคู่หลายคู่ผสมท่ีมีความโดดเด่นทั้งในดา้นขนาดฝัก ความหวาน และผลผลิต ซ่ึงควรจะน ามา
พิจารณาในการผลิตเมล็ดพนัธุ์ลูกผสมท่ีมีคุณภาพท่ีดีใกลเ้คียงกบัพนัธุ์การคา้ เพ่ือส่งเสริมให้กบัเกษตรกร ก็จะเป็นการลดตน้ทุนให้กบัเกษตรกรผู ้
ปลูกขา้วโพดหวานในชุมชนจงัหวดัชลบุรีและในเขตภาคตะวนัออกโดยไม่ได้มีการจ าหน่าย เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมีรายได้ต  ่าหรือท่ี
ประสบอุทกภยั อยา่งไรก็ตาม ก็ควรจะมีการทดสอบในหลายฤดูปลูกหรือหลายพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาถึงการปรับตวัเขา้กบัหลายๆ สภาพแวดลอ้มต่อไป 

4. สรุป 
จากการทดสอบพนัธุ์ขา้วโพดหวานลูกผสมคู่ซ่ึงไดม้าจากการผสมแบบพบกนัหมดโดยไม่มีการผสมสลบัของขา้วโพดหวานพนัธุ์

การคา้ 6 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธ์ุทอ็ปสวีท 801 ไฮบริกซ์ 3 ออโรร่า ชูการ์ 75 อินทรีย ์2 และพนัธ์ุสองสี 59 ผลการทดลองพบว่าความสูงตน้ ความสูงฝักแรก 
เส้นผา่ศูนยก์ลางตน้ และผลผลิตต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างลูกผสมคู่และไม่แตกต่างจากพนัธุ์เปรียบเทียบ ในขณะท่ีลกัษณะอ่ืนๆ มีความ
แตกต่างกนั โดยท่ีน ้าหนกัฝักปอกเปลือก มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยท่ีพนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 มีน ้ าหนกัฝักปอกเปลือกมากเป็นอนัดบั 1 
คือ 309 กรัม โดยไม่แตกต่างจากพนัธุ์ลูกผสมคู่ในอนัดบัท่ี 2 ถึง 10 ซ่ึงมีน ้ าหนกัฝักอยูใ่นช่วง 268 – 300 กรัม ความหวาน จากการวดัโดยใช้ค่า total 
soluble solid พบวา่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยท่ีลูกผสมคู่ “ออโรร่า x สองสี 59” มีความหวานมากท่ีสุดคือ 17.08 องศาบริกซ์ ซ่ึง
สูงกว่าพนัธุ์เปรียบเทียบ พนัธุ์ท่ีมีแนวโน้มให้ผลผลิตฝักปอกเปลือกมากท่ีสุดคือลูกผสมคู่ ‚ทอปสวีท 801 x อินทรีย ์2” (2,044 กิโลกรัมต่อไร่) 
รองลงมาไดแ้ก่พนัธุ์ไฮบริกซ์ 3 และ “ไฮบริกซ์ 3 x ออโรร่า” (2,040 และ 2,034 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั) จากผลการทดลองจะเห็นไดว้่าลูกผสมคู่
หลายคู่ผสมท่ีมีความโดดเด่น ซ่ึงควรจะน ามาพิจารณาในการผลิตเมล็ดพนัธุ์ลูกผสมท่ีมีคุณภาพใกล้เคียงกบัพนัธุ์การคา้ แต่มีราคาท่ีต  ่ากว่า เพ่ือ
ส่งเสริมและจ าหน่ายให้กบัเกษตรกรในราคาถูก ก็จะเป็นการลดตน้ทุนให้กบัเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดหวานในชุมชนจงัหวดัชลบุรีและในเขตภาค
ตะวนัออกต่อไป 
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ความต้องการน า้ส าหรับการเจริญเติบโตและผลผลติของหญ้ามูลาโต้  2 ส าหรับชุดดินโพนพสัิย 

Water Requirement for Growth and Yield of Mulato II  [Brachiaria hybrid (CIAT 36087)]  
for Phon Phisai Soil Series 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาความตอ้งการน ้ าท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญา้มูลาโต ้2 [Brachiaria  hybrid (CIAT 36087 )]  ส าหรับชุดดิน

โพนพิสัย (Phon Phisai Soil  Series : Pp) ทดลองในกระถาง ท่ีเรือนทดลอง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2551 - พฤษภาคม 2552 วางแผนการทดลองแบบ  Factorial  in CRD จ านวน 3 ซ ้ า ปัจจยัหลกัคือ ระดบัความช้ืนท่ีตอ้งให้น ้ า 4 
ระดบั คือ ท่ีความช้ืนร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของความช้ืนความจุสนาม ปัจจยัรอง คือ ระดบัความสูงของการตดั 2 ระดบั คือ 5 และ 10 เซนติเมตร
เหนือผิวดิน จากการทดลองพบวา่ ท่ีความช้ืนร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของความช้ืนความจุสนาม ภายใตค้วามสูงของการตดั 5 และ 10 เซนติเมตร
เหนือผิวดิน หญา้มูลาโต2้ มีความตอ้งการใชน้ ้าเฉล่ียตลอดการทดลอง เท่ากบั 112.43, 80.43 และ 41.04 ลิตรต่อกระถาง ผลผลิตน ้าหนกัแห้งโดยเฉล่ีย 
เท่ากบั 13.07, 14.01, 15.17 และ 16.43 กรัมต่อกระถางตามล าดบั ค่าเฉล่ีย CP อยูร่ะหว่าง 10.0 – 11.3 เปอร์เซ็นต ์ค่าเฉล่ีย NDF อยูร่ะหว่าง 60.3-62.1 
เปอร์เซ็นต ์และค่าเฉล่ีย ADF อยูร่ะหวา่ง 32.0-33.6 เปอร์เซ็นต ์   
ค าส าคญั : มูลาโต ้2   ความช้ืนความจุสนาม   ชุดดินโพนพิสยั 

Abstract 
Water requirement for growth and yield of Mulato II [Brachiaria hybrid (CIAT 36087)] for Phon Phisai Soil Series (Pp) was studied 

and conducted in a glass house at Kasetsart University Chalreamphrakiat Sakon-nakhon Province Campus during March 2008 to May 2009. The 
experimental design was factorial in CRD.  There were 3 replications. Four  levels of soil moisture contents viz. 25%, 50%, 75% and 100% FC and 
2 levels of  height of cutting viz. 5 and 10 cm. above  soil surface were imposed. The plant were cut at 45 day interval (5 cuttings). The results of 
the experiment showed that the water requirement of Mulato II at moisture content 25%, 50%, 75% and 100% FC for plants cutting viz. 5 and 10 
cm. above soil surface were 112.43, 80.43 and 41.04 lithe/pot respectively. The mean of dry matter yields of Mulato II were 13.07, 14.01, 15.17 
and 16.43 grams/ pot respectively, For the mean of contents for crude protein during 10.0-11.3%, the mean of contents for NDF during 60.3-62.1% 
and the mean of  contents for ADF during 32.0-33.6% .   
Keywords: Mulato II, Field Capacity, Phon Phisai Soil Series. 

1. บทน า 
การปลูกสร้างแปลงหญา้เพ่ือผลิตเมล็ดพนัธุ์จ  าหน่ายในปัจจุบนัถือไดว้า่มีความส าคญัอยา่งมากโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพนัธุ์

เพ่ือจ าหน่าย ท่ีตอ้งการผลผลิตเมล็ดท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาดรับซ้ือเมล็ดพนัธุ์ท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นต่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ
หญา้มูลาโต ้2 ถือไดว้า่มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพนัธุ์ 

เน่ืองจากให้ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีสูงและทนแลง้ไดดี้กว่ามูลาโต1้ (Miles และคณะ, 2004) การทราบขอ้มูลปริมาณการใช้น ้ าท่ีเหมาะสม 
(Suitable Water Requirement) ของหญา้มูลาโต ้2 จะช่วยให้เกษตรกรสามารถจดัสรรน ้ าในการผลิตไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ช่วยลด
ตน้ทุนการผลิตไดเ้ป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากน ้ ามีบทบาทและมีความส าคญัยิ่งต่อการมีชีวิต  การเจริญเติบโตและต่อการสร้างผลผลิตของพืช เช่น เป็น
ตวักลางของปฏิกิริยาเคมีเป็นตัวกลางในการเคล่ือนยา้ยสารอาหารและเป็นวตัถุดิบส าหรับการสังเคราะห์แสงในต้นพืชทั่วๆ ไปจะมีน ้ าเป็น
ส่วนประกอบอยูร่ะหวา่งร้อยละ 70 - 90  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิด  อาย ุและส่วนของพืช (บุญฤทธ์ิ, 2548) โดยเฉพาะในการปลูกภายใตส้ภาพชุดดินโพน
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พิสยั ท่ีมีลกัษณะเป็นดินต้ืนชั้นลูกรังหนาแน่นมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร การระบายน ้าของดินดี น ้าซึมผา่นลงไปในดินไดป้านกลาง ดินบนหนา
ประมาณ 10-15 เซนติเมตร เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนลูกรัง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยูใ่นช่วง 6.0-6.5 (อนิรุทธ์ิ และคณะ, 2547)   

การวิจยัในคร้ังน้ีจะช่วยให้ทราบความตอ้งการน ้ าท่ีแทจ้ริงท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญา้มูลาโต ้2 และเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน
ส าหรับงานวิจยัเพ่ือใชใ้นการจดัการทรัพยากรน ้าอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป     

  2. วธีิการทดลอง 
ทดลองภายในเรือนทดลอง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร  ระหว่างเดือน มีนาคม 2551 ถึง

พฤษภาคม 2552 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD โดยการทดลองปลูกในกระถาง ปัจจยัหลกั คือ ระดบัร้อยละของความช้ืนท่ีตอ้งให้น ้ า 4 
อตัรา คือ 25, 50, 75 และ 100 ของค่าความช้ืนความจุสนาม (Field Capacity) ซ่ึงเท่ากบั 25.2 (กรมชลประทาน, 2551) ปัจจยัรองคือความสูงของการ
ตดัหญา้ 2 ระดบั คือ 5 และ 10 เซนติเมตรเหนือผิวดิน ท าการทดลองจ านวน 3 ซ ้า ตดัหญา้จ านวน 5 คร้ัง 

การเตรียมดินในกระถาง ท าการตากดินท่ีสุ่มเก็บมาจากพ้ืนท่ียอ่ยดินให้ละเอียด ก าจดัวชัพืชออกให้หมด เติมดินใส่กระถางในอตัรา 16 
กิโลกรัมต่อกระถาง ใช้ระยะห่างระหว่างกระถาง 50 x 50 เซนติเมตร รดน ้ าก่อนท าการปลูก การปลูกหญา้ด้วยเมล็ดในกระถางเม่ือวนัท่ี 29  
พฤศจิกายน 2551 ใส่ปุ๋ ยคอกอตัรา 2 ตนัต่อไร่ และปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หลงัการตดัหญา้ใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อตัรา 10 กิโลกรัมต่อ
ไร่ โดยวิธีการหยอดในกระถาง 

ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งให้ในแต่ละคร้ัง ค  านวณจากการสุ่มเก็บตวัอยา่งดินในแปลง ด าเนินการในเดือน มีนาคม 2551 น าไปชัง่หาน ้ าหนัก
เปียกและน ้าหนกัแห้งและอ่านค่าความดนัเป็นเซนติบาร์ โดยใชเ้คร่ือง Tensiometer    

การเก็บขอ้มูล ท าการตดัสภาพหญา้หลงัปลูกท่ีอาย ุ60 วนั และเร่ิมเก็บขอ้มูล วดัความสูงของพืชก่อนการตดัแต่ละคร้ัง โดยการรวบกอ
หญา้ให้ติดกบัไมเ้มตรแล้ววดัระยะจากโคนตน้ถึงปลายใบท่ีสูงท่ีสุด นบัจ านวนแขนงหญา้ในกระถาง โดยนบัจ านวนตน้อ่อนท่ีโผล่พน้ดิน และตน้
อ่อนท่ีเจริญเติบโตจากตาของล าตน้ท่ีอยูเ่หนือดิน 

ผลผลิตน ้ าหนกัแห้ง ท าการวดัความสูงของหญา้ก่อนตดัทุกคร้ัง โดยตดัหญา้คร้ังแรกภายหลงัปลูกได ้60 วนัและตดัคร้ังต่อไปทุก 45 
วนั โดยตดัท่ีระดบัความสูง 5 และ 10 เซนติเมตร เหนือผิวดิน  น าเอาตวัอยา่งของล าตน้และรากท่ีไดไ้ปชัง่น ้ าหนกัสดโดยใช้เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัแบบ
ละเอียดทศนิยม 3 ต าแหน่ง แลว้น าไปอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48  ชัว่โมง  ชัง่หาน ้ าหนกัแห้ง เพ่ือใช้ประกอบการค านวณหา
ผลผลิตน ้ าหนกัสดและน ้ าหนักแห้งต่อพ้ืนท่ีและส่งตวัอย่างเพ่ือ วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของหญา้ ได้แก่ Crude Protein (CP), Neutral 
Detergent Fiber (NDF) และAcid Detergent   

Fiber (ADF) วิเคราะห์ผลการทดลองโดย Analysis of variance ของแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s new multiple range test โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป IRRISTAT  

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 

ตารางที ่1 แสดงข้อมูลปริมาณน า้ทีใ่ช้ตลอดการทดลองของ หญ้ามูลาโต้  2 ทีร่ะดบัความสูงของการตดั 5 และ 10 เซนตเิมตร
เหนือผวิดนิ โดยวธีิจดัการ 4 วธีิ 

ระดับความช้ืน (%) ระดับความสูงของการตัด (cm) ปริมาณน ้าท่ีใช้ของหญ้ามูลาโต้ 2 (ลิตรต่อกระถาง) ค่าเฉลี่ย 

25 
5 108.34 

112.43 
10 116.52 

50 
5 81.06 

80.43 
10 79.80 

75 
5 40.31 

41.04 
10 41.78 

100 
5 - 

- 
10 - 

หมายเหต ุ:  ไม่มีการวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
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3.1 ปริมาณการใช้น า้ของหญ้า 
จากตารางท่ี 1 หญา้มูลาโต ้2  มีความตอ้งการใชน้ ้าตลอดการทดลอง ท่ีระดบัความช้ืน ร้อยละ 25, 50 และ 75 ของความช้ืน ความจุสนาม 

ภายใตร้ะดบัการตดัท่ี 5 เซนติเมตร เหนือผิวดินเท่ากบั 108.34, 81.06 และ 40.31 ลิตรต่อกระถางตามล าดบั และท่ีระดบัการตดั 10 เซนติเมตร เหนือผิว
ดินเท่ากบั 116.52, 79.80 และ 41.78 ลิตรต่อกระถางตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียของปริมาณท่ีใช้เท่ากบั 112.43, 80.43 และ 41.04 ลิตรต่อกระถาง
ตามล าดบั ซ่ึงในส่วนน้ีไม่มีการวิเคราะห์ผลทางสถิติ เกียรติศกัด์ิ และคณะ (2546) พบว่าหญา้รูซ่ี กินนีสีม่วง กมับา้และเนเปียร์แคระ มีปริมาณน ้ าท่ี
พืชใชต้ลอดการทดลอง (มิ.ย.2542-มิ.ย.2543) เท่ากบั 1,259.3,  1,296.3 , 1,224.0 และ 1,207.0 มิลลิเมตรตามล าดบั ส่วน Closs (1958) ไดร้ายงานว่า
ภายใตส้ภาพความเขม้แสง อุณหภูมิ และปริมาณน ้ าในดินคงท่ี ถา้อากาศมีความช้ืนสัมพทัธ์สูงข้ึนพืชจะมีการคายน ้ าลดลง แต่ถ้าความช้ืนสัมพทัธ์
ลดลง  การคายน ้าจะเพ่ิมข้ึน 

3.2 การเจริญเตบิโตของหญ้า 
 3.2.1 ความสูงของหญ้า 

ความสูงโดยเฉล่ียตลอดการทดลองของหญา้มูลาโต ้2 ท่ีระดบัความช้ืนร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของความช้ืนความจุสนาม เท่ากบั 
72.89, 71.63, 69.33 และ 76.93 เซนติเมตร ตามล าดบั ท่ีระดบัความสูงของการตดั 5 และ 10 เซนติเมตรเหนือผิวดิน ดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงจะพบว่าความสูง
ของหญา้มูลาโต ้2 มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 0.05 ในการปลูกภายใตส้ภาพชุดดินโพนพิสัย ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพอากาศ
ในช่วงของการทดลองเป็นช่วงท่ีหญา้โดยทัว่ไปออกดอกเพ่ือเตรียมให้ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุ การเจริญเติบโตจึงแสดงออกทางส่วนสูงน้อยกว่าช่วงฤดูการ
เพาะปลูกปกติ ประกอบกบัสภาพดินท่ีเป็นดินลูกรังการระเหยของน ้าในกระถางมีสูงท าให้หญา้มีการใชค้วามช้ืนในกระถางมากตามไปดว้ย 

 3.2.2 จ านวนหน่อต่อกอ 
จ านวนหน่อต่อกอโดยเฉล่ียของหญา้มูลาโต ้2  ท่ีระดบัความช้ืนร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของความช้ืนความจุสนาม ภายใตร้ะดบั

ความสูงของการตดั 5 และ 10 เซนติเมตรเหนือผิวดิน เท่ากบั 14.66, 17.23, 20.40 และ 25.01 หน่อต่อกอตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2  ทั้งน้ีเน่ืองจากในช่วง
ของการทดลองเป็นช่วงท่ีหญา้โดยทัว่ไปออกดอกและเตรียมให้ผลผลิตเมล็ดพนัธุ์   หญา้จึงมีการสะสมสารอาหารไปไวท่ี้ส่วนประกอบของการให้ผล
ผลิตทางเมล็ดพนัธุ์เป็นส่วนใหญ่   ซ่ึง Humphreys (1976) กล่าวว่า จ านวนแขนงต่อพ้ืนท่ีเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของผลผลิตซ่ึงจะผนัแปรไปตาม
สภาพแวดลอ้มและการจดัการ และการอยูร่อดของแขนงใหม่นั้นข้ึนอยูก่บัความช้ืน และธาตุอาหารท่ีไดรั้บรวมไปถึงการแข่งขนัในการใช้อาหาร
ระหว่างแขนงใหม่และแขนงเก่าอีกด้วย  สอดคล้องกบัรายงานของสายณัห์ (2547) ท่ีกล่าวว่า ภายหลงัจากการตดั การแตกหน่อของหญา้ มี
ความส าคญัอย่างมากต่อผลผลิตและการเจริญเติบโตข้ึนมาอีกคร้ังของหญา้อาหารสัตว ์ การแตกหน่อเป็นการทดแทนหน่อท่ีตายไป ท าให้ยงัคงมี
ตน้หญา้ท่ีจะผลิตหน่อให้เพ่ิมข้ึนมาใหม่ ท าให้หญา้แผข่ยายไดเ้ตม็ท่ี ซ่ึงเป็นการช่วยให้ผลผลิตของหญา้ต่อหน่วยพ้ืนท่ียงัคงสูงอยูต่่อไปได ้

3.3 ผลผลติน า้หนกัแห้ง 
ผลผลิตน ้ าหนกัแห้งเฉล่ียของหญา้มูลาโต ้2 ตลอดการทดลอง ท่ีระดบัความช้ืนร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของความช้ืนความจุสนาม 

ภายใตร้ะดบัความสูงของการตดั 5 และ 10 เซนติเมตรเหนือผิวดิน เท่ากบั 13.07, 14.01, 15.17 และ 16.43 กรัมต่อกระถาง ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2  
ส่วนการทดลองของ กานดาและคณะ (2550) ท่ีพบวา่ หญา้มูลาโต ้2 ให้ผลผลิตในช่วงแลง้เท่ากบั 581 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภาพชุดดินปากช่อง ซ่ึงจะ
พบวา่ผลผลิตน ้าหนกัแห้งของหญา้อยูใ่นปริมาณต ่า ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพอากาศในช่วงของการทดลองเป็นช่วงท่ีหญา้ก าลงัออกดอกเพ่ือให้เมล็ดพนัธ์ุ  
หญา้จึงมีการเจริญเติบโตทางล าตน้และใบน้อยกว่าช่วงฤดูการเพาะปลูกปกติ (ฤดูฝน) ประกอบกบัสภาพดินท่ีเป็นดินลูกรังการระเหยของน ้ าใน
กระถางจึงมีสูงท าให้หญา้มีการใชอ้าหารสะสมไปในส่วนท่ีช่วยในการเจริญเติบโตให้มากท่ีสุด เช่น ราก ท่ีตอ้งแสวงหาความช้ืนในดินให้ไดม้ากท่ีสุด
เพ่ือมาเล้ียงล าตน้ 
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ตารางที ่ 2 แสดงข้อมูลการเจริญเตบิโต และผลผลติตลอดการทดลองของหญ้ามูลาโต้ 2 ทีร่ะดบัความสูงของการตดั 5 และ 10 
เซนตเิมตรเหนือผวิดนิ   โดยวธีิจดัการ 4 วธีิ 

ระดับความช้ืน (%) ระดับความสูง 
ของการตัด (cm) 

ความสูง (cm) ค่าเฉลี่ย จ านวนหน่อ (หน่อต่อกระถาง) ค่าเฉลี่ย น ้าหนักแห้ง(g/pot) ค่าเฉลี่ย 

25 
5      65.53ab 

72.89 
           13.68c 

14.66 
       12.7c 

13.07 
10      80.26ab            15.64bc        13.4bc 

50 
5      62.46ab 

71.63 
           15.84bc 

17.23 
       13.5bc 

14.01 
10      80.80ab            18.62abc        14.4abc 

75 
5      57.40b 

69.33 
           19.70abc 

20.40 
       14.7abc 

15.17 
10      81.26ab            21.10abc        15.5abc 

100 
5      71.33ab 

76.93 
           23.92ab 

25.01 
       16.1ab 

16.43 
10      82.53a            26.10a        16.6a 

CV (%)       25.1   35.8   15.9  

หมายเหตุ: ตวัเลขท่ีมีอักษรต่างชนิดกันก ากับอยู่ในแนวตัง้เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95 % 

3.4 ส่วนประกอบทางเคมขีองหญ้า 
ตลอดการทดลอง ค่าเฉล่ียของโปรตีนหยาบ (CP) ของหญา้มูลาโต ้2 ท่ีระดบัความช้ืนร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของความช้ืนความจุ

สนาม ภายใตร้ะดบัความสูงของการตดั 5 และ 10 เซนติเมตรเหนือผิวดิน เท่ากบั 10.8, 10.5, 10.0 และ 11.3เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ค่าเฉล่ีย ADF เท่ากบั 
30.3, 31.0, 30.8 และ 30.8 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และค่าเฉล่ีย NDF เท่ากบั 62.10,  60.30, 60.40 และ 62.15 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3 ซ่ึง
กานดาและคณะท าการทดลองท่ีอ าเภอปากช่อง พบว่า หญา้มูลาโต ้2 มีเปอร์เซ็นตโ์ปรตีน 10.8  ค่า ADF  33.9 เปอร์เซ็นต ์และ ค่า NDF เท่ากบั 62.1 
เปอร์เซ็นต ์  

ตารางที ่3 แสดงข้อมูลขององค์ประกอบทางเคมตีลอดการทดลองของหญ้ามูลาโต้  2 ทีร่ะดบัความสูงของการตดั 5 และ 10 
เซนตเิมตรเหนือผวิดนิ โดยวธีิจดัการ 4 วธีิ 

ระดับความช้ืน 
(%) 

ระดับความสูง 
ของการตัด (cm) 

CP 
(%) 

ค่าเฉลี่ย 
NDF 
(%) 

ค่าเฉลี่ย 
ADF 
(%)  

ค่าเฉลี่ย 

25 
5 10.2 

10.8b 
61.1 

62.10a 
33.1 

33.4a 
10 11.4 63.1 33.7 

50 
5 9.8 

10.5c 
63.2 

60.3a 
34.2 

33.6a 
10 10.2 61.4 33.1 

75 
5 9.7 

10.0c 
61.1 

60.4b 
32.6 

32.0b 
10 10.4 59.7 31.4 

100 
5 11.2 

11.3a 
61.7 

62.15a 
33.4 

32.3b 
10 11.5 62.6 31.2 

CV (%)   1.8  1.4  1.7 

หมายเหตุ : ตวัเลขท่ีมีอักษรต่างชนิดกันก ากับอยู่ในแนวตัง้เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT  ท่ีระดับความเช่ือมั่น  95 % 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผล 

หญา้มูลาโต ้2 มีความตอ้งการน ้ าเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตตลอดการทดลองภายใต ้ความช้ืนท่ีร้อยละ 25  50  และ 75 ของค่าความช้ืน
ความจุสนามเท่ากบั 112.43, 80.43 และ 41.04 ลิตรต่อกระถาง ผลผลิตน ้ าหนกัแห้งเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 13.07-16.43 กรัมต่อกระถาง ส่วนประกอบทาง
เคมี ค่าเฉล่ียของโปรตีนหยาบอยูร่ะหวา่ง 10.0-11.3 ค่าเฉล่ีย ADF  อยูร่ะหวา่ง 30.3-31.0 และค่าเฉล่ีย NDF อยูร่ะหว่าง 60.4-62.1 ภายใตค้วามสูงของ
การตดั 5 และ 10 เซนติเมตรเหนือผิวดิน 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
การเก็บขอ้มูลมีระยะเวลานานเกินไป ท าให้ช่วงทา้ยของการศึกษาอยูใ่นช่วงตน้ฤดูฝนสภาพอากาศมีความช้ืนสูงจากปริมาณน ้ าฝนท่ีตก 

ผลการทดลองท่ีไดจึ้งไม่แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ดงันั้นการศึกษาควรจะกระท าในช่วงฤดูแลง้ ซ่ึงจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจน และใช้เป็นฐานขอ้มูลให้
ส าหรับนกัวิจยัและเกษตรกรต่อไป 
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การใช้ส่าข้าวโพด (เป็นส่วนประกอบ) ในสูตรอาหารข้นเลีย้งโคนม 

Used of Corn Distillers Dried Grains with Solubles (CDDGS) as an Ingredient in Dairy Cattle Diets 

ธีราภรณ์  ยนืสุข และ วศิิษฐิพร  สุขสมบัติ 

Teeraporn  Yuensook and  Wisitiporn  Suksombat 
สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์ส านกัเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา   E-mail: namtoey_baitoey@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากส่าขา้วโพดเพ่ือน ามาใช้เป็นแหล่งวตัถุดิบในอาหารขน้ และลดตน้ทุนใน

การผลิตอาหารโคนม ร่วมกบัการศึกษาผลตอบสนองดา้นผลผลิตของโคนม โดยจดัแผนการทดลองแบบ Stratified Random Balanced Group โดยใช้
โคนมลูกผสมพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน (สายเลือด HF > 87.5%) จ านวน 24 ตวั จดักลุ่มโคตามผลผลิตน ้ านม วนัท่ีให้นม จ านวนทอ้ง และน ้ าหนกัตวั 
จากนั้นสุ่มโคเขา้กลุ่มการทดลอง กลุ่มการทดลองละ 8 ตวั โคทุกตวัจะถูกเล้ียงโดยขงัในคอกเด่ียวและเป็นอิสระต่อกนัตลอดเวลา กลุ่ม control ไดรั้บ
ส่าขา้วโพด 0 % เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารขน้ กลุ่มการทดลองท่ี 1 ไดรั้บส่าขา้วโพด 10 % เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารขน้ กลุ่มการทดลอง
ท่ี 2 ไดรั้บส่าขา้วโพด 20 % เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารขน้ โดยท่ีทั้ง 3 กลุ่มการทดลองไดรั้บขา้วโพดหมกัเป็นแหล่งอาหารหยาบ การทดลองจะ
ใช้เวลาทั้งหมด 37 วนั แบ่งการทดลองออกเป็น 6 ช่วงๆ ละ 5 วนัและเวลาในการปรับตวัสัตวก่์อนการทดลอง 7 วนั ผลการทดลองพบว่าปริมาณ
น ้านม องคป์ระกอบในน ้านมทั้ง 3 กลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงันั้นการใช้ส่าขา้วโพดเป็นส่วนประกอบ
ในสูตรอาหารในระดบัไม่เกิน 20% เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีช่วยในการลดตน้ทุนค่าอาหารขน้ส าหรับโคนม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของโคนม    
ค าส าคญั : Distiller’s dried grains with solubles ผลผลิตน ้านม องคป์ระกอบน ้านม 

Abstract 
The present research showed the utilization of corn distiller’s dried grains with solubles (CDDGS) as raw material in concentrate 

and for reducing cost of dairy diets together with the study of the response of dairy cow’s production. The experiment was a Stratified Random 
Balanced Group using 24 crossbred Holstein Friesian (>87.5% HF) dairy cows. All cows were stratified balanced for milk yield, days in milk 
(DIM), parity and body weight. They were then randomly assigned into three treatment groups with 8 cows in each group. All cows were 
individually housed in tie stall and separately fed concentrate, corn silage and free access to clean water. The experiment lasted for 37 days with 7 
days for adjustment period, followed by 6 five days measurement periods. The treatments were; control, 10% CDDGS in concentrate and 20% 
CDDGS in concentrate. The results revealed that there were no statistically significantly differences in milk yield and milk composition. It can be 
concluded in the present experiment that CDDGS can be used as raw material in the concentrate for dairy cows up to 20% without any effect on 
production. 
Keywords: Distiller’s dried grains with soluble, milk yield, milk composition. 

1. บทน า 
ในสภาวะปัจจุบนัน้ีเราพบวา่ปัญหาขา้วของ หรือแมแ้ต่อาหารมีราคาสูงข้ึน นอกจากน้ีราคาน ้ามนัเองก็มีการปรับราคาท่ีสูงข้ึน และผลท่ี

ตามมาคือการท่ีวตัถุดิบอาหารสัตวมี์ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย ในปัจจุบนัวตัถุดิบอาหารสัตวห์ลายชนิด อาทิ มนัส าปะหลงั ขา้วโพด กากน ้ าตาล ถูกน าไป
ผลิตเป็นเอทานอลเพ่ือทดแทนเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามจากการผลิตเอทานอลก็ท  าให้ไดผ้ลิตภณัฑร่์วมออกมาคือ ส่าขา้วโพด  

ส่าขา้วโพด (Corn Distillers Dried Grains with Solubles ; CDDGS) เป็นผลิตผลจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากเมล็ดขา้วโพด เม่ือ
ผ่านกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆ แล้วจะพบว่าส่าขา้วโพดมีองค์ประกอบทางโภชนะของโปรตีนค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัวตัถุดิบก่อน
กระบวนการหมกั ในขณะท่ี ส่าขา้วโพด มีปริมาณ NDF สูง แต่จะมี lignin อยูน่้อย ฉะนั้น NDF จาก ส่าขา้วโพด จะสามารถยอ่ยไดง่้ายในสัตวเ์ค้ียว
เอ้ือง ซ่ึงส่าขา้วโพดน้ีสามารถใช้ไดท้ั้งเป็นอาหารหยาบและอาหารขน้ในโคนม นอกจากน้ี ส่าขา้วโพดยงัสามารถใช้เป็นแหล่งพลงังานเพ่ือการผลิต
น ้ านมและเพ่ือการเจริญเติบโตได ้โดยไม่ก่อให้เกิดการลดลงของ pH ในกระเพาะหมกัเน่ืองจากการหมกัยอ่ยอยา่งรวดเร็วของ starchy compounds 
(Ham, Klopfenstein, Larson, Shain, and Huffman, 1994) นอกจากน้ีส่าขา้วโพดยงัเป็นแหล่งโปรตีนท่ีดีส าหรับโคนม องคป์ระกอบของโปรตีนโดย
ปกติจะมากกวา่ 30% และส่าขา้วโพดยงัเป็นแหล่งของ ruminally undegradable protein (RUP) หรือ by-pass protein ท่ีดีส าหรับโค คือ มีระดบั RUP 
ถึง 55% ของ Crude protein (CP) โคนมท่ีไดรั้บ RUP มาก มกัให้ผลผลิตน ้ านมและองคป์ระกอบของน ้ านมท่ีสูง Pam และเพ่ือน (2006) รายงานการ
เสริม RUP ในรูปของ CDDGS สามารถเพ่ิมผลผลิตน ้ านมและองค์ประกอบของน ้ านมไดม้ากกว่าการเสริม RUP จากกากถัว่เหลือง นอกจากน้ี 
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CDDGS ยงัมีไขมนัสูงกวา่ DDGS ท่ีผลิตจากธญัพืชอ่ืนๆ จึงท าให้มีพลงังาน NEL มากกว่า DDGS จากธญัพืชอ่ืน แต่ในปัจจุบนัการศึกษาเก่ียวกบัการ
ใช้ส่าขา้วโพดเป็นอาหารโคนมในประเทศไทยยงัมีน้อยมาก ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากส่าขา้วโพดเพ่ือ
น ามาใชเ้ป็นแหล่งวตัถุดิบในอาหารขน้ และตน้ทุนในการผลิตอาหารโคนมร่วมกบัการศึกษาผลตอบสนองดา้นผลผลิตของโคนมท่ีไดรั้บส่าขา้วโพด
เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารขน้ส าหรับเล้ียงโคนม 

CDDGS คอื 
ปกติแลว้การผลิตเอทานอลจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเอทานอล เช่น ขา้วโพด ขา้วบาร์ ขา้วสาลี และท่ี

นิยมน ามาผลิตมากท่ีสุด คือ ขา้วโพด ผลิตภณัฑท่ี์เหลือจากการผลิตเอทานอลจากเมล็ดขา้วโพดท่ีได ้คือ corn distillers dried grains (CDDG) และ 
corn distillers dried grains with solubles (CDDGS) 
 

 

ภาพที ่1 กระบวนการการผลติเอทานอลจากเมลด็ข้าวโพด (Knott and Shurson 2004) 

จากภาพท่ี  1 แสดงกระบวนการผลิตเอทานอลจากเมล็ดขา้วโพด เร่ิมจากการน าเมล็ดขา้วโพดมาท าความสะอาด หลงัจากนั้นท าการ
บด เติม α – amylase enzyme ท าให้เป็นของเหลว (liquefaction) ท าให้สุก เติม yeast และ glucoamylase enzyme น าไปผา่นกระบวนการหมกั หลงัจาก
หมกัตามระยะเวลาท่ีก าหนด น าไปกลัน่ จะไดผ้ลิตภณัฑ ์ethanol  เศษเหลือจากการกลัน่ เรียก whole stillage น าไปผ่านกระบวนการป่ันเหว่ียงแยก
ส่วนท่ีเป็นชั้นบาง ๆ เรียก thin stillage ออกไปผ่านกระบวนการระเหยน ้ า ผลิตภณัฑท่ี์ได ้คือ condensed distillers solubles ส่วนท่ีเหลือจากการบวน
การป่ันเหว่ียงจะเป็นกากหยาบๆ (coarse solids) เป็นผลิตภณัฑ ์wet distillers grains สามารถน าไปใช้เป็นอาหารสัตวไ์ด ้อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัไดมี้
การผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึน โดยการน าส่วน condensed distillers solubles กลบัมาผสมกบัผลิตภณัฑ ์wet distillers grains แลว้ผ่าน rotary dryer ได้
ผลิตภณัฑท่ี์เรียกวา่ distillers dried grains with solubles (DDGS) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้เมล็ดธญัพืชท่ีน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลจะเป็น
เมล็ดขา้วโพด ฉะนั้นผลิตร่วมท่ีไดจ้ากอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล คือ corn distillers dried grains with solubles (CDDGS) 
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ตารางที ่1 แสดงองค์ประกอบทางเคมขีอง DDGS เมือ่เปรียบเทยีบกบัวตัถุดบิชนิดต่างๆ 
Chemical composition Dry corn luten feed Dry corn distillers grains Corn silage Ground corn Soybean meal 

Dry matter (%) 
Crude protein (% DM) 
RUP (% CP) 
Fat (% DM) 
ADF (% DM) 
NDF (% DM) 
Lignin (% DM) 
Starch (% DM) 
Calcium (% DM) 
Phosphorus (% DM) 
Sulfur (% DM) 

89 
25 
30 
3 
12 
37 
1.6 
15 

0.13 
1.1 

0.50 

88 
31 
50 
13 
17 
34 
5 
5 

0.09 
0.91 
0.63 

34 
8 

35 
3 

26 
44 
3.5 
31 

0.27 
0.24 
0.10 

88 
9 

43 
4 
3 

10 
1 

69 
0.04 
0.30 
0.10 

90 
50 
43 
4 
8 
13 
1 

1.7 
0.43 
0.74 
0.39 

        ท่ีมา: Kononoff and Janicek (2007) 

ตารางท่ี 1 จะแสดงองค์ประกอบทางเคมีของส่าขา้วโพดกบัวตัถุดิบอาหารชนิดต่างๆ พบว่า ส่าขา้วโพดจะมีโปรตีนต ่ากว่ากากถัว่
เหลือง แต่มากกวา่วตัถุดิบอาหารสตัวช์นิดอ่ืนๆ ในขณะท่ีมี RUP และไขมนัมากกวา่วตัถุดิบทุกชนิดอ่ืนๆ 

ดงันั้นส่าขา้วโพดท่ีเหลือจากการผลิตเอทานอลก็น่าจะน ามาใช้ประโยชน์ โดยการน ามาเป็นอาหารสัตวห์รือเป็นวตัถุดิบในการผลิต
อาหารสัตว ์(Schingoethe, 2007) เพราะมีราคาต ่ากว่ากากถัว่เหลือง ดงันั้นการน าส่าขา้วโพดมาทดแทนกากถัว่เหลืองในบางส่วนในสูตรอาหารก็จะ
สามารถช่วยลดตน้ทุนราคาอาหารของเกษตรกรได ้ดงันั้นผลพลอยไดจ้ากการผลิตเอทานอล จึงเป็นวตัถุดิบท่ีจะน ามาใช้ทดแทนวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์
มีราคาสูง 

2. วธีิการศึกษา 
2.1 การศึกษาระดบัของการใช้ส่าข้าวโพดเป็นแหล่งวตัถุดบิโปรตนีในอาหารข้นต่อการให้ผลผลติของโคนม 
 2.1.1 การจัดการสัตว์ทดลองและการให้อาหาร 
 การจัดการสัตว์ทดลอง 
 โคนมท่ีใช้ในการทดลองเป็นโคนมลูกผสมพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเชียน  (Crossbreed Holstein Friesian) ท่ีมีระดบัเลือดมากกว่า 87.5% 
จ  านวน 24 ตวั จ  านวนวนัการให้น ้ านมเฉล่ีย 112+ 60 วนั (mean + SD) ปริมาณน ้ านมเฉล่ีย 13 2.9 กิโลกรัม/วนั อายเุร่ิมตน้ในการทดลองเฉล่ีย 
55+16 เดือน น ้ าหนักเฉล่ีย 410+66 กิโลกรัม ท าการจดั treatment แบบ stratified random balanced group ในแผนการทดลองแบบ Completely 
randomized design (CRD) จากนั้นแบ่งโคออกเป็นกลุ่มการทดลองละ 8 ตวั โคทุกตวัจะถูกเล้ียงโดยขงัในคอกเด่ียวและเป็นอิสระต่อกนัตลอดเวลา 
การทดลองจะใชเ้วลาทั้งหมด 37 วนั แบ่งการทดลองออกเป็น 6 ช่วงๆ ละ 5 วนัและเวลาในการปรับตวัสัตวก่์อนการทดลอง 7 วนั จดัให้โคแต่ละตวั
กินอาหารตามกลุ่มทดลองอยา่งเป็นอิสระต่อกนัดงัน้ี   

กลุ่ม control  ไดรั้บส่าขา้วโพด 0 % เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารขน้ 
กลุ่มการทดลองท่ี 1 ไดรั้บส่าขา้วโพด 10 % เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารขน้ 
กลุ่มการทดลองท่ี 2 ไดรั้บส่าขา้วโพด 20 % เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารขน้ 
การทดลองน้ีไดท้  าการผสมอาหารขน้ทั้งส้ิน 3 สูตรดว้ยเคร่ืองผสมอาหาร โดยท่ีโคทุกตวัจะไดรั้บอาหาร 8 กิโลกรัมต่อวนัวนัละ 3 คร้ัง 

ในเวลา 08.00 น. 12.00 น. และ 16.00 น. อาหารหยาบ (Roughage) ท่ีใช้ในการทดลองคือ ขา้วโพดหมกัวนัละ 30 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั และมีน ้ าด่ืม
สะอาดใส่อ่างให้โคกินตลอดเวลา และโคนมในแต่ละกลุ่มจะไดรั้บอาหารขน้ตามสูตรอาหารดงัตารางท่ี 3 

ตารางที ่2 ลกัษณะทีใ่ช้ในการจดักลุ่มโคก่อนการทดลอง  
Parameter control Tr1  Tr2  

Milk yield, Kg/d 12.97+ 2.77 12.96 + 3.05 13.08 + 2.93 
Age, month 51  17.74 57  16.70 69  18 
DIM1, day 111.13 + 64.55 119 + 54.56 105.88 + 61.84 

Weight, Kg 401.25 + 77.23 406.88 +59.73 422.50  61.77 

   หมายเหตุ: DIM1 = day in milk  
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ตารางที ่3 แสดงชนิด และปริมาณของวตัถุดบิทีใ่ช้ในการทดลอง  
วัตถุดิบ/100 กิโลกรัม (น ้าหนักสด) สูตรที1่  (0% CDDGS) สูตรท่ี 2  (10% CDDGS) สูตรท่ี 3  (20% CDDGS) 

ส่าขา้วโพด 0 100 200 
กากมนั 235 235 235 
ร าขา้ว 100 100 100 
บายพาสไขมนั 2 2 2 
กากปาลม์เน้ือใน 338 288 238 
กากถัว่เหลือง 200 150 100 
กากน ้ าตาล 70 70 70 
ยเูรีย 25 25 25 
แร่ธาตุ 25 25 25 
พรีมิกซ์ 5 5 5 

 2.1.2 วธิีการเกบ็ข้อมูล 
ท าการจดักลุ่มโคสาวท่ีอยูใ่นช่วงแรกของการให้นมจ านวน 24 ตวั ออกเป็น 3 กลุ่มทดลอง น าโคเขา้ทดลองโดยไดรั้บส่าขา้วโพด 0%, 

10% และ 20% เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารขน้ ตามล าดบั ระหวา่งทดลองมีการเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ผลผลติและองค์ประกอบทางเคมีของน า้นม 

ท าการจดบนัทึกผลผลิตน ้านมของโคนมทุกตวั ทุกวนัตลอดระยะเวลาในการทดลอง และสุ่มเก็บตวัอยา่งน ้ านมดิบทุกช่วงการทดลอง 
โดยสุ่มเก็บช่วงละ 2 วนัติดต่อกัน โดยจะแบ่งเป็นนมช่วงเย็นและช่วงเช้าในเวลา 15.00 และ 05.00 นาฬิกา ตามล าดับ เพ่ือจะน าไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบทางเคมีของน ้ านมไดแ้ก่ ไขมนันม โปรตีนนม แล็คโตส ของแข็งพร่องในไขมนั (Solid not fat) และของแข็งรวมในนม (Total solid) 
โดยเคร่ือง Milkoscan S50 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ปริมาณน า้นมและปริมาณองค์ประกอบทางเคมขีองน า้นม   

ผลผลิตน ้ านมและองค์ประกอบทางเคมีของน ้ านม แสดงดงัตารางท่ี 4 พบว่าโคนมกลุ่มควบคุม กลุ่มการทดลองท่ี 1 และกลุ่มการ
ทดลองท่ี 2 ท่ีไดรั้บการเสริมส่าขา้วโพด 0% 10% และ20% เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารขน้ พบว่าโคนมมีผลผลิตน ้ านมเท่ากบั 13.83 14.45 และ 
14.68 กิโลกรัมต่อวนั ตามล าดบั ปริมาณน ้านมปรับไขมนั 3.5% เท่ากบั 14.29, 13.96 และ 14.72 ตามล าดบั ปริมาณไขมนันมเท่ากบั 524 515 และ 526 
กรัมต่อวนั ตามล าดบั ปริมาณโปรตีนนมเท่ากบั 369 361 และ 398 กรัมต่อวนั ตามล าดบั ปริมาณแล็คโตสเท่ากบั 525, 520 และ 567 กรัมต่อวนั 
ตามล าดบั ปริมาณของแขง็พร่องไขมนั 1,051 1,022 และ 1,135 กรัมต่อวนั ตามล าดบั ปริมาณของแข็งรวมในนม 1,658 1,538 และ 1,658 กรัมต่อวนั 
ตามล าดบั พบวา่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 

เปอร์เซ็นตข์ององคป์ระกอบน ้านมแสดงไวใ้นตารางท่ี 5 โดยพบวา่ ไขมนันมมีค่าเท่ากบั 3.92, 3.92 และ 3.59% ตามล าดบั โปรตีนนมมี
ค่าเท่ากบั 2.75, 2.75 และ 2.76% ตามล าดบั แล็คโตสมีค่าเท่ากบั 3.92, 3.92 และ 3.92%ตามล าดบั ของแข็งพร่องในไขมนั (solid not fat) มีค่าเท่ากบั 
7.85, 7.85 และ 7.86% ตามล าดบั ของแข็งในน ้ านม (total solid) มีค่าเท่ากบั 11.77, 11.77 และ 11.45% ตามล าดบั ซ่ึงพบว่าเปอร์เซ็นตอ์งคป์ระกอบ
ทางเคมีของน ้านมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05)      

ตารางที ่ 4  ผลของการใช้ส่าข้าวโพดเป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารต่อปริมาณผลผลติน ้านมและองค์ประกอบทางเคมีของน ้านม 
 

ปริมาณน ้านม Control Tr1  Tr2 
SEM P-value 

Contrast 

(kg/day) L Q 

ปริมาณน ้ านม 13.83 14.45 14.68 0.26 0.9987 0.712 0.430 
ปริมาณน ้ านมปรับไขมนั 3.5% 14.29 13.96 14.72 0.3 0.5653 0.565 0.384 
องค์ประกอบของน ้านม (g/day)      
ปริมาณไขมนันม 524 515 526 15.36 0.9464 0.946 0.746 
โปรตีนนม 369 361 398 11.45 0.1153 0.115 0.161 
ปริมาณแล็คโตส 525 520 567 11.18 0.1773 0.117 0.271 
ปริมาณของแขง็พร่องไขมนั 1,051 1,022 1,135 22.38 0.1064 0.106 0.135 
ปริมาณของแขง็รวมในนม 1,658 1,538 1,658 34.5 0.2709 0.271 0.233 

หมายเหตุ:    SEM = standard error of the mean, Tr1 = ส่าข้าวโพด 10 %, Tr2 = ส่าข้าวโพด 20 %,  
                   Contrast = เปรียบเทียบความแตกต่างตามความสัมพันธ์แบบ Orthogonal contrast; L = linear; Q = quadratic 
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ตารางที ่5 ผลของการใช้ส่าข้าวโพดเป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารต่อองค์ประกอบของน า้นมในโคนม 
เปอร์เซ็นต์ Control Tr1  Tr2 

SEM P-value 
Contrast 

………….. (%) ………… L Q 

ไขมนันม 3.92 3.92 3.59 0.13 0.0298 0.209 0.206 
โปรตีนนม 2.75 2.75 2.76 0.1 0.9904 0.535 0.275 
แล๊คโตส 3.92 3.92 3.92 0.04 1 0.126 0.044 
ของแขง็พร่องไขมนั 7.85 7.85 7.86 0.14 0.9954 0.876 0.624 
ของแขง็รวมในนม 11.77 11.77 11.45 0.26 0.139 0.141 0.121 

หมายเหตุ:     SEM = standard error of the mean, Tr1 = ส่าขา้วโพด 10 %, Tr2 = ส่าขา้วโพด 20 %,  
Contrast = เปรียบเทียบความแตกต่างตามความสัมพนัธ์แบบ   Orthogonal contrast; L = linear; Q = quadratic 

4. สรุป 
การศึกษาผลของการใชส่้าขา้วโพดเป็นส่วนประในสูตรอาหารในการเล้ียงโคนมต่อการให้ผลผลิต องคป์ระกอบทางเคมีในน ้ านมของ

โคนมระยะแรกของการให้น ้ านม (early lactation)โดยใช้โคนมลูกผสมพนัธ์ุโฮสไตน์ฟรีเชียน (Crossbreed Holstein Friesian) พบว่าการใช้ส่า
ขา้วโพดในระดบั 0, 10 และ 20% ในสูตรอาหารไม่มีผลต่อไม่มีผลต่อผลผลิตน ้ านม องค์ประกอบทางเคมีของน ้ านม (โปรตีน ไขมนั แล็คโตส 
ของแขง็รวมในน ้านม และของแขง็พร่องไขมนั) อีกดว้ย 
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ผลของจุลนิทรีย์ Aurantiochytrium mangrovei ต่อการเติบโตของเพรียงทราย  
Effects of Aurantiochytrium mangrovei on Polychaete (Perinereis nuntia) Growth 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของจุลินทรีย ์A. mangrovei ต่อการเติบโตของตวัอ่อนเพรียงทรายระยะเนคโตคีต 3 วนั ท่ีเล้ียงในกระบะพลาสติกขนาด

พ้ืนท่ี 1,444 ตร.ม. โดยการผสมจุลินทรียใ์นรูปผงแห้งกบัอาหารกุง้กุลาด าส าเร็จรูป อตัราส่วน 0% (กลุ่มควบคุม), 5.0%, 10.0% และ 15.0% ของ
น ้ าหนกัอาหารท่ีให้ พบว่า เพรียงทราย ท่ีไดรั้บจุลินทรียอ์ตัราส่วน 10.0% มีอตัรารอดตาย 59.39% และ 52.69% ท่ีระยะเวลาเล้ียง 60 วนัและ 90 วนั 
ตามล าดบั ซ่ึงสูงกว่าเพรียงทรายท่ีได้รับจุลินทรียอ์ตัราส่วน 15.0%, 5.0% และ 0% ในขณะท่ีอตัราการเติบโต ของเพรียงทรายท่ีได้รับจุลินทรีย์
อตัราส่วน 10.0% มีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.2029 และ 0.2217 กรัมต่อวนั ท่ีระยะเวลาเล้ียง 60 วนัและ 90 วนั ตามล าดบั ซ่ึงแตกต่างจากทุกชุดการทดลอง 
ดงันั้นการใชจุ้ลินทรีย ์A. mangrovei ในอตัราส่วน 10.0% ของน ้าหนกัอาหารท่ีให้ สามารถเพ่ิมอตัรารอดตาย และอตัราการเติบโต ของเพรียงทรายได้
เหมาะสมกวา่อตัราส่วนอ่ืนๆ 
ค าส าคญั : เพรียงทราย Perinereis nuntia  จุลินทรีย ์Aurantiochytrium mangrovei  การเติบโต 

Abstract 
Effects of A. mangrovei on growth rate and survival rate of polychaete (Perinereis nuntia) was studied in 1,444 m2 size of plastic 

box. Polychaete were fed with black tiger shrimp powdered feed supplement A. mangrovei at 0% (control), 5.0%, 10.0% and 15.0% of feed. 
Results showed the highest survival rate was 59.39% and 52.69% in the 10% A. mangrovei group at 60th and 90th of cultivation date, respectively. 
Polychaete fed 10.0% A. mangrovei  had the highest growth rate of 0.2029 and 0.2217 gram per day at 60th  and 90th of cultivation date, 
respectively. Results from this study indicate that A. mangrovei  at 10.0% of feed could be used for increasing growth rate and survival rate of 
polychaete.          
Keywords : Polychaete (Perinereis nuntia),  Aurantiochytrium mangrovei, Growth. 

1. บทน า 
อุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีเจริญกา้วหน้าข้ึนอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั ส่งผลให้ความตอ้งการ ใช้อาหารจากธรรมชาติมากข้ึน

ตามไปดว้ย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุง้ทะเล ซ่ึงนิยมใชเ้พรียงทรายเป็นอาหารส าหรับพอ่แม่พนัธุ์กุง้ เพราะมีสารอาหารท่ีช่วยพฒันาการ
เจริญของรังไข่ และการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ ท  าให้เพรียงทรายถูกจบัธรรมชาติมาก จนอาจส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากเพรียงทรายมีบทบาท
ส าคญั ในการช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายหาดและป่าชายเลน นอกจากน้ีการน าเพรียงทรายท่ีจบัจากธรรมชาติมาใชเ้ป็นอาหารของพ่อแม่พนัธุ์
กุง้ทะเล อาจน าแบคทีเรีย พยาธิ หรือเช้ือไวรัสท่ีก่อให้เกิดโรคระบาดสู่การเพาะเล้ียงได้ (สุรพล และ พอจ า, 2548) ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นในการ
พฒันาการผลิตเพรียงทรา เพ่ือให้เพียงพอกบัความตอ้งการ โดยปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการเพาะเล้ียง คือ การเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการให้ครบถว้น ซ่ึง
การเสริมคุณค่าของอาหารท่ีใช้เล้ียงพ่อแม่พนัธุ์กุง้ให้มีการพฒันาระบบสืบพนัธุ์ท่ีสามารถผลิตลูกกุง้ท่ีมีคุณภาพท่ีดีได ้โดยการให้กรดไขมนัท่ีไม่
อ่ิมตวัสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัสูงในกลุ่มโอเมกา้ 3 (n-3) ซ่ึงประกอบดว้ย กรดโดโคสะเฮกซีโนอิก (DHA, C22:6 n-3) และกรดอีโค
ซาเพนทีโนอิก (EPA, 20:5, n-3) จะมีความส าคญัต่อการพฒันาของเซลล์สืบพนัธุ์ ต่อการเป็นสารตั้งตน้ของฮอร์โมนหลายชนิด ตลอดจนระบบ
ภูมิคุม้กนั เพรียงทรายท่ีไดรั้บอาหารส าเร็จรูปท่ีมีการเสริมไขมนัจากน ้ามนัปลา 9 % และเสริมวิตามินอี 0.1 % มีการเจริญเติบโต และอตัรารอดดีท่ีสุด 
แต่แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ส่วนการสะสมไขมนัสูงสุด 13.13% และท่ีเสริมวิตามินอีมีการสะสมวิตามินอีสูงสุด 55.44 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม  โดยมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีไม่เสริมไขมนัและวิตามินอีอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง (P<0.01) ทั้งน้ีไม่มีผลต่อองคป์ระกอบกรดไขมนัใน
เพรียงทราย องคป์ระกอบกรดไขมนัของเพรียงทรายท่ีเล้ียงดว้ยอาหารทั้ง 4 สูตร มีค่าใกลเ้คียงกนั มีปริมาณ total n-3 อยูร่ะหว่าง 3.02-4.76%, n-3 
HUFA อยู ่ระหวา่ง 2.87-4.54% และ total n-6 อยูร่ะหวา่ง 8.24-10.83% (สุพิศ, 2550) 
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จุลินทรียท์ะเล A. mangrovei พบมากบริเวณชายฝ่ังทะเล ปากแม่น ้า และป่าชายเลน มีบทบาทส าคญัในระบบนิเวศเป็นผูย้อ่ยสลายและ
เป็นปรสิตของพืชหลายชนิด มีคุณสมบติัพิเศษในการสร้างกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัสูง (HUFA) สะสมในเซลล์สูงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัใน
กลุ่มโอเมกา้ 3 พวก DHA เป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กรวมทั้งตวัอ่อนของสัตวท่ี์มีและไม่มีกระดูกสันหลงั (Santangelo et al., 
2000) ในธรรมชาติ A. mangrovei  มีปริมาณไขมนัสะสมในเซลล์สูงถึง 30% โดยมีปริมาณของ DHAสูงถึง 30-40% ของกรดไขมนัทั้งหมด (Bowles 
et al., 1999)  และจากการคดัแยก A. mangrovei  จากใบไมป่้าชายเลนแหลมผกัเบ้ีย จงัหวดัเพชรบุรีพบว่ามี พบว่ามีปริมาณ DHA อยูใ่นช่วง 0.98-
243.19 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้าหนกัแห้ง (0.55-49.47 เปอร์เซ็นต)์ และมีกรดไขมนั EPA และ arachidonic (ARA) ในปริมาณต ่าคือ 0.18-0.47 มิลลิกรัมต่อ
กรัมน ้ าหนกัแห้ง (0.08-5.65 เปอร์เซ็นของกรดไขมนัทั้งหมด) และ 0.20-9.88 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้ าหนกัแห้ง (0.10-14.23 เปอร์เซ็นของกรดไขมนั
ทั้งหมด) ตามล าดบั (กนกสิณี, 2550) นอกจากน้ีการผลิต DHA จากจุลินทรียช์นิดน้ีสามารถท าไดต้ลอดปีไม่ข้ึนกบัฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศ ท า 
ให้มีความเหมาะสมอยา่งยิ่งในการพฒันาเพ่ือน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารกุง้  การใช้จุลินทรีย ์A. mangrovei เป็นอาหารของเพรียงทราย  
P. nuntia คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลต่อการเติบโต อตัรารอด ของตวัอ่อนเพรียงทราย เพ่ือให้ทราบอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของจุลินทรีย ์เพ่ือให้
ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเพาะเล้ียง เป็นการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการและเพ่ิมมูลค่าให้กบัเพรียงทราย ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการ
ผลิตเพ่ือทดแทนการจบัจากธรรมชาติไดเ้ป็นผลส าเร็จต่อไป 

2. วธีิการทดลอง 
2.1 วสัดุอุปกรณ์ 

1. การวางแผนการทดลอง  
    แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเล้ียงระยะเวลา 60 วนั และ 90 วนั แต่ละกลุ่ม แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง 

(treatment) แต่ละชุดมี 3 ซ ้า (replication) ดงัน้ี 
ชุดการทดลองท่ี 1 คือ กลุ่มของอาหารควบคุม (control) เป็นอาหารกุง้กุลาด าส าเร็จรูป  
ชุดการทดลองท่ี 2 คือ กลุ่มของอาหารส าเร็จรูปผสมกบัจุลินทรียใ์นอตัราส่วน 5.0% ของอาหารท่ีให้  
ชุดการทดลองท่ี 3 คือ กลุ่มของอาหารส าเร็จรูปผสมกบัจุลินทรียใ์นอตัราส่วน 10.0% ของอาหารท่ีให้ 
ชุดการทดลองท่ี 4 คือ กลุ่มของอาหารส าเร็จรูปผสมกบัจุลินทรียใ์นอตัราส่วน 15% ของอาหารท่ีให้ 

2. การเตรียมสัตว์ทดลอง ใช้ตวัอ่อนเพรียงทรายระยะเนคโตคีต 3 วนั จ  านวน 4,000 ตวั ปล่อยในกระบะพลาสติกขนาด 0.38x0.38x0.12 
เมตร โดยมีทรายธรรมชาติรองพ้ืนกระบะประมาณ 5 ลิตร เติมน ้าทะเลความเคม็ 30 พีพีที ประมาณ 8 ลิตร ติดตั้งเคร่ืองให้อากาศอยา่งเพียงพอ 

3. การเตรียมและการให้อาหาร 
ลินทรีย ์A. mangrovei ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดจ้ากการเพาะเล้ียงในอาหารเหลว Glucose : Yeast Extract แลว้ท าแห้งดว้ยเคร่ือง 

Freez Dryer ซ่ึงอยูใ่นรูปผงแห้งผสมกบัอาหารกุง้กุลาด าท่ีใช ้ในอตัราส่วนท่ีก าหนดผสมให้เขา้กนัดว้ยเคร่ืองป่ัน โดยให้อาหารวนัละ 1 คร้ัง ช่วงเวลา
ประมาณ 9.00 นาฬิกา ใชร้ะยะเวลาในการเล้ียง 90 วนั  

4. การจัดการระหว่างเลีย้ง  
    ในระหวา่งท าการทดลองไม่มีการเปล่ียนถ่ายน ้า แต่มีการเติมน ้ าจืดเพ่ือควบคุมความเค็มไม่ให้เกิน 33 พีพีที และเก็บตวัอยา่งน ้ าจาก

กระบะทดลอง มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการทุก 15 วนั เพ่ือควบคุมคุณภาพน ้า ให้เหมาะสมกบัการเล้ียงเพรียงทราย โดยวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (พี
เอช) และวดัอุณหภูมิ ของน ้ าโดยใช้ pH meter วดัปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า วดัความเค็มโดย reflactometer ส่วนค่าแอมโมเนียรวม (total 
ammonia nitrogen: TAN) ไนไตรท ์(nitrite - nitrogen) และความเป็นด่างรวม (total alkalinity) วิเคราะห์ตามวิธีของ  APHA et al. (1992) ปริมาณการ
ให้อาหารปรับลดตามคุณภาพน ้า 

5. การศึกษาการเติบโต  
เม่ือครบ 30 วนั นบัจ านวนเพรียงทรายทั้งหมดในแต่ละกระบะทดลอง ชัง่น ้ าหนกัรวมโดยใช้เคร่ืองชัง่ดิจิตอล  น าขอ้มูลมาค านวณ

อตัราการรอดตาย และค านวณอตัราการเติบโต ดงัน้ี 
 อตัราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต)์ =  จ านวนเพรียงทรายท่ีเหลือเม่ือส้ินสุดการทดลอง x 100 
                                                                                    จ  านวนเพรียงทรายเม่ือเร่ิมตน้เล้ียง 
    อตัราการเติบโต (กรัมต่อวนั) = นน.เพรียงทรายเฉล่ียสุดทา้ย – นน.เพรียงทรายเฉล่ียเร่ิมตน้ 

             ระยะเวลาเล้ียง 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance; ANOVA) และ

เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มทดลองดว้ยวิธี Duncan's new multiple range test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
จากการศึกษาการใช ้A. mangrovei  ผสมกบัอาหารกุง้กุลาด าส าเร็จรูปในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั พบว่าอตัรารอดตายของเพรียงทราย 

(แสดงไวใ้นตารางท่ี 1) ท่ีระยะเวลาเล้ียง 60 วนั กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารผสมจุลินทรียใ์นอตัราส่วน 10.0% มีอตัรารอดตายสูงท่ีสุด คือ 59.39% รองลงมา
คือกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารผสมจุลินทรียใ์นอตัราส่วน 15.0% และ 5.0% เท่ากบั 56.45% และ 54.51% ซ่ึงทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
และมีอตัราการรอดตายสูงกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากบั 54.05% ส่วนท่ีระยะเวลาเล้ียง 90 วนั อตัรารอดตายของกลุ่มท่ีได้รับอาหารผสมจุลินทรียใ์น
อตัราส่วน 10.0% มีอตัรารอดตายสูงท่ีสุด คือ 52.69% รองลงมาคือกลุ่มท่ีไดรั้บ อาหารผสมจุลินทรียใ์นอตัราส่วน 15.0% และ 5.0% เท่ากบั 50.90% 
และ 48.60% ซ่ึงทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และมีอตัราการรอดตายสูงกวา่กลุ่มควบคุมเท่ากบั 46.04%  
          

ตารางที ่1 อตัรารอดของเพรียงทรายทีไ่ด้รับอาหารผสม A. mangroveiในอตัราส่วนต่างๆ 

Treatment 
Survival rates (%) 

60th cultivation date 90th cultivation date 

Black tiger shrimp powdered feed no supplement (control) 54.05 46.04 

Black tiger shrimp powdered feed + A. mangrovei  5.0% 54.51 48.60 

Black tiger shrimp powdered feed + A. mangrovei  10.0% 59.39 52.69 

Black tiger shrimp powdered feed + A. mangrovei  15.0% 56.45 50.90 

ส่วนผลอตัราการเติบโตของเพรียงทรายท่ีใหจุ้ลินทรียผ์สมกบัอาหารกุง้กุลาด าส าเร็จรูป (แสดงไวใ้นตารางท่ี 2) พบว่าอตัราการเติบโต
ของเพรียงทรายสอดคลอ้งกนัทั้งสองระยะเวลาท่ีเล้ียง โดยท่ีระยะเวลาเล้ียง 60 วนั กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารผสมจุลินทรียใ์นอตัราส่วน 10.0% มีอตัราการ
เติบโตสูงท่ีสุด คือ 0.2029 กรัมต่อวนั รองลงมาคือกลุ่มท่ีไดรั้บ อาหารผสมจุลินทรียใ์นอตัราส่วน 15.0% และ 5.0% เท่ากบั 0.1910 และ 0.1775 กรัม
ต่อวนั ซ่ึงทั้งสองกลุ่มไมมี่ความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และมีอตัราการเติบโตสูงกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากบั 0.1668 กรัมต่อวนั ส่วนท่ีระยะเวลาเล้ียง 
90 วนั อตัราการเติบโตของกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารผสมจุลินทรีย ์ในอตัราส่วน 10.0% มีอตัราการเติบโตสูงท่ีสุด คือ 0.2217 กรัมต่อวนั รองลงมาคือกลุ่มท่ี
ไดรั้บอาหารผสมจุลินทรียใ์นอตัราส่วน 15.0% และ 5.0% เท่ากบั 0.2199 และ 0.2105 ซ่ึงทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และมีอตัรา
การรอดตายสูงกวา่กลุ่มควบคุมเท่ากบั 0.2022 กรัมต่อวนั 
 

ตารางที ่2 อตัราการเตบิโตของเพรียงทรายทีไ่ด้รับอาหารผสม A. mangrovei ในอตัราส่วนต่างๆ 

Treatment 
Growth rates (%) 

60th cultivation date 90th cultivation date 

Black tiger shrimp powdered feed no supplement (control) 0.1668 0.2022 

Black tiger shrimp powdered feed + A. mangrovei  5.0% 0.1775 0.2105 

Black tiger shrimp powdered feed + A. mangrovei  10.0% 0.2029 0.2217 

Black tiger shrimp powdered feed + A. mangrovei  15.0% 0.1910 0.2199 

 

คุณสมบติัของน ้าตลอดระยะเวลาในการศึกษา  พบวา่ท่ีระยะเวลาเล้ียง 60 วนั อุณหภูมิของน ้ าในรอบวนั อยูใ่นช่วง 21.8-26.0oC ความ
เคม็อยูใ่นระดบั 30-33 พีพีที ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าระหวา่ง 8.16-8.68 ความเป็นด่าง (Alkalinity) มีค่า 90-120 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียรวม 
0.0009-0.0020 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท ์ 0.002-0.095 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าออกซิเจนท่ีละลายน ้ า (DO) มีค่า 6.0-8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนท่ี
ระยะเวลาเล้ียง 90 วนั อุณหภูมิของน ้าในรอบวนัอยูใ่นช่วง 21.6-26.3oC ความเคม็อยูใ่นระดบั 30-33 พีพีที ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 8.20-
8.71 ความเป็นด่าง (Alkalinity) มีค่า 90-120 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียรวม 0.0009-0.0020 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท ์0.010-0.095 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และค่าออกซิเจน ท่ีละลายน ้า (DO) มีค่า 6.0-8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ผลของการใชจุ้ลินทรีย ์A. mangrovei  ผสมกบัอาหารกุง้กุลาด าส าเร็จรูป เพ่ือใช้เป็นอาหารเสริมส าหรับเพรียงทราย ซ่ึงมีปริมาณกรด
ไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีจ  าเป็นสูง โดยเฉพาะกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัในกลุ่มโอเมกา้ 3 คือ decosahexaenoic acid (DHA; 22:6n3 ) (กนกสิณี, 2550) ส่งผลให้
อตัราการเติบโต และอตัรารอดตายของ เพรียงทรายดีข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการทดลองท่ีมีการเสริมไขมนั และวิตามินอี ในสูตรอาหารเล้ียงเพรียงทราย 
ซ่ึงส่งผลให้การเจริญเติบโต และอตัรารอดตายของเพรียงทรายดีท่ีสุด และมีปริมาณการสะสมไขมนัสูงท่ีสุด 13.13% การสะสมวิตามินอีสูงสุด 55.44 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (สุพิศ, 2550) และจากการทดลองน าเพรียงทรายไปทดลองเล้ียงแม่กุง้กุลาด าเปรียบเทียบกบัการเล้ียงดว้ยหมึก พบวา่แม่กุง้กุลาด า
ท่ีเล้ียงดว้ยเพรียงทราย  มีการฟอร์มไข่ และวางไข่จ  านวนมากกว่าแม่กุง้กุลาด าท่ีเล้ียงดว้ยปลาหมึก (ถนอม และคณะ, 2544) จากผลการทดลองต่างๆ 
สงัเกตไดว้า่ปัจจยัดา้นอาหารมีบทบาทต่อความสมบูรณ์พนัธุ์ของพอ่แม่พนัธุ์กุง้ ซ่ึงมีความตอ้งการไขมนัจากอาหารของพ่อแม่พนัธุ์ในระดบัท่ีสูง และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาผลของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัสูง  -3HUFA ต่ออตัราการเจริญเติบโตและอตัรารอดของกุง้กุลาด า ผลปรากฏว่า กุ้งท่ีไดรั้บ 
HUFA 10 ซีซี ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม จะมีผลผลิตรวม อตัราการเจริญเติบโต และอตัรารอดสูงกวา่กลุ่มควบคุม (ทาริกา, 2543)  

4. สรุป 
การใชจุ้ลินทรีย ์ A. mangrovei  เสริมอาหารในการเล้ียงเพรียงทรายมีผลท าให้อตัรารอดตายและอตัราการเติบโต

ของเพรียงทรายสูงข้ึน ดงันั้นในการเล้ียงเพรียงทรายระยะตวัอ่อนเนคโตคีตควรใชจุ้ลินทรีย ์ A. mangrovei ในอตัราส่วน 10.0% 
ของอาหารท่ีให ้เพื่อเพ่ิมอตัรารอดตายและอตัราการเติบโตของเพรียงทรายใหดี้ท่ีสุดตลอดระยะการเล้ียง 
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ผลของความหนาแน่นและความกระด้างของน า้ต่ออตัราฟักเป็นตัวของไข่ปลาดุกอุย 
 Effect  of  Density  and  Water Hardness  on  Hatching  Rate  of  Gunther’s  Walking  Catfish  

(Clarias  macrocephalus)  

จรีภรณ์  มศีรี  และ  อุธร  ฤทธิลกึ  
Jareeporn  Meesri  and  Utorn  Rittiruk 

สาขาวชิาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี 

บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของความหนาแน่นและความกระดา้งของน ้ าต่ออตัราฟักเป็นตวัของไข่ปลาดุกอุยในกรวยฟักไข่ระบบน ้ าหมุนเวียน วาง

แผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบดว้ย 3 บล็อก ไดแ้ก่ ระดบัความกระดา้ง 80 120 และ 160 มก./ล.  4 กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ ความหนาแน่นของไข ่
2,500 5,000 7,500 และ 10,000 ฟองต่อลิตร 4 กลุ่มทดลองของทุกบล็อกทดลองมี 3 ซ ้า ผลการทดลองพบว่า อตัราการฟักเป็นตวัของไข่ปลาดุกอุยใน
ระดบัความความหนาแน่น 2,500  5,000 7,500 และ 10,000 ฟอง/ลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 76.99  61.74  53.16 และ 57.13 เปอร์เซ็นต ์อตัราการฟักเป็นตวั
ของไข่ปลาดุกอุยในระดบัความกระดา้ง 80 120 และ 160 มก./ล. มีค่าเท่ากบั 45.43, 84.12 และ 58.22 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั (P < .01) และอตัราการ
ฟักเป็นตวัของไข่ปลาดุกอุยข้ึนกบัความหนาแน่นท่ีระดบัความกระดา้งเท่ากบั  120  และ 160 มก./ล. (P < .01) ระดบัความกระดา้ง 120 มก./ล. ความ
หนาแน่นของไข่ 2,500 และ 5,000 ฟองต่อลิตรให้อตัราการฟักเป็นตวัสูงสุด และระดบัความกระดา้ง 160 มก./ล. ความหนาแน่นของไข่ 2,500 และ 
5,000 ฟองต่อลิตรให้อตัราการฟักเป็นตวัสูงสุด 
ค าส าคญั : ความหนาแน่นและความกระดา้งของน ้า   ไข่ปลาดุกอุย 

Abstract 
The study on effects of egg density and hardness on hatching rate of Gunther’s walking catfish (Clarias macrocephalus), the RCBD 

experiment design was arranged with 3 blocks, at the hardness level of 80 120 and 160 mg/L. The four treatments were egg density, at the rate of 
2,500 5,000 7,500 and 10,000 egg/L, with 3 replications each. 

The results revealed that average hatching rate of fertilized egg at the density level of 2,500 5,000 7,500 and 10,000 egg/L. was 
76.99 61.74 53.16 and 57.13%, respectively, while hatching rate of fertilized egg at the hardness level of 80 120 and 160 mg/L. was 45.43 84.12 
and 58.22 %, respectively (P<.01).  

In conclusion, hatching rate of C. macrocephalus depends on the hardness level of 120 and 160 mg/L. (P<.01). Additionally, at the 
hardness level of 120 and 160 mg/L., egg density of 2,500 and 5,000 egg/L. had highest hatching rate. 
Keyword: Density and water Hardness, catfish. 

1. บทน า 
ความส าเร็จของการเพาะฟักไข่ปลาท่ีจะได้รับลูกปลาจ านวนมากและมีอตัราการรอดตายสูง ผูเ้พาะเล้ียงมกัให้ความส าคญักับ

เทคโนโลยีการเพาะฟักไข่ปลา  ซ่ึงสามารถฟักไข่ปลาได้หนาแน่นจากการมีระบบการหมุนเวียนหรือการถ่ายเทน ้ าท่ีดี  แต่การเพาะฟักปลาด้วย
เทคโนโลยกีารเพาะฟักไข่แบบเดียวกนัในต่างพ้ืนท่ีกนั  มกัพบว่าให้ผลการเพาะฟักท่ีแตกต่างกนัอยูเ่สมอ  ซ่ึงผลท่ีแตกต่างกนันั้นจะมาจากคุณภาพ
ของน ้าเพาะฟักไข่ปลามีความแตกต่างกนั 

พารามิเตอร์คุณภาพน ้าท่ีมีผลต่ออตัราการฟักไข่และการรอดตายของลูกปลาวยัอ่อนมีอยูห่ลายชนิด  พารามิเตอร์คุณภาพน ้ าหลายชนิด
แมมี้ผลต่อการอยูร่อดของคพัภะอยา่งมากหากปริมาณมากหรือนอ้ยเกินไป ไดแ้ก่ ออกซิเจน แอมโมเนีย ไนไตรท ์ คาร์บอนไดออกไซด์  และอุณหภูมิ  
แต่ปัจจยัเหล่าน้ีสามารถควบคุมไม่ให้เขา้สู่ระดบัวิกฤติไดด้ว้ยการจดัการระบบฟักไข่ท่ีดี  แต่พารามิเตอร์คุณภาพน ้าอีกหลายชนิดก็ไม่สามารถควบคุม
ดว้ยการจดัการระบบการฟักไข่  จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงคุณภาพน ้าให้พารามิเตอร์เหล่านั้นมีความเหมาะสมก่อนการน าไปใช้  พารามิเตอร์คุณภาพน ้ านั้น 
ได้แก่  ความเป็นกรดเป็นด่าง สภาพด่างและความกระด้าง  พารามิเตอร์คุณภาพน ้ าทั้ งสามชนิดดงักล่าว ความกระด้างนับเป็นพารามิเตอร์ท่ีมี
ความส าคญั จากบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการของไข่ปลาทุกขั้นตอน  ทั้งขั้นการพองตวั  ขั้นก่อก าเนิด และขั้นคพัภะ  น ้ าท่ีมีค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง  สภาพด่าง  ไม่ใช่จะมีความกระดา้งเหมาะสมเสมอไป ความกระดา้งอาจจะมีค่ามากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปส าหรับการพฒันาการของไข่ปลา 

ความกระดา้งของน ้า หมายถึง ปริมาณของแคทอิออนท่ีมีประจุสองบวกในสภาพสารละลาย ในแหล่งน ้าจืดทัว่ไปความกระดา้งของน ้ า
มาจาก Ca2+ และ Mg2+ เป็นส่วนใหญ่ โดยปกติน ้ าท่ีใช้เล้ียงปลาจะตอ้งมีความกระดา้งไม่น้อยกว่า 20 mg l -1 CaCO3 (Boyd, 1998 ; Zweig และคณะ, 
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1999) Ca2+ มีบทบาทส าคญัต่อกระบวนการทางชีววิทยาหลายอยา่ง ไดแ้ก่ การสร้างกระดูก  การแข็งตวัของเลือด และเก่ียวขอ้งกบักระบวนการต่างๆ 
ภายในเซลล ์(Flik และคณะ, 1995) จากการศึกษาอตัราการรอดตายของปลากระดูกแขง็หลายชนิดท่ีสมัผสัน ้ าท่ีมีสภาพกรดและสภาพด่างหลายระดบั
พบวา่ ปลาท่ีสมัผสักบัน ้ากระดา้งมีอตัรารอดตายสูงกวา่ปลาท่ีสมัผสักบัน ้าอ่อน (Freda และ Mc Donal, 1988 ; Laitinen และ Karttunen, 1994) ไข่ปลา
ทุกชนิดประสบความส าเร็จในการฟักไข่ในน ้าท่ีมีความกระดา้งแตกต่างกนั ปลาเกล็ดเงิน (Hypophthalmicthys  molitrix) มีอตัราฟักไข่และอตัรารอด
ตายสูงในน ้าท่ีมีความกระดา้งของน ้าระหวา่ง 300-500 mg l -1 CaCO3  (Gonzal และคณ, 1987) แต่ส าหรับไข่ปลา striped  bass (Morone saxatilis) น ้ าท่ี
มีความกระดา้งสูงท าให้ขนาดของไข่หลงัการพองตวัเล็กลงและอตัราการฟักเป็นตวัลดต ่าลงดว้ย (Spade และ Bristow, 1999) 

ความกระดา้งของน ้ ามีผลโดยตรงต่อการพองตวัของไข่ปลาหลงัการปฏิสนธิ  ซ่ึงมีความส าคญัต่อพฒันาการของไข่ปลากระดูกแข็ง 
การพองตวัของไข ่คือ กระบวนการท่ีไข่รับน ้ าจากภายนอกเขา้สู่ perivitelline  space  ซ่ึงเป็นช่องว่างระหว่าง chorion  และ vitelline  membrane ลอ้ม
อยูร่อบคพัภะ  น ้ าภายใน perivitelline  space  นอกจากท าหน้าท่ีปกป้องตวัอ่อนยงัมีบทบาทส าคญัในการท าหน้าท่ีแลกเปล่ียนแร่ธาตุและก๊าซกบัตวั
อ่อน (Eddy, 1974) น ้าจากภายนอกไหลเขา้ไปใน  perivitelline  space  เพราะแรงดนัออสโมติกของของเหลวภายใน perivitelline  space  มีค่าสูงกว่า
แรงดนัออสโมติกของน ้าลอ้มรอบไข่  ไข่ปลามีกลไกการเพ่ิมแรงดนัออสโมติก ดว้ยการปลดปล่อยสาร cortical ซ่ึงสร้างจาก vitelline  membrane  เขา้
ไปใน perivitelline  space  ถา้น ้าภายนอกไข่ปลามีความกระดา้งสูงท าให้ความแตกต่างของแรงดนัออสโมติกระหวา่งน ้ าภายนอกและแรงดนัออสโมติ
กของของเหลวภายใน perivitelline space นอ้ยลง ท าให้การพองตวัของไข่นอ้ยลง ประสิทธิภาพการลอยตวัของไข่มีความสัมพนัธ์กบัการพองตวัของ
ไข่โดยตรง  ดงันั้นไข่ปลาท่ีพองตวัน้อยกว่าปกติมกัมีอตัราการรอดตายลดลง (Rudy และ  Potts, 1969 ; Alderdice, 1988)  นอกจากน้ีคุณสมบติัของ
แคลเซ่ียมอิออนท่ีไวต่อปฏิกิริยากบัโมเลกุลของสารอินทรียท่ี์มีขั้ว แคลเซ่ียม-อิออนจึงมีบทบาทส าคญัในการควบคุมการแลกเปล่ียนแร่ธาตุระหว่าง
เอ็มบริโอกบัสภาพแวด ล้อมภายนอก  ลดปัญหา  osmoregulatory stress และเพ่ิมความส าเร็จในการพฒันาการของเอ็มบริโอ ดงันั้นระดบัความ
กระดา้งของน ้ าท่ีไข่ปลาสัมผสัในระยะแรกของการปฏิสนธิและระยะพฒันาการของเอ็มบริโอจึงมีความส าคญัอยา่งมากต่ออตัราการฟักเป็นตวัและ
การรอดตายของตวัอ่อน 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ศึกษาอตัราการฟักเป็นตวัของไข่ปลาดุกอุยและการเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ าฟักไข่ในกรวยฟักไข่ระบบน ้ า
หมุนเวียนท่ีมีความหนาแน่นของไข่และความกระดา้งของน ้าแตกต่างกนั 

2. วธีิการศึกษา 
2.1 การทดลองด าเนินการในระบบกรวยฟักไข่ 3 ชุด แต่ละชุดประกอบดว้ย กรวยฟักไข่ดดัแปลงจากขวดน ้ าอดัลม ท่ีเปิดกน้ขวด ปิด

ปากขวด และหงายกน้ขวดข้ึน ให้กน้ขวดเป็นปากกรวยฟักไข่ และปากขวดท่ีปิดจุกสนิทเป็นกน้กรวยฟักไข่ กรวยฟักไข่ดงักล่าวมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 8 
เซนติเมตร ความสูงจากปากของกน้กรวยถึงท่อระบายน ้ าออกของกรวย 27 เซนติเมตร ขนาดความจุ 1 ลิตร ระบายน ้ าเขา้ทางกน้กรวยดว้ยท่อขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.25 น้ิว อตัราการไหล 0.5-0.75 ลิตร/นาที โดยปล่อยน ้าไหลเขา้ทางกน้กรวยและลน้ออกทางท่อท่ีปากกรวยท าให้ผลกัดนัให้ไข่ปลา
เคล่ือนท่ีข้ึนๆ ลงๆ ภายในกรวยฟักไข่ตลอดเวลา 

2.2 การศึกษาอตัราการฟักเป็นตวัของไข่ปลาดุกอุยในกรวยฟักไข่ท่ีมีความหนาแน่นของไข่และท่ีมีความกระดา้งของน ้ าต่างกนัใช้
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกแบบท าซ ้า ความกระดา้งของน ้าเป็นตวัแปรบล็อกมี 3 ระดบั คือ ความกระดา้งของน ้าเฉล่ีย  80 120 และ 160  mg l -1 
CaCO3 แต่ละระดบัความกระดา้งมี 4 ทรีตเมนท ์ ไดแ้ก่ ความหนาแน่นของไข่ปลาดุกอุย 2,500  5,000  7,500 และ 10,000 ฟอง/ลิตร ทุกระดบัความ
หนาแน่นในแต่ละบล็อกมี 3 ซ ้า เปรียบเทียบค่าเฉล่ียทุกทรีตเมนท ์ดว้ยวิธี Duncan ,s New Multiple Range Test 

2.3 ระบบฟักไข่แต่ละระบบประกอบดว้ยกรวยฟักไข่ 12 ใบ มีระบบกรองน ้ าท่ีผ่านการฟักไข่น ากลบัมาหมุนเวียนใช้  ประกอบดว้ยตู ้
กระจกขนาด 30x123x62 เซนติเมตร ภายในตูก้ระจกประกอบดว้ยแผน่กระจกท่ีกั้นแบ่งตูก้ระจกออกเป็นช่อง จ านวน 4 ช่อง เพ่ือใช้ใส่วสัดุกรองน ้ าท่ี
ใชส้ าหรับระบบกรองน ้า ไดแ้ก่ ไบโอบอล (Bioball) หินปะการัง หินภูเขาไฟ หินเกล็ด ถ่านกมัมนัต ์และแผ่นใยแกว้ โดยใช้อวนมุง้เขียวเยบ็เป็นถุง
เพ่ือใส่หินปะการัง หินเกล็ด หินภูเขาไฟ และถ่านกมัมนัต ์เพ่ือความสะดวกในการใชง้าน น าวสัดุส าหรับกรองน ้าแต่ละชนิดใส่ในช่องกระจกท่ีกั้นไว ้
คือ ไบโอบอล หินปะการัง หินเกล็ด และหินภูเขาไฟร่วมกบัถ่านกมัมนัต ์ ตามล าดบั และใชแ้ผน่ใยแกว้วางท่ีชั้นบนปิดช่องกระจกท่ีใส่ไบโอบอล  น ้า
ฟักไข่ท่ีผ่านการระบายเขา้สู่ห้องพกัน ้ าและเติมอากาศ น ้ าท่ีปรับคุณภาพในห้องพกัน ้ าสูบดว้ยป๊ัมใตน้ ้ าขนาด 6.25 ลิตรต่อนาที ระบายลงถงัพกัน ้ าท่ี
ติดตั้งในระดบัความสูงเหนือกรวยฟักไข่ 0.5  เมตร  เพื่อปรับแรงดนัก่อนปล่อยให้ไหลเขา้สู่ระบบกรวยฟักไข่ดว้ยแรงโนม้ถ่วง   

2.4 การเตรียมไข่ปลาเพือ่การฟักใชวิ้ธีการผสมเทียม ไข่ท่ีปฏิสนธิน ามาลา้งดว้ยสารละลายด่างทบัทิมความเขม้ขน้ 5 มก./ ล.  เพ่ือให้ไข่
แยกออกจากกนั พร้อมกนันั้นไข่ท่ีลา้งดว้ยสารละลายด่างทบัทิมอยูใ่นสภาพปลอดเช้ือ สุ่มไข่ปลาท่ีปฏิสนธิและท าความสะอาดแลว้ลงในแต่ละหน่วย
ทดลองดว้ยวิธีสุ่มจบัฉลาก นบัจ านวนไข่ลงในหน่วยทดลองดว้ยวิธีวดัปริมาตร 

2.5 อตัราการฟักเป็นตวัของไข่วดัจากจ านวนลูกปลาแรกฟักหารจ านวนไข่ท่ีปฏิสนธิ คูณ 100 หรือเท่ากบัอตัราการฟักเป็นตวัจากไข่
ทั้งหมดหารอตัราการปฏิสนธิของไข่ คูณ 100 โดยอตัราการปฏิสนธิของไข่สุ่มวดัหลงัการฟักไข่ 6 ชั่วโมง วดัจากจ านวนไข่ปลาดีหารจ านวนไข่
ทั้งหมดจากการสุ่ม คูณ 100 อตัราการฟักเป็นตวัวดัจากจ านวนลูกปลาแรกฟักหารจ านวนไข่ทั้งหมด คูณ 100  
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2.6 การศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ าในระบบการฟักไข่ปลาดุกอุยท่ีใช้น ้ ามีความกระดา้งแตกต่างกนั ใช้วิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของพารามิเตอร์คุณภาพน ้ าท่ีเวลา 0 6 12 18 และ 24 ชัว่โมง พารามิเตอร์ท่ีเปรียบเทียบประกอบดว้ย อุณหภูมิน ้ า ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ความ
เขม้ขน้ของออกซิเจน สภาพด่าง ความกระดา้งและแอมโมเนียรวมของน ้ าในระบบฟักไข่เก็บจากห้องพกัน ้ า วิเคราะห์คุณภาพน ้ าใช้วิธีการท่ีแสดงไว้
ในตารางท่ี 1 

ตารางที ่1  วธีิการใช้วเิคราะห์พารามเิตอร์คุณภาพน า้ 
พารามิเตอร์ วิธีการวิเคราะห์ 

อุณหภูมิ 

ความเป็นกรดเป็นด่าง 
ออกซิเจนละลาย 
สภาพความเป็นด่าง 
ความกระดา้ง 
แอมโมเนียทั้งหมด 

เทอร์โมมิเตอร์ 
เคร่ืองมือวดั pH Toledo รุ่น MP 120 
วธีิเอไซดแ์บบปรับปรุง 
วธีิอินดิเคเตอร์ 
วธีิอินดิเคเตอร์ 
วธีิฟีนอล 

 3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
3.1 อตัราการปฏิสนธิของไข่ปลาของทุกทรีตเมนทไ์ม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (ดงัตารางท่ี 2)  จ  านวนไข่ท่ีปฏิสนธิแต่ละทรีตเมนท์

ท่ีไม่แตกต่างกนัแสดงให้เห็นวา่  อตัราการฟักเป็นตวัของไข่ของการทดลองคร้ังน้ีไม่ข้ึนกบัอตัราการปฏิสนธิ 

ตารางที ่2 เปรียบเทยีบอตัราการฟักไข่ปลาดุกอุยในกรวยฟักไข่ระบบปิดทีม่คีวามหนาแน่นของไข่และความกระด้างของน า้ 
            แตกต่างกนั 

     หมายเหตุ : อกัษรองักฤษเหนือตวัเลขท่ีเหมือนกนัแสดงค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ( P < .01 ) 

3.2 การเปรียบเทียบอตัราการฟักเป็นตวัของไข่ปลาดุกอุย ท่ีระดบัความหนาแน่น 2,500 5,000 7,500 และ 10,000 ฟอง/ลิตร ในน ้ าฟัก
ไข่ท่ีมีความกระดา้ง 80 120 และ 160 มก./ล. (ดงัตารางท่ี 3) พบวา่ 

3.2.1 ความกระดา้งมีผลต่ออตัราการฟักเป็นตวัของไข่ปลาดุกอุย (P < .01) โดยอตัราการฟักเป็นตวัเท่ากบั 84.12 58.22 และ 45.43 
เปอร์เซ็นต ์ในน ้าท่ีมีความกระดา้ง 120 160 และ 80 มก./ล. ตามล าดบั 

3.2.2 อิทธิพลร่วมของความหนาแน่นของไข่ในกรวยฟักมีผลต่ออตัราการฟักเป็นตวัของไข่ปลาดุกอุย (P < .01) อตัราการฟักเป็น
ตวัของไข่ปลาดุกอุยท่ีความหนาแน่น 2,500 5,000 7,500 และ 10,000 ฟอง/ลิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 76.99 61.74 53.16 และ 57.13 เปอร์เซ็นต์ โดยท่ี
ระดบัความกระดา้ง 80 มก./ล. อตัราการฟักเป็นตวัของไข่ปลาดุกอุยทุกระดบัความหนาแน่นไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ แต่ท่ีระดบัความกระดา้ง 
120 มก./ล. ความหนาแน่น 2,500 ฟอง/ลิตร ให้อตัราการฟักเป็นตวัสูงสุด คือ 94.96 เปอร์เซ็นต ์ความหนาแน่น 5,000 7,500 และ 10,000 ฟอง/ลิตร  
ให้อตัราการฟักเป็นตวั 92.57 77.33 และ 71.63 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และท่ีระดบัความกระดา้ง 160 มก./ล. ความหนาแน่น 2,500 ฟอง/ลิตร  ให้อตัรา
การฟักเป็นตวัสูงสุด คือ 81.66 เปอร์เซ็นต์ ความหนาแน่น 5,000 10,000 และ 7,500 ฟอง/ลิตร ให้อตัราการฟักเป็นตวั 54.00 50.55 และ 46.66  
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 

 

ความกระด้าง  
( มก. / ล. ) 

ความหนาแน่นเฉลี่ย 
( ฟอง/ลิตร ) 

อัตราการปฏิสนธิ 
(  %  ) 

อัตราฟักจากไข่ทั้งหมด 
( % ) 

อัตราฟักของไข่ที่ปฏิสนธิ 
( % ) 

 
 
80 

 

2,500 94.37+1.20a 51.01+11.41 54.35+11.21 
5,000 94.50+1.75a 36.39+9.87 38.66+10.97 
7,500 94.27+1.33a 36.94+2.24 39.48+3.34 
10,000 94.57+3.35a 46.55+5.00 49.23+6.22 

 
 

120 
 

2,500 96.17+1.69a 91.29+0.68 94.96+2.31 
5,000 95.83+2.41a 89.65+6.71 92.57+6.03 
7,500 95.00+2.62a 74.35+2.52 77.33+4.09 
10,000 96.17+1.81a 68.87+2.73 71.63+3.20 

 
 

160 
 

2,500 96.80+1.45a 79.04+1.57 81.66+1.85 
5,000 96.30+1.75a 52.03+3.04 54.00+2.32 
7,500 96.40+2.21a 44.67+3.07 46.66+2.80 
10,000 95.77+1.96a 48.39+1.26 51.89+3.39 
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ตารางที ่3 อตัราการฟักเป็นตวัของปลาดุกอุยในกรวยฟักไข่ระบบปิดทีม่คีวามหนาแน่นของไข่และความกระด้างของน า้ 
 แตกต่างกนั 

ความกระด้าง 
( มก. / ล. ) 

ความหนาแน่น 
( ฟอง/ลิตร) 

หน่วยทดลอง 
เฉลี่ย 

1 2 3 

80 

2,500 56.35 42.27 64.43 54.35a 
5,000 45.93 26.04 44.00 38.65a 
7,500 39.10 36.35 43.00 39.48a 
10,000 51.14 54.27 42.27 49.22a 
เฉลี่ย 48.13 39.73 48.42 45.43 

120 

2,500 93.36 97.60 93.91 94.96a 
5,000 87.37 91.15 99.18 92.57a 
7,500 81.72 73.64 76.62 73.33b 
10,000 74.03 72.86 68.00 71.63b 
เฉลี่ย 84.12 83.81 84.43 84.12 

160 

2,500 81.55 83.56 79.87 81.66a 
5,000 51.34 55.10 55.56 54.00b 
7,500 43.45 47.89 48.63 46.66b 
10,000 52.82 50.71 48.13 50.55b 
เฉลี่ย 57.29 59.31 58.05 58.22 

 หมายเหตุ : อกัษรองักฤษเหนือตวัเลขท่ีเหมือนกนัแสดงค่าไม่แตกต่างกนั อกัษรท่ีต่างกนัแสดงค่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P < .01) 

     3.3 การเปรียบเทียบคุณภาพน ้าในระบบฟักไข่ท่ีใช้น ้ ามีความกระดา้งแตกต่างกนั พบว่า พารามิเตอร์คุณภาพน ้ าในระบบการฟักไข่ท่ี
ใชน้ ้ามีความกระดา้ง 80 และ 160 มก./ล. มีความแปรปรวนสูงกวา่ระบบการฟักไข่ท่ีใชน้ ้ามีความกระดา้ง 120 มก./ล. ความแปรปรวนของพารามิเตอร์
คุณภาพน ้าต่างๆ นั้นมีผลจากการเน่าเสียของไข่ปลาท่ีตายและปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆ ในน ้า จากปริมาณไข่ท่ีฟักอยูใ่นทุกระดบัความกระดา้งท่ีมีจ  านวน
เท่ากัน คือ 75,000 ฟอง ระดับความกระด้าง 80 มก./ล. สูญเสียไข่จากการตายในช่วงของการฟักไข่ (จากจ านวนไข่ทั้งหมดท่ีฟัก) เฉล่ีย 57.28 
เปอร์เซ็นต ์คิดเป็นจ านวนไข่ท่ีตายและเน่าเสีย 42,960 ฟอง ระดบัความกระดา้ง 120 มก./ล. สูญเสียไข่จากการตายในช่วงของการฟักไข่ เฉล่ีย 18.96 
เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจ านวนไข่ท่ีตายและเน่าเสีย 14,220 ฟอง และระดบัความกระดา้ง 160 มก./ล. สูญเสียไข่จากการตายในช่วงของการฟักไข่ เฉล่ีย 
43.97 เปอร์เซ็นต ์คิดเป็นจ านวนไข่ท่ีตายและเน่าเสีย 32,977 ฟอง เน่ืองระบบฟักไข่มีศกัยภาพการบ าบดัของเสียท่ีไม่แตกต่างกนั  ดงันั้นปริมาณไข่ท่ี
เน่าเสียแตกต่างกนัท าให้ปริมาณสารธาตุต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงจากของเสียหมุนเวียนอยู่ในระบบฟักไข่ไม่เท่ากนั นอกจากน้ีความกระดา้งของน ้ าท่ี
แตกต่างกนัท าให้องค์ประกอบทางเคมีของน ้ าแตกต่างกนั โดยเฉพาะสมดุลของสภาพด่างและความกระด้างท่ีท  าหน้าท่ีเป็นบฟัเฟอร์ต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงความเป็นกรดเป็นด่าง สภาพด่างและความกระด้างท่ีแสดงในตารางท่ี 4 และภาพท่ี 1 พบว่า ระดบัความกระดา้ง 120 มก./ล. สามารถ
รักษาสมดุลของสภาพด่างและความกระดา้งไดดี้กว่าระดบัความกระดา้ง 80 และ 160  มก./ล.  อยา่งไรก็ตามความกระดา้งของน ้ ามีความแปรปรวน  
จากการเพ่ิมความกระดา้งของน ้ าก่อนทดลองซ่ึงมีความกระดา้งเฉล่ีย 44 มก./ล. สภาพด่าง 50 มก./ล. และความเป็นกรดเป็นด่าง 8.05 ให้ไดร้ะดบัท่ี
ก าหนดดว้ยยบิซัม่แทนการใชแ้คลเซ่ียมคาร์บอเนตเพ่ือควบคุมไม่ให้ความเป็นกรดเป็นด่างของน ้ าสูงเกินไป แต่การใช้สารดงักล่าวกลบัพบว่า ความ
เป็นกรดเป็นด่างและสภาพด่างไม่เปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกบัความกระดา้ง และพารามิเตอร์ดงักล่าวกลายเป็นปัจจยัแทรกซ้อนท่ีมีผลกระทบต่อ
อตัราการฟักไข ่
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ตารางที ่4 ค่าเฉลีย่พารามเิตอร์คุณภาพน า้ในระบบฟักไข่ปลาดุกอยุทีใ่ช้น า้ฟักไข่มคีวามกระด้างแตกต่างกนั 3 ระดบั 
 

พารามิเตอร์ 
ความกระด้าง  
( มก./ล.) 

ช่ัวโมง 
เฉลี่ย 

สัมประสิทธ์ิ 
ความแปรปรวน ( % ) 0 6 12 18 24 

 อุณหภูมิ ( oซ )  
80 28.5 29.8 29.8 28.3 28.0 28.88+0.86 2.98 
120 28.2 29.4 29.2 28.4 28.6 28.76+0.52  1.81 
160 29.1 29.5 29.0 28.5 28.9 29.00+0.36  1.24 

ความเป็นกรดเป็นด่าง 
(หน่วย) 

80 8.02 7.17 7.90 7.78 7.79 7.73+0.33  4.27 
120 8.25 8.53 8.52 8.33 8.34 8.39+0.12  1.43 
160 8.18 8.01 7.95 7.70 7.99 7.97+0.17  2.13 

ออกซิเจน 
(มก./ล.) 

80 8.2 7.4 8.8 5.8 6.0 7.24+1.32  18.23 
120 7.8 7.6 7.6 7.6 7.2 7.56+0.22  2.91 
160 7.6 7.2 6.2 5.4 7.0 6.68+0.88  13.17 

สภาพด่าง 
(มก./ล.) 

80 74 54 62 90 72 70.40+13.59  19.30 
120 154 152 156 176 146 156.80+11.37  7.25 
160 62 72 84 82 74 74.80+8.79  11.75 

 ความกระดา้ง 
(มก./ล.) 

80 90 68 62 64 100 76.80+17.12  22.29 
120 116 110 106 126 104 112.40+8.88  7.90 
160 140 134 188 188 174 164.80+26.10  15.83 

แอมโมเนียทั้งหมด 
(มก./ล.) 

80 .0576 .0486 .0704 .3210 .8029 .2600+0.32  123.07 
120 .0601 .0041 .0267 .3197 .4148 .1634+0.19  116.28 
160 .1642 .1912 .2773 .9262 .8620 .4842+0.38  78.47 
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ภาพที ่1  การเปลีย่นแปลงพารามเิตอร์คุณภาพน า้ในระบบฟักไข่ปลาดุกอุยทีใ่ช้น า้ฟักไข่มคีวามกระด้างแตกต่างกนั 3 ระดบั 
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4. สรุปผลการทดลอง 
1. อตัราการฟักเป็นตวัของไข่ปลาดุกอุยเฉล่ียเท่ากบั 84.12 58.22 และ 45.43 เปอร์เซ็นต ์ในน ้ าท่ีมีความกระดา้ง 120 160 และ 80 มก./

ล. ตามล าดบั 
2. อตัราการฟักเป็นตวัของไข่ปลาดุกอุยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  76.99  61.74  53.16  และ  57.13  เปอร์เซ็นต ์  ในระดบัความหนาแน่น 2,500  

5,000  7,500  และ  10,000  ฟอง/ลิตร 
3. คุณภาพน ้าระบบฟักไข่ท่ีใชค้วามกระดา้ง 120 มก./ล. ตลอดระยะเวลาฟักไข่มีความแปรปรวนน้อยสุด  และระบบฟักไข่ท่ีใช้ความ

กระดา้ง  80 มก./ล. มีความแปรปรวนสูงสุด  โดยความแปรปรวนของคุณภาพน ้าเป็นไปในทิศทางเดียวกบัอตัราการฟักเป็นตวัของไข่ปลา 
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 บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผูร่้วมกิจกรรมการเล้ียงปลาใน

นาขา้วอินทรีย ์จงัหวดัสุรินทร์ ปี 2549 จ านวน 200 ราย  เก็บขอ้มูล วิธีการส ารวจ และการสังเกตการณ์โดยตรง การผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีขนาดเน้ือท่ีถือครองน้อยกว่า 20 ไร่  เป็นท่ีดินของตนเอง มีรายไดจ้ากการเกษตรเฉล่ีย ครอบครัวละ 44,531.97 บาทต่อปี ส าหรับเกษตรกรเขา้ร่วม
โครงการในปีแรกท่ีเข้าร่วมโครงการประสบผลส าเร็จ เพราะมีปลาไวบ้ริโภคในครัวเรือน ส าหรับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการแล้วไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เพราะเห็นวา่พนัธ์ุปลาท่ีปล่อยมีขนาดเล็ก มีปลาธรรมชาติอยูแ่ลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งใส่ใจเล้ียง  ส่วนผูเ้ล้ียงในปีท่ีสองประสบผลส าเร็จ เพราะมี
ปลาไวบ้ริโภคในครัวเรือน ส าหรับเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการแลว้ไม่ประสบผลส าเร็จเพราะเห็นวา่ปลาท่ีปล่อยมีขนาดเล็กและไม่ไดดู้แล   และในปี
ท่ีสามเกษตรท่ีประสบผลส าเร็จ มีเหตุผลเช่นปีก่อนๆ ถือวา่โครงการของกรมประมงประสบความส าเร็จเพราะมีเกษตรกรบางส่วนเล้ียงปลาในนาขา้วต่อ
หลงัจากส้ินสุดกิจกรรมฯ เกษตรกรเห็นประโยชน์จากการเล้ียงปลาท่ีทางส านกังานประมงไดส่้งเสริม ถึงแมจ้ะเป็นส่วนน้อยแต่ก็พอท่ีจะส่งเสริมให้
เป็นการเร่ิมตน้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได ้  
ค าส าคญั :  การเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรีย ์     

Abstract 
The objective of this research to studied economic conditions, societies, opinions, and difficulties of 200 farmers who participated 

in the activity of fish culturing in organic rice fields in Surin province in 2006. Tools used to collect data were survey and indirect observation. The 
result revealed that most of the farmers example owned the land; less than 20 rai (3.2 ha) and had average income about 44,531.97 baht a year. 
During 3 year, In other words, in the first year they were successful because they could have fish to consume in the households. For the 
unsuccessful farmers who participated in the project, the fish they cultured were too small in size in their opinion and they had already had natural 
fish, so there was no need to pay more attention to the cultured fish. In the second year, were successful since they had their own fish to consume 
in the household as well, while the unsuccessful farmers faced the same problem as in the first year. Later in the third year, they were successful 
with the same reasons as in the first and the second year. The implementation of fish culturing in organic rice fields was  successful  some of them 
continued to culture fish in organic rice fields after the activity ended and  they could get real benefits of fish culturing promoted by the Fishery 
Office. Although it was only a small part, it could be supported to be the beginning of self – sufficiently of the farmers.   
Keywords: Fish Culture in Organic Rice Fields. 

1. บทน า 
ส านักงานประมงจงัหวดัสุรินทร์ได้มีกิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรีย ์ ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเป็น

แนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถช่วยให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน เป็นทางเลือกส าหรับเกษตรกรท่ีท านาเป็นอาชีพหลกัให้มีความ
หลากหลายในกิจกรรมมากข้ึนไม่พ่ึงพาแต่เพียงการผลิตขา้วเพียงอย่างเดียว จึงคดัเลือกเกษตรกรท่ีสามารถท่ีจะเล้ียงปลาในนาขา้วมาร่วมโครงการ
ต่อเน่ือง 3 ปี   โดยเร่ิมในปี พ.ศ. 2549 มีเกษตรกรเขา้ร่วมกิจกรรมปีแรกจ านวน 200 ราย ไดจ้ดัการฝึกอบรมหลกัสูตร “การเล้ียงปลาในนาขา้ว
อินทรีย”์ ให้แก่เกษตรกรและมอบปัจจยัการผลิตให้ คือ พนัธ์ุปลาสลิดจ านวนรายละ 2,000 ตวั และ ร ารายละ 60 กิโลกรัม  ในปีท่ีสองและปีท่ีสาม 
มอบปลาสลิดจ านวนรายละ 800 ตวัต่อปี จากผลการติดตามการด าเนินกิจกรรมฯ โดยในปี พ.ศ. 2552  สรุปไดว้่า เกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมก็
สามารถเล้ียงปลาในนาขา้วได ้และมีปลาบริโภคในครัวเรือน  ส่วนปลาสลิดท่ีทางส านกังานประมงจงัหวดัไดม้อบพร้อมปัจจยัการผลิตมีน้อยมาก
ส่วนใหญ่เป็นปลาตามธรรมชาติชนิดอ่ืนและเกษตรกรไม่สามารถพ่ึงพาตนเองในการเล้ียงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได ้ท าให้การด าเนินกิจกรรม
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ฯ น้ียงัไม่ประสบความส าเร็จ จึงตอ้งการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงเหตุผลหลกัและปัญหา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาโครงการของกรมประมงให้
ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือทราบสภาพเศรษฐกิจ  สงัคมของเกษตรกรและความคิดเห็นของเกษตรกรผูร่้วมกิจกรรม
เล้ียงปลาฯ  จงัหวดัสุรินทร์และเพ่ือทราบปัญหาในการเล้ียงปลาภายใตโ้ครงการฯ ของกรมประมง 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 
ช านาญ  พงศศ์รี (2530) ไดท้  าการทดสอบการเล้ียงในนาขา้วพ้ืนท่ีโครงการชลประทานน ้ าอูน จงัหวดัสกลนคร พบว่า การเล้ียงในนา

ขา้วพ้ืนท่ีโครงการชลประทานน ้าอูนสามารถท าไดทุ้กพ้ืนท่ี แต่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนไดเ้พราะขาดความเอาใจใส่อยา่งจริงจงัของ
เกษตรกร และยงัพบว่าพนัธุ์ขา้วท่ีเหมาะสมแก่การปลูกร่วมกบัการเล้ียงปลา เช่น ขา้วพนัธุ์ กข 16 ส่วนชนิดปลาท่ีให้ผลผลิตสูงสุดคือปลานิล และ
ปลาไน ดงันั้น การเล้ียงปลาในนาขา้ว คือความหวงัของเกษตรกรผูย้ากไร้ ขาดแคลนทุนในการประกอบอาชีพและยึดกบัวิถีการท ามาหากินโดย         
วิธีดั้งเดิมตามแบบบรรพบุรุษแต่มีความมุมานะ ขยนัขนัแขง็ในปีเดียวกนั 

นวรัตน์  จิตรภิรมยศ์รี  (2530) ไดท้  าการศึกษาการเล้ียงปลาในนาขา้วในจงัหวดัสุรินทร์  พบว่าเป็นการเล้ียงแบบดั้งเดิม คือ เล้ียงแบบ
ปล่อย ไม่เอาใจใส่ดูแล ให้อาหารเสริม  และอีกลกัษณะ คือ เล้ียงแบบเอาใจใส่ มีการให้อาหารเสริมและใส่ปุ๋ ยมูลสัตว ์เพ่ือให้เกิดอาหารธรรมชาติแก่
ปลาแต่ลักษณะพบน้อยมาก ส่วนปัญหาท่ีพบนั้น เป็นปัญหาทางธรรมชาติ ได้แก่ ปัญหาฝนแล้ง ปัญหาสภาพน ้ า-ดิน เกษตรกรขาดความรู้และ
ประสบการณ์ เช่น เลือกพนัธุ์ปลามาเล้ียงไม่เหมาะสมหรือพนัธ์ุปลามีขนาดเล็กเกินไป การใชย้าปราบศตัรูพืชเกษตรกรยงัขาดความรู้เก่ียวกบัการใช้ยา
ท่ีไม่เป็นอนัตรายกบัปลาท่ีเล้ียง  ความตอ้งการของเกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้งการพนัธ์ุปลา ความรู้ทางวิชาการควรจะมีหน่วยงานสามารถติดต่อสอบถาม
ไดง่้าย และตอ้งการเงินทุนท่ีจะช่วยสนบัสนุนทางดา้นการเล้ียงปลา สภาพพ้ืนท่ีการเล้ียงปลาในนาขา้วในจงัหวดัสุรินทร์มีความเป็นไปไดถึ้งแมจ้ะมี
ปัญหาอุปสรรค แต่ผลผลิตขา้วเพ่ิมข้ึนทุกแปลง 

นวลศรี ทยาพชัร (2531) ศึกษาถึงผลกระทบของสารมีพิษต่อการเล้ียงปลาในนาขา้ว พบว่า วตัถุมีพิษท่ีใช้ในนาขา้วมีมากมายหลาย
ชนิดแต่ท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นสภาพนาซ่ึงมีการเล้ียงปลาร่วมดว้ยจะตอ้งเป็นชนิดท่ีมีผลกระทบต่อปลาน้อย เน่ืองจากอายขุองปลาตั้งแต่เร่ิมเล้ียง
จนถึงระยะจบัขายมีระยะใกลเ้คียงกบัอายตุน้ขา้ว คือ ประมาณ 100 วนั ควรหลีกเล่ียงการใช้วตัถุมีพิษชนิดฉีดพ่นภายหลงัการปล่อยปลา แต่ถา้จ  าเป็น
ควรเลือกใชช้นิดท่ีมีค่า LD50 สูง และการฉีดตอ้งใชอ้ตัราต ่าและฉีดพน่บริเวณส่วนปลายของกอขา้วอยา่ให้ละอองยาลงน ้าในนามาก 

นิรันดร์ ทองพนัธ์ (2531) ศึกษาการเล้ียงปลาในนาขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า สภาพทางกายภาพ ดินโดยทัว่ไปเป็นดิน
ทรายมีความอุดสมบูรณ์ของดินต ่า สภาพการเก็บกกัน ้าไม่ไดน้านในระยะแรกต่อมาเม่ือมีการใชปุ้๋ ยอินทรียติ์ดต่อกนัเป็นเวลานานก็จะท าให้สภาพการ
เก็บกกัน ้าไดน้านข้ึน  การท่ีมีปลาเขา้มาเจริญเติบโตในนาขา้วนั้นมีมาเป็นเวลานานแลว้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการอนุรักษป์ลาธรรมชาติ จากการเก็บกกั
ตามธรรมชาติโดยท่ีเกษตรกรท าคนันาเพ่ือเก็บกกัน ้ าไวไ้ดสู้งก็เป็นผลให้เพ่ิมการเจริญเติบโตของปลาไปพร้อมๆ กนั ส่วนการเล้ียงปลานั้น ไดนิ้ยม
เล้ียงกนัมาเม่ือไม่นานมาน้ีเองซ่ึงรูปแบบการเล้ียงก็ไดป้รับปรุงเองตามสภาพของผูเ้ล้ียงท่ีเห็นวา่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดในขณะนั้น 

อ าพล พงศสุ์วรรณ และ อารี สิทธิรังค ์(2532)  ไดท้ดลองเล้ียงปลาในนาพร้อมกบัการปลูกขา้วนั้นจะไดท้ั้งผลผลิตจากปลาท่ีเล้ียงและ
ผลผลิตของขา้วเพ่ิมข้ึน ผลผลิตของปลาจะไดรั้บประมาณ 10-100 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนแปลงนาท่ีเล้ียงปลาโดยไม่ไดป้ลูกขา้วจะไดผ้ลผลิตของปลาสูงถึง 
100-150 กิโลกรัม/ไร่ นอกจากนั้นอาจมีปลาชนิดอ่ืนๆ เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ในอตัราประมาณ 5-10 กิโลกรัม/ไร่ เป็นผลพลอยไดร่้วมไป
ดว้ย ส่วนผลผลิตขา้วนั้น นาขา้วท่ีไม่ไดเ้ล้ียงปลาจะไดผ้ลผลิตประมาณ 30-35 ถงั/ไร่ ถา้มีการเล้ียงปลาร่วมดว้ยจะเพ่ิมผลผลิตข้ึนเป็น 35-50 ถงั/ไร่ ก็
ได ้ 

Little et al. (1995) ไดร้ายงานผลการศึกษาชนิดของปลาในนาขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเล้ียงปลา
แขยง ปลาตะเพียนและปลานิล ซ่ึงเป็นปลาท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติในภูมิภาคน้ี 

เชาว ์ ศรีวิชยั  (2548)  ไดศึ้กษาเร่ืองความตอ้งการและความพร้อมของเกษตรกรจงัหวดัสุรินทร์ในการเขา้สู่มาตรฐานการเล้ียงสัตวน์ ้ า
จืดอินทรียข์องประเทศไทย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตอ้งการพนัธุ์สัตวน์ ้ า  รองลงมาตอ้งการเจา้หน้าท่ีหรือพ่ีเล้ียงส าหรับให้ค  าแนะน า  
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเขา้สู่มาตรฐานการเล้ียงสัตวน์ ้ าจืดอินทรียใ์นระดับต ่าเน่ืองจาก การปฏิบติัของเกษตรกรหลายขอ้ยงัไม่
สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขบงัคบัท่ีก าหนดไว ้

2. วธีิการทดลอง 
การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2549  เฉพาะในจงัหวดั

สุรินทร์จ านวน 200 ราย โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ในช่วงเดือน ตุลาคม 2552  
แนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีมีค  าถามวา่  การเล้ียงปลาในนาขา้วของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมฯ ไม่ประสบความส าเร็จเพราะเหตุใด จึง

ตอ้งศึกษาลักษณะของประชากรทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผูร่้วมกิจกรรมฯ เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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ความส าเร็จในการเล้ียงปลาในนาขา้ว  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัผสมผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการจดัท าแบบสมัภาษณ์ นั้นใช้ทั้งค  าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด  โดยเก็บขอ้มูลในคราว
เดียวกนัโดยแบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นการเล้ียงปลา เป็นขอ้มูลทัว่ไปของ
การเล้ียงปลา ตอนท่ี 3 กิจกรรมการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรีย ์  ขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตรกรท่ีด าเนินกิจกรรมการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรีย ์ ตอนท่ี 4 
ปัญหาและอุปสรรค ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรียแ์ละความคิดเห็นของเกษตรเก่ียวกบักิจกรรมการเล้ียงปลา
ในนาขา้วอินทรีย ์

เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชวิ้ธีการสงัเกตการณ์โดยตรง เพ่ือศึกษาวิธีการเล้ียงปลาในนาขา้ว วิธีการเพาะปลูกขา้ว การใช้ท่ีดิน แหล่ง
น ้ าเพ่ือการเกษตร ระบบสาธารณูปโภค สภาพภูมิประเทศและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมเติมจากข้อมูลหลักท่ีได้จากการสัมภาษณ์และการท า
แบบสอบถาม ทั้งในดา้นของการประกอบอาชีพ และสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง   

การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร โดยอาศยัหลกัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าต  ่าสุด (minimum) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation; SD) เป็นตน้ เพ่ือสรุปขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  สงัคม  ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรียโ์ดยวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
เกษตรกรมาอธิบายปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรีย ์ การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเล้ียงปลาในนาขา้ว
อินทรียใ์ชวิ้ธีการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใชวิ้ธีการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square)  และสถิติเชิงพรรณนา   

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
3.1 พืน้ฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม 

สถานภาพในครอบครัวของเกษตรกรตวัอยา่ง  ระดบัการศึกษาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สมาชิกในครัวเรือนของ อาชีพหลกั
ของหวัหนา้ครัวเรือน ประกอบอาชีพท านาเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ควบคู่ไปดว้ย เช่นการเล้ียงสัตวแ์ละการรับจา้ง ประสบการณ์ใน
การเล้ียงสตัว ์โดยเฉพาะไก่พ้ืนเมืองท่ีเล้ียงเกือบทุกครัวเรือน เป็นการเล้ียงแบบพ้ืนบา้น อาหารโปรตีนท่ีครอบครัวชอบรับประทาน (เรียงตามล าดบั
ความชอบ) เกษตรกรส่วนใหญ่ชอบรับประทานปลา รองลงมาเน้ือหมู ไก่ เน้ือววั และอาหารโปรตีนอ่ืน พบว่าอาหารโปรตีนท่ีเกษตรกรชอบ
รับประทานมีเหตุผลในการเลือกอาหารท่ีหาทานไดง่้ายในทอ้งถ่ิน  เป้าหมายในการท าการเกษตร  ส่วนใหญ่เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและขายเพ่ือน า
เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและใช้หน้ีสินดว้ย จะเห็นได้เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เน่ืองจากเกษตรกรกูเ้งินมาใชเ้พื่อท าการเกษตร  

ขนาดพ้ืนท่ีท านามีพ้ืนท่ีท านาเฉล่ีย 19.18ไร่ และมีพ้ืนท่ีเล้ียงปลาในนาขา้วเป็นพ้ืนท่ีแปลงนาเดียวกบัเน้ือท่ีท านา  การกกัเก็บน ้ าเพ่ือใช้
ในการเกษตรของครัวเรือน  ส่วนใหญ่มีการกกัเก็บน ้ า ดว้ยสระน ้ า /บ่อน ้ าเพียงอยา่งเดียว เป็นลกัษณะบ่อหัวไร่ปลายนาสามารถเก็บกกัน ้ าไดน้าน 6 
เดือน มีน ้าเพียงพอส าหรับในช่วงระยะการท านาและเล้ียงปลาในนาขา้ว จะมีบางส่วนท่ีเก็บกกัน ้าไดน้อ้ยกวา่ 4 เดือน และส าหรับเกษตรกรท่ีไม่มีการ
กกัเก็บน ้าเน่ืองจากมีพ้ืนท่ีอยูใ่นเขตชลประทาน หรือใกลแ้หล่งน ้า   เป็นพ้ืนท่ีลุ่มเส่ียงต่อน ้าท่วม (ต  าบลคอโค อ าเภอเมืองสุรินทร์)  จึงไม่มีการเก็บกกั
น ้าโดยในพ้ืนท่ีนาขา้วมีบ่อล่อขนาดเล็กอยู ่เพียงเพ่ือให้สตัวน์ ้าอาศยัอยูใ่นช่วงท่ีมีการสูบน ้าออกจากนาเพ่ือเก่ียวขา้วเท่านั้นแลว้จึงจบัปลาในคร้ังเดียว   
เกษตรกรท่ีมีการเก็บกกัน ้าไวใ้ชเ้น่ืองจากกลวัวา่น ้าจะไม่เพียงพอในการปลูกขา้ว 

ช่วงการท านาและวิธีการปลูก  เกษตรส่วนใหญ่เร่ิมท านาในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน การท่ีเกษตรกรจะท านาด าหรือนา
หวา่นข้ึนอยูก่บัปริมาณน ้าฝนในแต่ละปีถา้มีฝนตกปกติก็จะเลือกท านาหวา่น  แต่ถา้ปริมาณฝนนอ้ยก็ท  านาด าเน่ืองจากใช้ปริมาณน ้ าน้อยกว่านาหว่าน  
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วดอกมะลิ 105 และขา้ว กข 15  ผลผลิตต่อไร่ในพ้ืนท่ีชลประทานมากกว่า 400 กิโลกรัม/ไร่ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีอยู่
นอกเขตชลประทานผลผลิตขา้วท่ีไดเ้ฉล่ีย 351.50 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงทางส านกังานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์ (2551) ระบุว่าจงัหวดัสุรินทร์มีผลผลิตขา้ว
เฉล่ีย 435 กก./ไร่ เม่ือเปรียบเทียบจะเห็นไดว้่าผลผลิตขา้วของเกษตรกรท่ีร่วมกิจกรรมการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรียต์  ่ากว่าผลผลิตขา้วของจงัหวดั
สุรินทร์  

3.2  พืน้ฐานด้านการเลีย้งปลา 
ชนิดปลาท่ีเกษตรกรชอบรับประทาน  คือ ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน เน่ืองจากเป็นปลาท่ีหามาบริโภคไดง่้ายทั้งจากตลาดและปลา

ตามธรรมชาติและเกษตรกรนิยมน ามาท าอาหารและแปรรูป ส าหรับแหล่งหาปลาท่ีนิยมบริโภคในครัวเรือน  เกษตรนิยมเล้ียงไวบ้ริโภคกินเอง ในบ่อ
พลาสติก  มีบางส่วนท่ีได้จากการหาจบัตามธรรมชาติ (ในช่วงฤดูฝน) และซ้ือหาจากตลาด โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
ประสบการณ์ในการเล้ียงปลา ส่วนใหญ่ผูเ้ล้ียงปลามีประสบการณ์ในการเล้ียง 5 ปีข้ึนไป ปลาท่ีนิยมเล้ียงมากท่ีสุดคือ ปลานิล  ปลาดุกและปลา
ตะเพียน  ส าหรับลกัษณะการเล้ียงส่วนใหญ่เล้ียงในบ่อดินเน่ืองจากง่ายต่อการจดัการดูแลและเกษตรกรส่วนใหญ่มีบ่อดิน (ตามหัวไร่ปลายนา) ท่ีใช้
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เพื่อกกัเก็บน ้า  ส่วนใหญ่ผูเ้ล้ียงปลาในนาขา้วมีประสบการณ์ในการเล้ียงปลาในนาขา้ว   เม่ือจบัผลผลิตไดม้าก็พอใจเพราะมีปลาบริโภคถึงจะไดป้ลาไม่
มากแต่ก็พอบริโภคในครัวเรือน  ค่าอาหารปลา  ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 486.79 บาทต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่เคยผ่านการศึกษาดูงานและอบรมเก่ียวกบัการ
เล้ียงปลาในรูปแบบต่างๆ  ทั้งท่ีทางส านกังานประมงและหน่วยงานต่างๆ  

3.3 กจิกรรมการเลีย้งปลาในนาข้าวอนิทรีย์  
เหตุผลในการเขา้ร่วมโครงการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรียข์องเกษตรกร  ส่วนใหญ่อยากไดพ้นัธ์ุปลาและอาหาร เพราะไดรั้บแจกให้

โดยไมเ่สียค่าใชจ่้าย 

ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของผู้เลีย้งปลาในนาข้าวอนิทรีย์จ าแนกตามเหตุผลทีเ่ร่ิมเลีย้งของตวัอย่าง 200 คน 

เหตุผลของการเร่ิมเลีย้งปลาในนาข้าว จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 

มีความสนใจอยากเล้ียงเอง 43 11.38 

เพื่อนบา้นแนะน าให้เล้ียง 72 19.04 

ไดรั้บการส่งเสริมจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 111 29.36 

การแจกพนัธุ์ปลาและอาหารปลา 152 40.22 

         หมายเหตุ : เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 

         การเลีย้งปลาในนาข้าวปีที่ 1  
การเตรียมพ้ืนท่ีนาส าหรับเล้ียงปลาในนา  เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเตรียมพ้ืนท่ีนาเก่ียวกบัการล้ียงปลาในนาขา้ว โดยการปรับสภาพพ้ืนท่ี

บ่อล่อและก าจดัศตัรูปลาโดยการหว่านปูนขาว ปัจจยัการผลิตท่ีไดรั้บ ในปีแรกนั้น ไดรั้บพนัธ์ุปลาสลิดจ านวน 2,000 ตวั/ราย ได้รับอาหาร (ร าละเอียด) 
จ  านวน 60 กิโลกรัม/ราย  สภาพพนัธุ์ปลาท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการไดรั้บมีความแข็งแรง  ก่อนปล่อยลูกปลาลงเล้ียงมีลูกปลาตายบา้ง ปล่อยลูกปลาลงเล้ียง
หลงัจากการปักด าและหวา่นขา้วเสร็จ 21- 30 วนั เม่ือตน้ขา้วแขง็แรง  การให้อาหารปลา ไดใ้ห้อาหาร (ร าละเอียด) อาหารธรรมชาติ (ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั) และ
อาหารเมด็ส าเร็จรูป ส่วนแหล่งท่ีมาของอาหารนอกเหนือจากทางส านกังานประมงจงัหวดัสุรินทร์มอบ  ไดจ้ากการซ้ือจากตลาด ในช่วงการเล้ียงปลา 
2 เดือนแรก น ้ าในนาขา้วลดลง ส่วนระยะการเจริญเติบโตของตน้ขา้วอยู่ในระยะการแตกกอ  และในช่วงการเล้ียงปลา 3 เดือน สังเกตว่ามีปลา
ธรรมชาติมาก  ระยะการเจริญเติบโตของตน้ขา้วอยูใ่นระยะการตั้งทอ้ง (ออกรวง) น ้ าในแปลงนาลดจนปลาอยูไ่ม่ไดใ้นช่วงเดือนธนัวาคม  รูปแบบ
การจบัปลาในนาขา้วโดยการสูบน ้ า จ านวนผลผลิตปลา ส่วนใหญ่ท่ีไดเ้ป็นปลาธรรมชาติ เช่นปลาช่อน ปลาหมอผลผลิตเฉล่ีย 62.55 กิโลกรัม /ราย  
การเล้ียงปลาในนาขา้วปีแรกเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีปลาไวบ้ริโภคในครัวเรือน 197 ราย จ านวน  4,076 กิโลกรัม  แจกเพ่ือนบา้น/ญาติ 68 ราย 
จ านวน 1,407 กิโลกรัม และจ าหน่าย 46 ราย จ านวน 952 กิโลกรัม 

การเลีย้งปลาในนาข้าวปีที่ 2 
เหตุผลท่ีเกษตรกรด าเนินการต่อ เพราะมีการแจกพนัธุ์ปลาให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและมีพ้ืนท่ีเล้ียงเดิมอยูแ่ลว้ มีการปล่อยลูก

ปลาลงเล้ียงในแปลงนาเดิม  การเตรียมพ้ืนท่ีนาส าหรับเล้ียงปลาในนา  ไม่มีการก าจดัศตัรูปลา ปัจจยัการผลิตท่ีไดรั้บ  ในปีท่ีสองนั้น ไดรั้บพนัธ์ุปลาสลิด
จ านวน 800 ตวั/ราย ลกัษณะสภาพพนัธุ์ปลาท่ีเกษตรกรไดรั้บ ก่อนปล่อยลูกปลาลงเล้ียงมีลูกปลาตายบางส่วน  ปล่อยลูกปลาลงเล้ียงหลงัจากการปักด าและ
หวา่นขา้วเสร็จ 21- 30 วนั เม่ือตน้ขา้วแขง็แรง  การให้อาหารปลา  เกษตรกรมีการให้อาหารธรรมชาติ (ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั) ในช่วงการเล้ียงปลา 2 เดือนแรก 
ระยะการเจริญเติบโตของตน้ขา้วอยูใ่นระยะการแตกกอ  มีปลาธรรมชาติมาก และในช่วงการเล้ียงปลาในนาขา้วเดือนท่ี 3 ระยะการเจริญเติบโตของ
ตน้ขา้วอยูใ่นระยะการตั้งทอ้ง (ออกรวง)  น ้ าในแปลงนาลดจนปลาอยูไ่ม่ไดใ้นช่วงเดือนมกราคม   จ  านวนผลผลิตจากการเล้ียงปลาในนาขา้วของ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลผลิตส่วนใหญ่เป็นปลาธรรมชาติ เช่นปลาหมอ ปลาช่อน เฉล่ีย 52.55 กิโลกรัม/ราย เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีปลา
ไวบ้ริโภคในครัวเรือน 186 ราย จ านวน 4,195 กิโลกรัม แจกเพ่ือนบา้น/ญาติ 56 ราย จ านวน 1,192 กิโลกรัม และจ าหน่าย 27 ราย จ านวน 767 
กิโลกรัม (ราคาท่ีจ  าหน่ายประมาณกิโลกรัมละ 25-55 บาท แลว้แต่ขนาดของปลาและชนิดปลา) 

การเลีย้งปลาในนาข้าวปีที่ 3 
เหตุผลท่ีเกษตรกรด าเนินการต่อ เพราะมีการแจกพนัธุ์ปลาให้ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการปล่อยลูกปลาลงเล้ียงในแปลงนาเดิม การ

เตรียมพ้ืนท่ีนาส าหรับเล้ียงปลาในนา  โดยการใส่ปุ๋ ยและการปรับสภาพพ้ืนท่ีบ่อ ปัจจยัการผลิตท่ีไดรั้บ  ในปีท่ีสามนั้น ไดรั้บพนัธ์ุปลาสลิดจ านวน 800 ตวั/
ราย และไดรั้บการพนัธุ์ปลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนกนัยายน  ลกัษณะสภาพพนัธุ์ปลาท่ีเกษตรกรไดรั้บ ก่อนปล่อยลูกปลาลงเล้ียงมีลูกปลาตายบา้ง  
ปล่อยลูกปลาลงเล้ียงหลงัจากการปักด าและหวา่นขา้วเสร็จ 21- 30 วนั เม่ือตน้ขา้วแขง็แรง  น ้าในแปลงนาลดจนปลาอยูไ่ม่ไดใ้นช่วงเดือนมกราคม   จ  านวน
ผลผลิตจากการเล้ียงปลาในนาขา้วของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลผลิตส่วนใหญ่เป็นปลาธรรมชาติ เฉล่ีย 68.50 กิโลกรัม/ราย   เกษตรท่ีเขา้ร่วม
โครงการมีปลาไวบ้ริโภคในครัวเรือน 191 ราย จ านวน 4,368 กิโลกรัม  แจกเพ่ือนบา้น/ญาติ 51 ราย จ านวน 1,372 กิโลกรัม และจ าหน่าย 22 ราย 
จ านวน 915 กิโลกรัม (ราคาท่ีจ  าหน่ายประมาณกิโลกรัมละ 30 – 55 บาท แลว้แต่ขนาดของปลาและชนิดปลา)  หลงัจากเสร็จส้ินการสนบัสนุนกิจกรรมฯ 



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                                                     Oral Presentation 

 287 

(3 ปี)  เกษตรกรตอ้งการเล้ียงปลาในนาขา้วต่อ   เพราะตอ้งการมีปลาไวบ้ริโภคในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายเพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน และมีบ่อเก่าไวเ้ล้ียงอยู่
แลว้  ส่วนเกษตรกรท่ีไม่เล้ียงต่อ เพราะ ไม่มีพนัธุ์ปลา ประสบภยัธรรมชาติ (น ้าท่วม, ภยัแลง้) ขาดความรู้และประสบการณ์ในการเล้ียงปลาในนาขา้ว 

3.4 ปัญหาอุปสรรค 
เกษตรกรให้ความใส่ใจกบัการปลูกขา้วส่วนการเล้ียงปลานั้นเป็นผลพลอยไดซ่ึ้ง  การเล้ียงปลาในนาขา้วนั้น เล้ียงแบบปล่อย ไม่เอาใจใส่

ดูแล ขาดประสบการณ์การเล้ียงปลาในนาขา้ว อีกทั้งการเล้ียงปลาในนาขา้ว ไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน  ผูเ้ล้ียงปลาจึงขาดขอ้มูลความรู้ทางวิชาการ การ
ส่งเสริมและถ่ายทอดหลกัการเล้ียงปลาในนาขา้วให้แก่เกษตรกร  ประกอบดว้ยความรู้ดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  

ปัญหาท่ีพบอีกอย่างนั้นเป็นปัญหาทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ ปัญหาฝนแลง้ ปัญหาสภาพน ้ า – ดิน ส่วนจุดมุ่งหมายหลกัคือ จะตอ้งไดผ้ล
ผลิตขา้วเป็นหลกั ผลผลิตปลาส่วนเสริมเพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนท่ีส าคญัภายในครัวเรือนของเกษตรกร ถา้หากไดผ้ลผลิตปลามากพอเหลือจาก
บริโภคก็ขายเป็นรายไดข้องครัวเรือนต่อไป ส่วนใหญ่เร่ืองน ้าท่ีบางช่วงมีเพียงพอแค่ปลูกขา้ว แต่ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการเล้ียงปลาท าให้ปลาโตช้า 
ไม่ได้ผลิตเท่าท่ีควร ในบางปีประสบปัญหาน ้ าท่วมขงัปลาหลุดไปตามน ้ า นอกจากน้ีสภาพพ้ืนท่ีปลูกขา้วส่วนใหญ่ของเกษตรกรเป็นการท านาพ่ึงพา
น ้าฝนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้ในกรณีท่ีฝนแลง้หรือถา้ฝนทิ้งช่วงยอ่มพบปัญหาเดียวกนัจากการขาดน ้ า ซ่ึงส่งผลให้การเล้ียงปลาในนาขา้วผลผลิตต ่าและ
ไม่ไดป้ลาสลิดท่ีปล่อยลงเล้ียงส่วนใหญ่จะไดป้ลาธรรมชาติ เช่นปลาช่อน  ปลาดุก  ปลาตะเพียน  ปลากระด่ีเป็นตน้  แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลจากธรรมชาติ 
เป็นขอ้จ ากดัล าดบัแรกๆ ของการประกอบอาชีพการเล้ียงสัตวน์ ้ าเสมอเหมือนกบัท่ีหลายพ้ืนท่ีประสบปัญหาในการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าต่างๆ ท่ีจะส่งผลท าให้การส่งเสริมไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  

3.5 ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเร็จในการเลีย้งปลาในนาข้าวอนิทรีย์จงัหวดัสุรินทร์    
ปัจจยัท่ี 1 ประสบการณ์การเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรีย ์เม่ือพิจารณาประสบการณ์ในการเล้ียงปลาในนาขา้วของเกษตรกรท่ีมีผลต่อ

ความส าเร็จในการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ พบวา่ เกษตรกรท่ีไม่ด าเนินการเล้ียงปลาในนาขา้วต่อหลงัเสร็จส้ินกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรท่ีไม่มีประสบการณ์ฯ ส าหรับเกษตรกรท่ีด าเนินการเล้ียงปลาในนาข้าวต่อหลังเสร็จส้ินกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท่ีมี
ประสบการณ์ฯ 1-5 ปี  

ประสบการณ์ในการเล้ียงปลาในนาขา้ว  มีผลกบัความส าเร็จทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรขาดประสบการณ์ในการเล้ียงปลาในนาขา้ว ถึงแม้
จะเล้ียงมาถึง 3 ปี และยงัเห็นวา่การเล้ียงปลาในนาขา้วเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก ตอ้งเอาใจใส่ดูแลและเกษตรกรยงัคงมีวิธีการท านาแบบเดิมไม่มีการพฒันาท า
เกษตรผสมผสานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สอดคลอ้งกบัปัทมาภรณ์  ติดทะ (2549) ท่ีพบวา่ประสบการณ์ในการท าการเกษตรตอ้งมีการ
พฒันาต่อยอดประสบการณ์ในการท าเกษตรเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงในอาชีพเกษตร 

ปัจจยัท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเล้ียงปลา จากการวดัความรู้พ้ืนฐานของเกษตรกรในเร่ืองการเล้ียงปลา   พบว่าส่วนใหญ่จะ
ตอบถูกมากกวา่ 10 ขอ้ข้ึนไป การวดัความรู้เบ้ืองตน้ดา้นการเล้ียงปลา ซ่ึงมีค  าตอบ 2 ลกัษณะ คือ ใช่ และ ไม่ใช่ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี  

ตอบถูก  ให้คะแนน  =  1  คะแนน 

ตอบผิด  ให้คะแนน  =  0  คะแนน 

 จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าจดัระดบัความรู้  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3 ระดบั  คือ  ความรู้มาก  ความรู้ปานกลางและความรู้น้อย โดยมีเกณฑ์

ในการพิจารณา ดงัน้ี  

   เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม  ระดบัความรู้ 

ต ่ากวา่  12  คะแนน    ความรู้นอ้ย 

12 – 13  คะแนน    ความรู้ปานกลาง 

มากกวา่  13  คะแนน    ความรู้มาก 

 จากการจดักลุ่มระดบัความรู้  พบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาในนาขา้วมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการเล้ียงปลาเน่ืองจากส่วนใหญ่
ไดค้ะแนน ระหวา่ง 11-12 คะแนน อยูใ่นระดบัท่ีมีความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย  

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเล้ียงปลา มีผลกบัความส าเร็จในการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรท่ี
ขาดความรู้ความเขา้ใจในการเล้ียงปลาให้ถูกตอ้ง ยงัคงด าเนินการเล้ียงปลาแบบเดิมๆไม่มีการพฒันา  สอดคลอ้งกบั พงศพ์นัธ์  สุนทรวิภาค (2554)  ท่ี
พบวา่ระดบัความรู้ดา้นการเล้ียงปลาจะมีความรู้มากหรือน้อยหากขาดความเขา้ใจในการเล้ียงปลาก็มีผลต่อความส าเร็จของโครงการประมงโรงเรียน
ไดเ้ช่นเดียวกนั 

ปัจจยัท่ี 3 ภยัธรรมชาติ (น ้ าท่วม ภยัแล้ง) พบว่าเกษตรกรท่ีไม่ด าเนินการเล้ียงปลาในนาขา้วต่อหลงัเสร็จส้ินกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่
ประสบภยัธรรมชาติ ส าหรับเกษตรกรท่ีด าเนินการเล้ียงปลาในนาขา้วต่อหลงัเสร็จส้ินกิจกรรมฯ เป็นเกษตรกรท่ีไม่ประสบภยัธรรมชาติ  
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ภยัธรรมชาติ (น ้าท่วม ฝนแลง้) มีความผลกบัความส าเร็จในการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ เห็นไดว้า่เกษตรกรท่ีประสบ
ภยัธรรมชาติ  เป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาให้เกิดข้ึนส่งผลให้เกษตรกรเกิดความทอ้ใจ ไม่มีก าลงัใจในการเล้ียงปลาในนาขา้วเพราะแมแ้ต่การปลูกขา้วท่ี
เป็นกิจกรรมหลกัก็ไม่ประสบความส าเร็จ  นอกจากน้ีสภาพพ้ืนท่ีปลูกขา้วส่วนใหญ่เป็นการท านาพ่ึงพาน ้ าฝนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้ในกรณีท่ีฝน
แลง้หรือถา้ฝนทิ้งช่วงยอ่มพบปัญหาการขาดน ้ า ขาดความรู้เร่ืองการบริหารจดัการน ้ าเป็นผลกระทบโดยตรงต่อการเล้ียงปลาในนาขา้ว แต่เกษตรกรก็ยงัเล้ียง
ปลาในนาขา้วได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อปัสรสวรรค ์ อาวชันาการ  (2531)  ศึกษาการส่งเสริมการเล้ียงปลาในนาขา้วในเขตอาศยัน ้ าฝน  การท า
นานั้น เกษตรกรจะตอ้งเก็บขงัน ้าไวใ้นนาให้ไดม้ากและนานท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เกษตรกรจึงไดใ้ช้ประโยชน์จากน ้ าท่ีมีอยูใ่นนาในช่วงเวลาอนัจ ากดั 
แต่พบวา่ศกัยภาพของการเล้ียงปลาในนาขา้วในเขตอาศยัน ้าฝน เป็นไปไดดี้ ผลตอบแทนจากการท าการเกษตรแบบผสมผสานเน้นหนกัการเล้ียงปลา
ในนาขา้วของเกษตรกรในเขตอาศยัน ้ าฝนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า การเล้ียงปลาในนาขา้วของเกษตรกรไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
การปฏิบติับางอย่างไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เช่น ชนิดพนัธุ์ปลา อตัราการปล่อยปลาไปเล้ียงในนาขา้ว การดูแลรักษาปลาในนาขา้ว แมแ้ต่การ
เตรียมพ้ืนท่ีส าหรับการเล้ียงปลาก็กระท าแบบง่ายๆ ส่วนใหญ่จะดดัแปลงพ้ืนนาดว้ยแรงงานในครัวเรือน  การเล้ียงจึงไดผ้ลบา้งไม่ไดผ้ลบา้ง ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี  ส าหรับรายไดรั้บค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีก็จะมีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและไดรั้บผลผลิตปลามากกว่าอยา่งเห็นไดช้ดั 
ตน้ทุนท่ีเกษตรกรใชเ้ล้ียงปลาไม่สูงมากนกั 

ตารางที ่ 2  ปัจจยัทีม่แีละไม่มผีลต่อความส าเร็จในการเลีย้งปลาในนาข้าวอนิทรีย์ 

ปัจจัย 
ความส าเร็จในการเลีย้งปลานาข้าวอนิทรีย์ 

2 df Sig. 

ประสบการณ์ในการเล้ียงปลาในนาขา้ว 98.987 3 0.000* 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเล้ียงปลา 16.907 2 0.000* 
ภยัธรรมชาติ (น ้าท่วม ฝนแลง้) 4.412 1 0.036* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

3.6 ข้อเสนอแนะ 
การน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการในขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมการเล้ียงปลาในนาขา้วท่ีเป็นรูปธรรม มีดงัน้ี 
        1. การบริหารโครงการ ดา้นการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยวิีชาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าในนาขา้ว วิธีการเล้ียงปลาในบ่อในแปลง

นาขา้วของเกษตรกรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลผลิตปลา รายไดข้ายปลา และตน้ทุนการผลิตปลา  ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีมาปรับปรุงหลกัสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เนน้การอบรมความรู้ให้เกษตรกรมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริงในหลกัวิชาการการบริหารจดัการบ่อ และการบริหารจดัการ
วิธีการเล้ียงปลาในบ่อในแปลงนาขา้ว  และนอกจากในส่วนการอบรมดงักล่าว เพ่ือให้เกษตรกรไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ปฏิบติัใน
พ้ืนท่ีการเล้ียงปลาในนาขา้ว การบริหารโครงการของภาครัฐก็มีส่วนบริหารจดัการได ้นัน่คือ การวางแผนการติดตามแนะน าส่งเสริมท่ีต่อเน่ือง  เม่ือ
การส่งเสริมกิจกรรมการเล้ียงปลาในนาข้าวครบรุ่น ครบปีงบประมาณในการส่งเสริมแล้ว ควรมีการเขา้ไปติดตามส่งเสริมท่ีต่อเน่ือง เพ่ือช่วย
เกษตรกรแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน อนัจะเป็นการสานต่อให้กิจกรรมฯไดด้ าเนินต่อไป และเป็นก าลงัใจท่ีดีให้กบัเกษตรกรท่ีมีความตั้งใจจริงในการเล้ียง
ปลาในนาขา้ว รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมกิจกรรมฯ น้ี ให้เป็นอาชีพท่ีย ัง่ยนืได ้

        2. ดา้นการบริหารจดัการ การส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงปลาในนาขา้วให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมเพ่ิมโอกาสแห่ง
ความส าเร็จให้มากข้ึนนั้น ควรมีการวางแผนในการคดัเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปัญหาเร่ืองน ้ าน้อยท่ีสุดเน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี น ้ าเป็น
ปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นตน้เหตุส าคญั ดงันั้นจึงควรเลือกพ้ืนท่ีนาขา้วท่ีไม่มีปัญหาน ้า  

        3. ดา้นการคดัเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการนั้นมิใช่จะข้ึนกบักบัการเลือกพ้ืนท่ีแต่จะตอ้งข้ึนกบัการคดัเลือกเกษตรกรดว้ย  

4. สรุป 
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเล้ียงปลาในนาขา้วอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ ปี 2549 มีความใส่ใจเร่ืองการเล้ียงปลาในนาขา้วเพราะการเล้ียง

ปลาในนาขา้วเป็นรูปแบบหน่ึงของการเกษตรแบบผสมผสานท่ีมีความเก้ือกูลกนัไดดี้ นบัว่าเป็นทางเลือกส าหรับเกษตรกรท่ีท านาเป็นอาชีพหลกัมี
ความหลากหลายในกิจกรรมมากข้ึนไม่พ่ึงพาแต่เพียงการผลิตขา้วเพียงอยา่งเดียว เกษตรกรมีปลาบริโภคแต่ยงัมีปริมาณผลผลิตน้อยเพียงพอแค่บริโภค 
การด าเนินการเล้ียงปลาในนาขา้วประสบกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ  เน่ืองจาก มีเกษตรกรบางส่วนเล้ียงปลาในนาขา้วต่อหลงัจากจบกิจกรรม   
เน่ืองจากเกษตรกรเห็นประโยชน์จากการเล้ียงปลาท่ีทางส านกังานประมงไดส่้งเสริม ถึงแมจ้ะเป็นส่วนน้อยแต่เป็นจุดเร่ิมตน้ให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้  
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การผสมผสานการกรองชีวภาพในระบบบ าบัดน า้เสียจากการฟักไข่ปลาดุก เพือ่ลดของเสียไนโตรเจน และ
ปรับปรุงคุณภาพน า้ 

    The Integrated Bio Filter in Wastewater Treatment of Catfish Breeding  System for Nitrogen 
Removal and Renovation 

อุธร  ฤทธิลกึ  ศรัณยา  รักเสรี  และ ชนัดดา  เกตุมา 
Utorn  Ritiruk,  Saranya Rakseree and Chanadda Ketma  

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี 

บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ืองการผสมผสานการกรองชีวภาพในระบบบ าบดัน ้ าเสียจากการฟักไข่ปลาดุกเพ่ือลดของเสียไนโตรเจน และปรับปรุงคุณภาพน ้ า  

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการบ าบดัน ้าเสียจากการฟักไข่ปลาดุก  อตัราการฟักไข่ปลาดุกอุย  และการเปล่ียนแปลงปริมาณของแบคทีเรียท่ีใช้ก  าจดัของเสีย
ไนโตรเจนของระบบบ าบดัชีวภาพแบบโปรยกรองและระบบบ าบดัชีวภาพผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ายสไปโรไจร่า จาก
การศึกษาพบวา่ ระบบบ าบดัชีวภาพแบบโปรยกรองมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท ์และไนเตรทในน ้ าฟักไข่ปลา คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
เท่ากบั  44.78  12.27  และ 7.16  เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และระบบบ าบดักรองชีวภาพท่ีผสมผสานระหว่างระบบโปรยกรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไป-
โรไจร่า มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท ์ และไนเตรท เม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากบั  38.16,  9.53 และ -26.20 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
อตัราการฟักไข่ปลาดุกอุยท่ีใช้ระบบบ าบดัน ้ าแบบการกรองชีวภาพระบบโปรยกรองและท่ีบ าบดัน ้ าด้วยระบบชีวภาพผสมผสานแบบโปรยกรองและการ
ดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่า  มีอตัราการฟักเป็นตวัเฉล่ีย 76.6  และ 79.6  เปอร์เซ็นตข์องไข่ท่ีปฏิสนธิ ตามล าดบั การเจริญเติบโตของแบคทีเรียไนตริ-
ฟิเคชั่นในระบบบ าบดัชีวภาพแบบโปรยกรองและระบบบ าบดัชีวภาพผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ายสไปโรไจร่าสัมพนัธ์กับ
ปริมาณไนไตรทข์องน ้าเสียจากการฟักไข่ปลา 
ค ำส ำคญั : Biofilter, Nitrification. 

Abstract 
This research studied about the combination of biological filter in the wastewater treatment system from the catfish hatching to 

reduce waste Nitrogen and water quality improvement. The objectives were studying the result of wastewater treatment from catfish hatching, the 
ratio of Broadhead catfish and the alternation of the bacteria amount used for elimination waste Nitrogen in Biological Trickling Filter, Biological 
Combination Trickling Filter and adsorption of Spirogyra. The result found that the Trickling Filter was efficient reducing total amount of 
Ammonia, Nitrite and Nitrate 44.78, 12.27 and 7.16 respectively. The wastewater treatment from catfish hatching from Biological filter 
combination between Trickling Filter and adsorption of Spirogyra have the efficient reducing total amount of Ammonia, Nitrite and Nitrate 38.16, 
9.53 and -26.20 percentage respectively. The Broadhead catfish hatching ratio used Biological Trickling Filter and water treatment with Biological 
Combination Trickling Filter and adsorption of Spirogyra have hatching average rate 76.6 and 79.6 percentage of fertilized eggs respectively. The 
Bacteria Nitrification growth in Biological Trickling Filter and Biological Combination Trickling Filter and adsorption of Spirogyra related with 
waste Nitrite amount from fish hatching.  
Keywords:  Bio filter, Nitrification. 

1. บทน า 
ปัจจุบนัการเล้ียงปลาดุกได้รับการส่งเสริมให้ด าเนินการกวา้งขวางในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในชนบทหลายๆ แห่งของประเทศ ใช้

รูปแบบกิจกรรมการเล้ียงปลาดุกผสมผสานกบักิจกรรมการเกษตรอ่ืนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากความสนใจต่อการเล้ียงปลาดุกท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึนและการเล้ียงปลาดุกขยายตวัอยา่งมาก  ท  าให้ความตอ้งการพนัธ์ุปลาดุกเพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตวั  แต่ขณะเดียวกนัการผลิตพนัธุ์ปลาปริมาณคงท่ี  
จึงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของผูเ้ล้ียง  และบ่อยคร้ังท่ีผูเ้ล้ียงปลาตอ้งรอคอยพนัธุ์ปลาเพ่ือปล่อยเล้ียงนานจนเลยเวลาท่ีเหมาะสมแก่การเล้ียงไป  
นอกจากน้ียงัพบว่ามีการตายของลูกปลาหลงัการปล่อยลงเล้ียง  ทั้งจากสาเหตุของการล าเลียงระยะไกลซ่ึงท าให้ลูกปลาบอบช ้ า  หรือจากสาเหตุ
คุณภาพของน ้าในบ่อเล้ียงปลาท่ีแตกต่างไปจากคุณภาพของน ้าในแหล่งผลิตลูกปลา โดยเฉพาะความกระดา้งและสภาพความเป็นด่างของน ้ า  และการ
แพร่กระจายของโรคปลาจากแหล่งเพาะพนัธ์ุท่ีติดมากบัลูกปลา  ปัญหาเหล่าน้ีก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีมกัถูกมองขา้ม   การควบคุมเพ่ือลด
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ความเสียหายดงักล่าวจ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้มีการเพาะพนัธุ์ปลาในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัแหล่งเล้ียงปลา  เพ่ือให้ไดลู้กปลาท่ีปรับตวัเขา้กบัสภาพการเล้ียง
ไดง่้ายและเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของโรคปลา  

การเพาะพนัธุ์ปลาดุกมีความจ าเป็นมากท่ีจะตอ้งใช้น ้ าท่ีใสสะอาดและมีคุณภาพดี และในหลายพ้ืนท่ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองน้ี ท  าให้แต่ละ
คร้ังของการเพาะฟักไข่จะตอ้งเตรียมน ้าให้มีคุณภาพเหมาะสมมีปริมาณมาก การท่ีจะท าให้การเพาะพนัธ์ุปลาดุกสามารถด าเนินการไดทุ้กๆ แห่ง โดย
ขา้มขอ้จ ากดัในเร่ืองปริมาณน ้ า ตอ้งพฒันาระบบเพาะฟักไข่ปลาให้มีขนาดเล็ก ใช้ปริมาณน ้ าน้อย แต่ฟักไข่ไดจ้  านวนมาก และสามารถคงอตัราการ
ฟักเป็นตวัของไข่ปลาใกล้เคียงกบัระบบการฟักไข่ปลาดุกท่ีใช้อยู่เดิม แนวทางการพฒันาระบบเพาะฟักไข่ปลาดุกท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวน้ี  ตอ้ง
เลือกใชร้ะบบฟักไข่ในขวดแมคโดนลัดแ์บบใช้น ้ าหมุนเวียน  และความส าเร็จของการฟักไข่ดว้ยระบบดงักล่าวข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ า
เสียท่ีออกจากระบบฟักไข่ปลาท่ีตอ้งตอ้งสามารถก าจดัของเสียไนโตรเจน  โดยเฉพาะแอมโมเนียและไนไตรทใ์ห้อยูใ่นระดบัความเขม้ขน้ท่ีปลอดภยั
ต่อคพัภะและลูกปลาแรกฟัก 

ปัญหาส าคญัของการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าระบบใชน้ ้าหมุนเวียนก็คือ  ของเสียจากกระบวนการการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าท่ีระดบัความเขม้ขน้สูง
เกินระดบัปลอดภยัต่อสตัวน์ ้ า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งของเสียท่ีมีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบทั้งอยูใ่นรูปสารอินทรียแ์ละสารอนินทรีย ์ซ่ึงแอมโมเนียมี
ความเป็นพิษต่อสตัวน์ ้ามากท่ีสุด โดยเฉพาะแอมโมเนียในรูปท่ีไม่แตกตวัเป็นอนัตรายต่อสตัวน์ ้าตั้งแต่ระดบัความเขม้ขน้ 0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผล
ท าลายเน้ือเยือ่สัตวน์ ้ าเม่ือสัมผสัต่อเน่ือง (Plum, et al., 1976) และระดบัความเขม้ขน้เกินกว่า 0.12 มิลลิกรัมต่อลิตร เหงือกถูกท าลายและสัตวน์ ้ า
เจริญเติบโตลดลง (Robinette, 1976)  ส่วนปริมาณไนไตรท์ก่อพิษต่อปลาโดยท าปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินในเลือดผลิตเมทธีโมโกลบิน 
(methemoglobin) ท าให้เลือดมีสีน ้ าตาล  เกิดอาการสูญเสียความสามารถล าเลียงออกซิเจนและขาดออกซิเจนในท่ีสุด สภาวะน ้ าขาดออกซิเจนยงัไป
ยบัย ั้งกระบวนการไนตริฟิเคชัน่ ไนไตรทไ์ม่สามารถเปล่ียนไปอยูใ่นรูปไนเตรทและสะสมเพ่ิมข้ึน  ความเขม้ขน้ของไนไตรทท่ี์เป็นพิษต่อปลาน ้ าเยน็
ตั้งแต่ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ปลาน ้ าอุ่นทนต่อระดบัความเขม้ขน้ของไนไตรท์ไดสู้งกว่า (Wedemeyer and Yasutake, 1978;  Perrone และ Meade, 
1977) ไนเตรทมีความเป็นพิษต่อสัตวน์ ้ าน้อยมาก แต่ความเขม้ขน้ของไนเตรทท่ีมากเกินไปก็ท  าให้กระบวนการไนตริฟิเคชัน่เกิดไดช้้าลง ซ่ึงเป็น
สาเหตุหน่ึงในการเพ่ิมข้ึนของแอมโมเนียและไนไตรท ์    กระบวนการทางชีวภาพของการบ าบดัของเสียไนโตรเจนจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ กระบวนการต่างๆ ในวฏัจกัรไนโตรเจน และกระบวนการดูดซบัของแอลจ่ีและพืชน ้ า กระบวนการในวฏัจกัรไนโตรเจนได้แก่ ปฏิกิริยาไนตริ
ฟิเคชั่น  (Nitrification) เป็นปฏิกิริยาการเปล่ียนแอมโมเนียให้เป็นไนเตรทอาศยัการท างานของแบคทีเรียกลุ่มไนตริฟายอิง เช่น Nitrosomonas, 
Nitrosospira, Nitrobacter และ Nitrococcus ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงแอมโมเนียให้เป็นไนไตรท์ หรือ 
Nitrosification และเปล่ียนแปลงไนไตรทใ์ห้เป็นไนเตรท หรือ Nitrite oxidation (Paul and Clark, 1996) กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน่ (Denitrification) 
เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ท่ีเกิดจากแบคทีเรียกลุ่มดีไนตริฟายอิง เป็นกลุ่มแบคทีเรียท่ีใช้ไนเตรทหายใจแทนออกซิเจนได้แก่ Alcaligenes, Bacillus, 
Flavobacterium และ Pseudomonas เป็นตน้  สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับปฏิกิริยาตอ้งมีความเขม้ขน้ของไนเตรทสูงกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 1.5  มิลลิกรัมต่อลิตร ปฏิกิริยาดงักล่าวจะเปล่ียนไนเตรทให้เป็นสารประกอบไดห้ลายชนิดไดแ้ก่ ไนไตรท ์ไนตริกออก
ไซด ์ไนตรัสออกไซด ์หากน ้ามีออกซิเจนนอ้ยกวา่ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทจะถูกเปล่ียนเป็นก๊าซไนโตรเจน (Nootong, 2006) 

การบ าบดัน ้ าเสียในระบบเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีใช้น ้ าหมุนเวียนโดยแบคทีเรียนิยมใช้ คือ แบบแบคทีเรียยึดเกาะกบัตวักลาง (Attached-
Growth System) มีประสิทธิภาพยอ่ยสลายแอมโมเนียระหวา่ง 0.19-0.79 กรัมแอมโมเนียต่อตารางเมตรต่อวนั (Miller, et al., 1985; Crab, et al., 2007) 
ถา้หากใช้ระบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพแบบโปรยกรอง (Trickling Filter) ให้ประสิทธิภาพยอ่ยสลายแอมโมเนียระหว่าง 0.24-0.64 กรัมแอมโมเนียต่อ
ตารางเมตรต่อวนั (Crab, et al., 2007; Eding, et al., 2006) และตวักรองชีวภาพแบบไมโครบีด (Microbead Filter) ให้ประสิทธิภาพยอ่ยสลาย
แอมโมเนียระหวา่ง 0.3-0.6 กรัมแอมโมเนียต่อตารางเมตรต่อวนั (Sustry, et al., 1999) 

ประสิทธิภาพของระบบบ าบดัไนโตรเจนแบบแบคทีเรียยึดเกาะกบัตวักลางข้ึนกบัรูปแบบของ biofilm  reactor และขนาดพ้ืนท่ี
ผิวสมัผสั biofilm reactor แบบ submerged filters ให้ประสิทธิภาพการบ าบดัสูงสุด (Gomez, et al., 2003) การเจริญเติบโตของแบคทีเรียและอตัราไน
ตริฟิเคชัน่ของ biofilm ข้ึนกบัหลายปัจจยั ไดแ้ก่ ความเขม้ขน้ของแอมโมเนีย ปริมาณสารอินทรียท่ี์เขา้สู่ระบบ ปริมาณออกซิเจน ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่าง อุณหภูมิและความเค็ม โดยอุณหภูมิและความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมีอิทธิพลต่อกระบวนการไนตริฟิเคชัน่มากท่ีสุด จึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของ
การเลือกชนิดของ biofilter และลกัษณะของการหมุนเวียนน ้า (Zhu and Chen, 1999) 

ในการบ าบดัน ้าเสีย กระบวนการดูดซบัของพืชน ้ า (Biosorption) เป็นการบ าบดัอีกแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมทั้งการบ าบดัน ้ าเสียจาก
อุตสาหกรรม ชุมชน และจากการเกษตร เป็นวิธีการบ าบดัน ้าเสียท่ีมีตน้ทุนต ่า พืชน ้ าหลายชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการดูดซบัแร่ธาตุ พืชน ้ าท่ีใช้กนั
แพร่หลายและมีรายงานวิจยัรับรอง คือ สาหร่ายสไปโรไจร่า (Spirogyra)  
สาหร่ายดงักล่าวมีประสิทธิภาพการดูดซบัสารอะโรเมติค (Shenai, 1995) โลหะหนกั (Shenai, 1995; Aksu, et al., 1997;   Aksu  and Acikel, 2000) 
และจากรายงานของ Lei and Ma (2009) สาหร่ายสไปโรไจร่าระดบัความหนาแน่น 3.05 กรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพดูดซบัฟอสฟอรัสทั้งหมด 
แอมโมเนียทั้งหมด ไนโตรเจนทั้งหมด และเปอร์แมงกาเนต ร้อยละ 96.84, 88.60, 85.49 และ 24.56 ตามล าดบั ผลการบ าบดัน ้ าเสียของสาหร่ายสไป
โรไจร่าท าให้คา่ความเป็นกรดเป็นด่างเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีความเขม้ขน้ของแคลเซียม แมกนีเซียม และค่าการน าไฟฟ้าลดลง 
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ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาวิจยั เก่ียวกบัผลการบ าบดัน ้ าเสียจากการฟักไข่ปลาดุกท่ีใช้การระบบบ าบดัน ้ าหมุนเวียน อตัรา
การฟักของไข่ปลาดุกอุยและการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไนตริฟิเคชัน่ในระบบบ าบดัชีวภาพแบบโปรยกรองและระบบบ าบดัชีวภาพผสมผสาน
แบบโปรยกรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่า เพ่ือพฒันาและประยกุตใ์ชส่้งเสริมแก่เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสตัวน์ ้าต่อไป 

2. วธีิการทดลอง 
2.1 ระบบการบ าบัดน า้ 

1.ชุดระบบฟักไข่ปลาดุกบ าบดัน ้าดว้ยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรอง (น ้าหมุนเวียนระบบ 800 ลิตร) ประกอบดว้ย 
1.1 ขวดแมคโดนลัดข์นาดความจุ 12 ลิตร มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 20.32 เซนติเมตร กน้ขวดรูปโคง้ ความลึก 13 เซนติเมตร ความสูงจากปาก

ส่วนโคง้ถึงท่อระบายน ้าออกของขวด 26 เซนติเมตร ระบายน ้าเขา้ทางกน้ขวดดว้ยท่อขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.25 น้ิว อตัราการไหล 2-3 ลิตรต่อนาที 
น ้าท่ีไหลจากกน้ขวดและออกทางท่อท่ีปากขวดจะผลกัดนัให้ไข่ปลาเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงภายในขวดฟักไข่ 

1.2 ตูก้รองสารแขวนลอยขนาดความกวา้ง 40 เซนติเมตร ยาว 72 เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู ้แต่ละตูมี้ชั้นกรวดหยาบ 
กรวดละเอียด ปะการังและถ่าน หนาชั้นละ 6 เซนติเมตร ตูก้รองท าหน้าท่ีกรองตะกอนจากน ้ าทิ้งท่ีระบายจากขวดฟักไข่ก่อนระบายน ้ าไปบ าบดัใน
ระบบกรองชีวภาพ 

1.3 ระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรองแบบ submerged  biofilter ใช้กรวดแม่น ้ าขนาด 3-4 เซนติเมตร เป็นตวักลางท่ีเกาะของ biofilm 
แบคทีเรียไนตริฟายเออร์ท่ีผา่นการเล้ียงเป็นระยะเวลา 30 วนั ก่อนการใชง้าน น าตวักลางท่ีมี biofilm วางในบ่อคอนกรีตขนาดพ้ืนท่ี 1.2 x 1.8  เมตร  มี
ชั้นตวักลางหนา 15 เซนติเมตรจากพ้ืนบ่อ เติมอากาศให้แบคทีเรียใชร้ะบบกระจายฟอง  รักษาปริมาณออกซิเจนในน ้าท่ีบ  าบดัให้มีความเขม้ขน้สูงเกิน 
4 มิลลิกรัมต่อลิตร ระบายน ้าเสียจากระบบฟักไข่เขา้สู่ระบบบ าบดัทางหัวบ่อในระดบัพ้ืนกน้บ่อ ปล่อยให้น ้ าเอ่อลน้ออกจากระบบกรองเขา้สู่ช่องพกั
น ้าท่ีให้ฟองอากาศเขม้ขน้ ช่องพกัน ้ามีขนาดพ้ืนท่ี 1.2 x 1.2  เมตร  น ้าในส่วนน้ีถูกน าเขา้สู่ระบบฟักไข่เพ่ือหมุนเวียนใชน้ ้าอยา่งต่อเน่ือง 

2. ชุดระบบฟักไข่ปลาดุกบ าบดัน ้าดว้ยระบบกรองชีวภาพผสมผสานแบบโปรยกรองร่วมกบัการดูดซบัของสาหร่ายสไปโร-ไจร่า (น ้ าหมุนเวียน
ระบบ 800 ลิตร) ประกอบดว้ย   

2.1 ระบบบ าบดัส่วนท่ี 1 ใชร้ะบบโปรยกรองแบบเดียวกบัขอ้ 1 ทั้งหมด 
2.2 เช่ือมต่อด้วยระบบบ าบดัส่วนท่ี 2 คือ ระบบดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่าอยูใ่นช่องน ้ าขนาด 0.6 x 1.2 เมตร ส่วนพ้ืนมีท่อเปิด

ออกเป็นช่องพกัน ้าขนาด 0.6 x 1.2 เมตร มีชั้นกรองกรวดหยาบและกรวดละเอียดหนาชั้นละ 12 เซนติเมตรและเหนือชั้นกรองใส่สาหร่ายสไปโรไจร่า
เตม็ช่อง 

2.3 น ้ าจากระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรองล้นลงสู่ระบบดูดซับของสาหร่ายสไปโรไจร่า และไหลไปสู่ช่องพกัน ้ าท่ีเติมอากาศ
เขม้ขน้ น ้าในส่วนน้ีจะถูกน าเขา้สู่ระบบฟักไข่ 

การเตรียมไข่ปลาใชวิ้ธีการผสมเทียม  ไข่ท่ีปฏิสนธิน ามาลา้งดว้ยน ้ ายาคาร์บาไมด์  ท่ีมีส่วนผสมของเกลือแกง 40 กรัม และยเูรีย 30 กรัมต่อน ้ า
สะอาด 10 ลิตร ไข่ท่ีลา้งดว้ยน ้ายาคาร์บาไมดจ์ะแยกออกจากกนั จากนั้นน าไปฟักในขวดแมคโดนลัด ์

2.2 การวดัจ านวนแบคทเีรียไนตริไฟเออร์  
1. เก็บตวัอยา่งแบคทีเรียจาก biofilm บนผิวตวักลางในบ่อบ าบดัทุก 6 ชัว่โมง รวม 6 คร้ัง เร่ิมจากชัว่โมงเร่ิมตน้ คือ  0, 6, 12, 18, 24 และ 

30 ชัว่โมง มีน ้าหนกัตวักลางประมาณ 30 กรัม เก็บตวัอยา่งดว้ยส าสีพนักา้นท่ีผา่นการฆ่าเช้ือ และน ากลบัห้องปฏิบติัการเพ่ือท าการแยกเช้ือ 
2. น าตวัอยา่งท่ีเก็บดว้ยส าลีพนักา้นท าการแยกเล้ียงแบคทีเรียกลุ่ม Nitrifying bacteria น า biofilm ท่ีติดบนส าลี ละลายลงในน ้ากลัน่ท่ีฆ่า

เช้ือแลว้ 20 มิลลิลิตร 
3. ดูดสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ 10-1 ไปเจือจางในน ้าให้ไดค้วามเขม้ขน้ 10-  2, 10- 3 และ 10- 4 ตามล าดบัใช้ปิเปตดูดสารละลายตวัอยา่ง    

1 มิลลิลิตรใส่ลงในหลอดอาหารเล้ียงเช้ือท่ีเตรียมอาหารเหลวปริมาตร 5 มิลลิลิตร และน าเขา้เคร่ือง vortex ป่ัน 120 คร้ังต่อ 30 วินาที เพ่ือน ามาแยก
เล้ียงเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Nitrifying bacteria ในอาหารเล้ียงเช้ือสูตรเฉพาะท่ีเตรียมโดยดดัแปลงตาม Roey et al. (2009) 

4. บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 - 3 วนั ไม่มีการให้แสง จากนั้นใชอ้อโต ้ปิเปตดูดสารละลายจากหลอดบ่มเช้ือปริมาณ 
2 ไมโครลิตร ใส่ลงในอาหาร Nutrient agar ท่ีเตรียมไวใ้นจานเพาะเช้ือ และใชแ้ท่งแกว้สามเหล่ียมเกล่ียกระจายเช้ือดว้ยวิธี spread plate (ทุกขั้นตอน
ท าในตูป้ลอดเช้ือ) บ่มท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ไม่มีการให้แสง สงัเกตลกัษณะของโคโลนีท่ีเด่นชดั บนัทึกลกัษณะการเจริญ 
วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง บนัทึกภาพ และน าไปศึกษาลกัษณะรูปร่างของแบคทีเรียอยา่งละเอียดภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ และศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความหนาแน่นของแบคทีเรียกบัปริมาณแอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท ์และไนเตรท โดยใชวิ้ธีสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
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2.3 การศึกษาผลการบ าบัดน า้เสียจากการฟักไข่ และเปรียบเทยีบอตัราการฟักไข่ของระบบบ าบัดน า้ 2 ระบบ 
แผนการทดลองใชวิ้ธีจบัคู่ทดสอบนยัส าคญัความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม (Dependent Samples) ระหว่างคุณภาพน ้ าทิ้ง

จากระบบฟักไข่ และคุณภาพน ้ าท่ีบ  าบดัผ่านระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรอง และการบ าบดัดว้ยระบบโปรยกรองผสมผสานและการดูดซบัโดยสาหร่าย-
สไปโรไจร่า ท่ีเวลา 0, 6, 12, 18, 24 และ 30 ชัว่โมง พารามิเตอร์ท่ีเปรียบเทียบประกอบดว้ยปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท ์ไนเตรทและออกซิเจน ตวัอยา่ง
น ้ าเก็บจากน ้ าท่ีลน้จากตูก้รอง ปริมาณออกซิเจนของน ้ าทิ้งจากระบบฟักไข่เก็บจากน ้ าลน้จากขวดฟักไข่และตวัอยา่งน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัเก็บจากน ้ าท่ีลน้ออก
จากระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรอง 

อตัราการฟักไข่ปลาดุกอุยในระบบขวดแมคโดนลัดแ์บบน ้าหมุนเวียนท่ีใชก้ารบ าบดัดว้ยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรองและระบบ
ชีวภาพผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ายสไปโรไจร่า เปรียบเทียบอตัราการฟักเป็นตวัของไข่ปลาท่ีปฏิสนธิด้วยการคิดเป็น
เปอร์เซ็นต ์

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
การศึกษาผลการบ าบดัน ้าเสียจากการฟักไข่ปลาดุกท่ีใชก้ารบ าบดัดว้ยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรองและการบ าบดัดว้ยระบบกรอง

ชีวภาพผสมผสานระหวา่งระบบโปรย กรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่า  จากการศึกษาพบว่า  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าของน ้ าเสีย
จากการฟักไข่ปลาดุกอุยกบัคุณภาพน ้าท่ีผา่นการบ าบดัโดยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรองระหว่างช่วงเวลา 0-30 ชัว่โมง พบว่า ความเขม้ขน้ของ
แอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรทแ์ละไนเตรท ของน ้าเสียจากระบบฟักไข่ปลาดุกอุยมี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 32.00, 320.67 และ 936.00 ไมโครกรัมต่อลิตร และ
ปริมาณออกซิเจนของน ้าเสียมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.25 มิลลิกรัมต่อลิตรตามล าดบั ขณะท่ีความเขม้ขน้ของแอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท ์และไนเตรทของ
น ้ าท่ีผ่านการบ าบดัดว้ยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรองมีค่าเฉล่ีย 17.67, 281.33 และ 869.00ไมโครกรัมต่อลิตร และปริมาณออกซิเจนของน ้ าท่ี
ผา่นการบ าบดัดว้ยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.25 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั (ภาพท่ี 1 และ 2) 
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ภาพที่ 1 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท (ไมโครกรัมต่อลติร) ระหว่างน า้เสียจากระบบฟักไข่ปลาดุกและน า้ทีผ่่าน 
การบ าบัดด้วยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรองระหว่างช่ัวโมงที่ 0 - 30 

 
ภาพที ่2 ปริมาณออกซิเจน (มลิลกิรัมต่อลติร) ของน า้เสียจากระบบฟักไข่ปลาดุกอุย และของน า้ทีผ่่านการบ าบัดด้วย 

ระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรอง ระหว่างช่ัวโมงที ่0 - 30 

จากการเปรียบเทียบคุณสมบติัของน ้ าทั้ง 4 พารามิเตอร์ดงักล่าวทางสถิติ พบว่า ค่าความเขม้ขน้ของแอมโมเนีย ไนไตรท ์และไนเตรท
ของน ้ าเสียจากการฟักไข่ปลาดุกอุยและของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัโดยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรองไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P < .05) ขณะท่ี
ปริมาณออกซิเจนของน ้าเสียจากการฟักไข่ปลาดุกอุยและของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัโดยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรองมีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
(P < .05) 
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ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าของน ้ าเสียจากการฟักไข่ปลาดุกอุยกบัคุณภาพน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัด้วยระบบกรองชีวภาพผสมผสาน
ระหวา่งระบบโปรยกรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่า ระหวา่งช่วงเวลา 0-30 ชัว่โมง พบวา่ ความเขม้ขน้ของแอมโมเนีย ไนไตรท ์และไน
เตรทของน ้าเสียจากระบบฟักไข่ปลาดุกอุยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 45.00, 150.33 และ 270.33ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล าดบั และปริมาณออกซิเจนของน ้ าเสีย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.18 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะท่ีความเขม้ขน้ของแอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท ์และไนเตรท ของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัดว้ยระบบกรอง
ชีวภาพแบบโปรยกรองมีค่าเฉล่ีย 27.83, 136.00 และ 366.33 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล าดบั และปริมาณออกซิเจนของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัดว้ยระบบ
กรองชีวภาพแบบโปรยกรองมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 5.88 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพท่ี 3 และ 4) 
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ภาพที ่3 เปรียบเทยีบความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรท์และไนเตรท (ไมโครกรัมต่อลติร) ระหว่างน า้เสียจากระบบฟัก 

ไข่ปลาดุกและน า้ทีบ่ าบัดระบบผสมผสานกรองชีวภาพแบบโปรยกรองและการดูดซับโดยสาหร่ายสไปโรไจร่า 

 
 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบความเข้มข้นของออกซิเจน (มลิลกิรัมต่อลติร) ระหว่างน า้เสียจากระบบฟักไข่ปลาดุก และน า้ทีบ่ าบัด 
ระบบผสมผสานกรองชีวภาพแบบโปรยกรองและการดูดซับโดยสาหร่ายสไปโรไจร่า 

การเปรียบเทียบคุณภาพทั้ง 4 พารามิเตอร์ดงักล่าวทางสถิติ พบว่า ค่าความเขม้ขน้ของแอมโมเนีย ไนไตรท ์และไนเตรท ของน ้ าเสียจากการ
ฟักไข่ปลาดุกอุยและของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัโดยระบบการบ าบดัดว้ยระบบกรองชีวภาพผสมผสานระหว่างระบบโปรยกรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่ายส
ไปโรไจร่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P < .05) ขณะท่ีปริมาณออกซิเจนของน ้าเสียจากการฟักไข่ปลาดุกอุยและของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัโดยระบบกรองชีวภาพ
แบบโปรยกรองมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P < .05) 

ผลการเปรียบเทียบระบบบ าบดัน ้ าเสียจากการฟักไข่ปลาดุกท่ีใช้การบ าบดัดว้ยระบบบ าบดัชีวภาพแบบโปรยกรองและการบ าบดัดว้ย
ระบบกรองชีวภาพผสมผสานระหว่างระบบโปรยกรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่า พบว่า การฟักไข่ปลาดุกท่ีใช้การบ าบดัด้วยระบบ
บ าบดัชีวภาพแบบโปรยกรอง ท าให้คุณภาพน ้าท่ีบ  าบดัมีปริมาณแอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท ์ และไนเตรท เฉล่ียลดลงจาก 32.00, 320.67 และ 936.00 
ไมโครกรัมต่อลิตร เหลือปริมาณ 17.67, 281.33 และ 869.00 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล าดบั เม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นตป์ริมาณแอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท ์
และไนเตรท 44.78, 12.27 และ 7.16 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ขณะท่ีการฟักไข่ปลาดุกท่ีใช้การบ าบดัดว้ยระบบบ าบดักรองชีวภาพท่ีผสมผสานระหว่าง
ระบบโปรยกรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่า ท าให้คุณภาพน ้าท่ีบ  าบดัมีปริมาณแอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท ์และไนเตรท เฉล่ียลดลงจาก 
45.00,  150.33 และ 270.33 ไมโครกรัมต่อลิตร เหลือปริมาณ 27.83, 136.00 และ 366.33 ไมโครกรัมต่อลิตรตามล าดบั หรืออตัราการลดลงของ
แอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท ์และไนเตรท เท่ากบั 38.16, 9.53 และ -26.20 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
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การศึกษาอตัราการฟักไข่ปลาดุกอุยในระบบขวดแมคโดนลัแบบน ้ าหมุนเวียนท่ีใช้การบ าบดัดว้ยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรอง
และระบบชีวภาพผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่า ระบบละ 6 ซ ้ า (ขวด) พบว่า อตัราการฟักไข่ปลาดุกอุยท่ีบ าบดั
น ้ าดว้ยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรอง มีอตัราการฟักเป็นตวัเฉล่ีย 76.6 เปอร์เซ็นตข์องไข่ปลาดุกอุยท่ีปฏิสนธิ และอตัราการฟักไข่ปลาดุกอุยท่ี
บ าบดัน ้าดว้ยระบบชีวภาพผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่า มีอตัราการฟักเป็นตวัเฉล่ีย 79.6 เปอร์เซ็นตข์องไข่ปลา
ดุกอุยท่ีปฏิสนธิ (ภาพท่ี 5) 

 

ภาพที ่5 อตัราการฟักไข่ปลาดุกอุยในระบบขวดแมคโดนัลแบบน า้หมุนเวยีนที่ใช้ระบบบ าบัดแบบโปรยกรอง (แบบที ่1) และ 
ระบบบ าบัดผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ายสไปโรไจร่า (แบบที ่2) 

ตารางที ่1 เปรียบเทยีบสหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สันระหว่างความหนาแน่นของแบคทเีรียไนตริไฟองิกบัแอมโมเนียทั้งหมด 
   ไนไตรท์ และไนเตรท ของน า้เสียจากระบบฟักไข่ปลาดุกทีใ่ช้ระบบบ าบัดแบบโปรยกรอง (แบบที ่1) และระบบบ าบัด 
   ผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ายสไปโรไจร่า (แบบที ่2) 

ระบบบ าบัด คู่ความสัมพนัธ์ 
ช่ัวโมง 

สหสัมพนัธ์ นัยส าคัญ 
0 6 12 18 24 30 

แบบท่ี 1 

แบคทีเรีย 3 11 17 18 27 55  
-.008 

 
.988 แอมโมเนีย 21 51 72 10 24 36 

แบคทีเรีย 3 11 17 18 27 55  
.880 

 
.021 ไนไตรท ์ 15 162 207 309 604 627 

แบคทีเรีย 3 11 17 18 27 55  
.543 

 
.534 ไนเตรท 20 151 449 1,900 2,294 802 

แบบท่ี 2 

แบคทีเรีย 4 8 15 15 25 47  
.455 

 
.364 แอมโมเนีย 8 14 27 96 69 56 

แบคทีเรีย 4 8 15 15 25 47  
.956 

 
.003 ไนไตรท ์ 0 31 16 124 287 444 

แบคทีเรีย 
ไนเตรท 

4 8 15 15 25 47  
.788 

 
.063 6 180 329 297 396 414 

หมายเหต ุแบคทีเรียมีความเข้มข้น 10-4 นับจ านวนโคโลนี ใช้วิธีการค านวณหน่วยเป็น CFU (colony forming unit) ต่อมิลลิลิตร 

การศึกษาการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไนตริฟิเคชัน่ในระบบบ าบดัชีวภาพแบบโปรยกรองและระบบบ าบดัชีวภาพผสมผสานแบบ
โปรยกรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่า ตลอดระยะเวลาฟักไข่ปลาดุก 30 ชัว่โมง พบว่า  ความหนาแน่นของแบคทีเรียมีความสัมพนัธ์กบั
ปริมาณไนไตรท์ของระบบบ าบดัแบบโปรยกรอง และระบบบ าบดัผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ายสไปโรไจร่าท่ีระดับ
นยัส าคญั .021 และ .003 ตามล าดบั แต่ความหนาแน่นของแบคทีเรียไม่มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณแอมโมเนียทั้งหมด และไนเตรท (ตารางท่ี 1) 

 

4. สรุปผลการทดลอง 
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1. การบ าบดัน ้าเสียจากการฟักไข่ปลาดุกดว้ยระบบบ าบดัชีวภาพแบบโปรยกรอง สามารถลดปริมาณแอมโมเนียทั้งหมด  ไนไตรท ์และไนเต
รท จากปริมาณ 32.00, 320.67 และ 936.00 ไมโครกรัมต่อลิตร เหลือปริมาณ 17.67, 281.33 และ 869.00ไมโครกรัมต่อลิตร หรืออตัราการลดลงคิดเป็น
เปอร์เซ็นต ์เท่ากบั 44.78, 12.27 และ 7.16 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และการบ าบดัน ้ าเสียจากฟักไข่ปลาดุกดว้ยระบบบ าบดักรองชีวภาพท่ีผสมผสานระหว่าง
ระบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ายสไปโรไจร่าลดปริมาณแอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท์ และไนเตรท จากปริมาณ 45.00, 150.33 และ 270.33 
ไมโครกรัมต่อลิตร เหลือปริมาณ 27.83, 136.00 และ 366.33 ไมโครกรัมต่อลิตร หรืออตัราการลดลงเท่ากบั 38.16, 9.53 และ -26.20 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 

2. การฟักไข่ปลาดุกอุยในระบบขวดแมคโดนลัด์แบบน ้ าหมุนเวียนท่ีใช้การบ าบดัดว้ยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรอง มีอตัราการ
ฟักเป็นตวัเฉล่ีย 76.6 เปอร์เซ็นตข์องไข่ปลาดุกอุยท่ีปฏิสนธิ และอตัราการฟักไข่ปลาดุกอุยในระบบขวดแมคโดนัลด ์ท่ีบ  าบดัน ้ าดว้ยระบบชีวภาพ
ผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่า มีอตัราการฟักเป็นตวัเฉล่ีย 79.6 เปอร์เซ็นตข์องไข่ปลาดุกอุยท่ีปฏิสนธิ 

3. ความหนาแน่นของแบคทีเรียไนตริไฟอิงในระบบโปรยกรองและระบบผสมผสานโปรยกรองและดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่ามี
ความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัปริมาณไนไตรท ์แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณแอมโมเนียและไนเตรททางสถิติ  

ดงันั้น จากผลการทดลองการก าจดัแอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรทแ์ละไนเตรท จากน ้ าเสียฟักไข่ปลาดุกอุยของทั้งระบบ  การบ าบดัน ้ าเสียแบบ
โปรยกรองและแบบผสมผสานโปรยกรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่ามีอตัราท่ีต  ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบัผลของการศึกษาวิจยัก่อนหน้าน้ี  ทั้งน้ี
อาจเกิดจากของเสียจากระบบฟักไข่ปลาดุกอุยท่ีเกิดข้ึนมีทั้งท่ีอยูใ่นรูปสารอินทรียไ์นโตรเจนแขวนลอยท่ียงัไม่ยอ่ยสลายและสารอนินทรียไ์นโตรเจนท่ีอยูใ่น
รูปสารละลาย ดังนั้นหากสารอินทรียไ์นโตรเจนทั้งหมดสลายตวัจะท าให้ปริมาณของแอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท์ และไนเตรท ในน ้ าเสียมีค่าสูงกว่าท่ี
วิเคราะห์ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม ผลของการบ าบดัน ้ าของระบบบ าบดัทั้ง 2 แบบ ท าให้น ้ าในระบบฟักไข่ไม่อยูใ่นสภาวะเส่ือมโทรมถึงระดบัท่ีเป็นพิษต่อคพัภะ
และลูกปลาวยัอ่อน 

เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจดัแอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรทแ์ละไนเตรท ของน ้ าเสียจากการฟักไข่ปลาดุกอุยของระบบการ
บ าบดัน ้ าเสียแบบโปรยกรองและผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับดว้ยสาหร่ายสไปโรไจร่า พบว่า ระบบบ าบดัผสมผสานและดูดซับดว้ย
สาหร่ายสไปโรไจร่ามีประสิทธิภาพดีกว่า เน่ืองจากผลการดูดซบัของสาหร่ายสไปโรไจร่า  ส่วนไข่ปลาท่ีไดรั้บการปฏิสนธิในระบบฟักไข่ท่ีใช้การ
บ าบดัน ้าแบบผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซบัดว้ยสาหร่าย-สไปโรไจร่ามีเปอร์เซ็นตต์  ่ากว่าไข่ปลาท่ีไดรั้บการปฏิสนธิในระบบฟักไข่ท่ีใช้
การบ าบดัน ้าแบบโปรยกรอง ซ่ึงเป็นดชันีบ่งช้ีปริมาณของเสียไนโตรเจนของน ้าท่ีฟักไข่ปลาท่ีใชร้ะบบบ าบดัแบบผสมผสานแบบโปรยกรองและการ
ดูดซบัดว้ยสาหร่ายสไปโรไจมีปริมาณมากกวา่  แต่ระบบบ าบดัดงักล่าวสามารถบ าบดัน ้าเสียให้กลบัคืนคุณภาพท่ีดีกวา่ 
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บทคัดย่อ 
การวิเคราะห์คุณภาพน ้ า พบว่า ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และค่าบีโอดีของบ่อในบ่อทดลองท่ีใส่สาหร่ายไส้ไก่มีค่าเฉล่ียต ่ากว่า

บ่อควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือวิเคราะห์คุณภาพดิน พบว่า ในบ่อควบคุมและบ่อทดลองไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตพบวา่ ผลผลิตกุง้ท่ีไดจ้ากบ่อทดลองมีปริมาณสูงกวา่บ่อควบคุม และการ
สมัภาษณ์เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาวในพ้ืนท่ีพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสนใจในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมร่วมกบัสาหร่ายไส้ไก่  
ค าส าคญั: คุณภาพน ้า สาหร่ายไส้ไก่ 

Abstract 
Water quality and sediment were investigated every ten days as well as a comparative study of shrimp production between control and 

treatment ponds. Results reflected that concentrations of total nitrogen, phosphorus and BOD in treatment ponds with gut weed were relatively 
significantly  lower than control ponds at 95% confident interval. Sediment quality  was no significantly difference between  control ponds and 
treatment ponds at 95%  Shrimp harvesting, showed that shrimp production in treatment ponds was higher than in control ponds. Result from 
interviewing shrimp farmers, most of them interested in intensive culture Pacific white shrimp on together with gut weed.  
Keywords: Water Quality, Gut Weed. 

1. บทน า  
เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้งมากกว่าร้อยละ 90 เล้ียงแบบพฒันา (intensive farming) ซ่ึง ชลอ  (2547) ให้ความเห็นว่าจะตอ้งใช้ความรู้ทางวิชาการ 

เทคโนโลยแีละการจดัการท่ีทนัสมยั โดยการเล้ียงกุง้แบบพฒันาจะให้ผลผลิตต่อไร่สูง แต่ตอ้งใชเ้งินทุนมากถา้เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้มีการจดัการและดูแลไม่
ดีพอ รวมทั้งน ้ าในบ่อเล้ียงกุ้งมีคุณภาพไม่เหมาะสม จะท าให้กุ้งมีอตัรารอดตายต ่า เกิดโรคระบาดหรือกุ้งโตช้า จึงมีการใช้สารเคมีและสารปฏิชีวนะ
จ านวนมาก ส่งผลให้พบสารตกคา้งในกุง้ น ้ า และดินตะกอน จึงท าให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ประสบภาวะขาดทุน มีหน้ีส้ิน ดงันั้นการจดัการคุณภาพน ้ า 
และดินตะกอนท่ีดีจึงเป็นปัจจยัส าคญัให้ประสบความส าเร็จในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม แบบหนาแน่น การเล้ียงกุง้ขาว แวนนาไม แบบพฒันามีการ
ปล่อยกุง้ดว้ยอตัราสูง ปริมาณอาหารท่ีใชเ้ล้ียงกุง้ก็จะมากข้ึนตามปริมาณกุง้ท่ีเหลือรอดในบ่อ ธาตุอาหารท่ีละลายในน ้ ามาจากอาหารท่ีเหลือและเน่า
สลาย ส่ิงขบัถ่ายของกุง้ และเศษอาหารท่ีตกคา้งในบ่อเล้ียงจะถูกยอ่ยสลายโดยขบวนการทางแบคทีเรียเป็น กรดอะมิโน กรดยริูค แอมโมเนียและไน
ไตรท ์เม่ืออยูใ่นสภาวะท่ีไม่มีออกชิเจน เช่นในตะกอนดินบริเวณกน้บ่อ เศษอาหาร และส่ิงขบัถ่ายจะถูกยอ่ยสลายเกิดแก๊สไข่เน่า (H2S) และก๊าซมีเทน 
(CH4) ท  าให้คุณสมบติัของน ้าบางอยา่งเปล่ียนไปทั้งดา้นเคมี กายภาพ ชีวภาพ (เป่ียมศกัด์ิ, 2538) Enander and Hsselstrom (1994) ไดท้ดลองบ าบดัน ้ า
ทิ้งจากบ่อเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมโดยใชร้ะบบชีวภาพ ประกอบดว้ยหอยสองฝา  และสาหร่ายทะเล พบว่าในระบบบ าบดัแบบชีวภาพสามารถบ าบดัน ้ าทิ้ง
จากบ่อเล้ียงกุง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพน ้าและดินตะกอน ระหว่างการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม แบบพฒันากบัการเล้ียง
กุง้ขาวแบบพฒันาร่วมกบัสาหร่ายไส้ไก่ (2) เพื่อศึกษาความสนใจของเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม ระหว่างการเล้ียงแบบพฒันากบัการเล้ียงแบบ
พฒันาร่วมกบัสาหร่ายไส้ไก่ 
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การตรวจเอกสาร   
ระบบการเล้ียงแบบผสมผสาน (polyculture) หรือระบบการเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบรวมกนั  เป็นลกัษณะการเล้ียงสัตวน์ ้ ารวมกนัสองชนิด  

หรือมากกวา่สองข้ึนไป ภายใตส้ภาพแวดลอ้มเดียวกนัและสามารถเล้ียงรวมกนัในบ่อเดียวกนัได ้(New and Valenti, 2000) สาหร่ายไส้ไก่พบไดท้ัว่ไป 
สามารถเจริญเติบโตได้ในพ้ืนท่ีน ้ ากร่อยจนถึงแหล่งน ้ าเค็ม ปากแม่น ้ า แอ่งน ้ าหรือบนก้อนหินตามแนวน ้ าข้ึนน ้ าลง ตามความยาวชายฝ่ังทะเล 
(Stewart, 1991)โดยเฉพาะตามชายฝ่ังท่ีมีปริมาณธาตุอาหารสูงจะมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีปริมาณมาก (Villares and Carballeira, 2003)  
มกัข้ึนบนกอ้นหิน เปลือกหอยพบบ่อยในแหล่งน ้ ากร่อยหรือบ่อเล้ียงปลา สาหร่ายไส้ไก่มีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลงความเค็มได้ดีมาก บาง
ชนิดข้ึนอยูใ่ตท้อ้งเรือโดยสารท่ีแล่นไปมาระหว่างน ้ าจืดและน ้ าเค็ม  ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงความเค็มตลอดเวลา (กาญจนภาชน์, 2527) การศึกษาของ
เบญจมาศ และคณะ (2544) โดยท าการศึกษาการเล้ียงกุง้กุลาด าร่วมกบัสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina sp.) ผลการศึกษาพบว่า  สาหร่ายสไปรูลินา
สามารถควบคุมคุณภาพน ้าได ้โดยท่ีปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท ์และไนเตรท ไนโตเจน ในบ่อท่ีเล้ียงกุง้ร่วมกบัสาหร่ายสไปรูลินาจะมีค่าต  ่ากว่าการ
เล้ียงกุง้เพียงอยา่งเดียว เม่ือเปรียบเทียบอตัราการเจริญเติบโตของการเล้ียงกุง้กุลาด าร่วมกบัสาหร่ายสไปรูลินากบัการเล้ียงกุง้กุลาด าเพียงอยา่งเดียว
พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ในขณะท่ีอตัราการรอดตายของการเล้ียงกุง้ร่วมกบัสาหร่ายสไปรูลินามีค่าสูงกวา่การเล้ียงกุง้เพียงอยา่งเดียว   

2.วธีิการทดลอง 
2.1 การเตรียมบ่อ 

การเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม ในพ้ืนท่ีอ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นบ่อเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม โดยสูบน ้ าเขา้บ่อจาก
คลองธรรมชาติ จ  านวน 6 บ่อ บ่อละ 4 ไร่ ลกัษณะบ่อเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ปล่อยลูกกุง้ระยะโพสลาร์วา 12 (พี 12) ในอตัราความหนาแน่น 50,000 
ตวัต่อไร่  แบ่งเป็นบ่อทดลองท่ีเล้ียงร่วมกบัสาหร่ายไส้ไก่ จ  านวน 3 บ่อ และบ่อควบคุมท่ีไม่มีสาหร่ายไส้ไก่ จ  านวน  3 บ่อ 

ในการเตรียมบ่อหลงัจากจบักุง้เสร็จแลว้ในรอบท่ีผา่นมา จะตากบ่อทิ้งไวป้ระมาณ 1-2 สัปดาห์  หลงัจากนั้นจะเกล่ียเลนกลางบ่อออก
รอบๆ เพ่ือให้เลนแห้งไดเ้ร็วข้ึน จึงกวาดเลนทั้งหมดออกไป  ก่อนท่ีจะสูบน ้ าเขา้บ่อจากคลองธรรมชาติผ่านถุงกรองเขา้บ่อเล้ียง ให้ไดร้ะดบัความลึก 
70-80 เซนติเมตร  ผา่นถุงกรองสามชั้น โดยชั้นในสุดเป็นมุง้สีฟ้ายาว 2 เมตร เพ่ือกนัขยะ (กรองเศษไม ้หรือ ส่ิงไม่พึงประสงคช้ิ์นใหญ่) ชั้นสองเป็น
ผา้กรองช่องตา 130 ไมโครเมตร ขนาดใหญ่กวา่ชั้นแรก และชั้นนอกสุดเป็นมุง้เขียว ซ่ึงยดึติดกบัถุงกรองละเอียด การกรองจะช่วยลดปริมาณปลาและ
กุง้จากธรรมชาติ รวมถึงไข่ของสตัวน์ ้าไม่ให้เขา้ไปในบ่อเล้ียง 

น าสาหร่ายไส้ไก่จากบ่อเพาะสาหร่ายในเขตอ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใส่ในบ่อเล้ียงกุ้งบริเวณขอบบ่อ ในอตัรา
ประมาณ 4 กิโลกรัม/ไร่ แลว้จึงเติมน ้าเขา้บ่อจนถึงระดบัความลึกของบ่อ เพาะสาหร่ายนานประมาณ 2 เดือน สาหร่ายจึงจะเจริญเติบโตปกคลุมพ้ืนท่ี
ผิวน ้าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์ จึงพร้อมท่ีจะปล่อยลูกกุง้ในบ่อควบคุมท่ีไม่มีสาหร่ายไส้ไก่  หลงัจากปล่อยลูกกุง้วนัแรกจะเร่ิมให้อาหารในอตัราลูกกุง้ 
100,000 ตวั/อาหาร 2,500 กรัม/วนั เดินสาดรอบบ่อวนัละ 2 ม้ือ หลงัจากปล่อยกุง้ 10 วนั จะน าอาหารมาใส่ยอเล็กนอ้ยเพ่ือสงัเกตการเจริญเติบโต และ
ให้กุง้เร่ิมปรับเขา้มาหาอาหารในยอ จากนั้นเม่ือกุง้มีอาย ุ 21-25 วนั จะเร่ิมปรับอาหารโดยใชย้อ อตัราการใส่อาหารในยอคือ 1 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
เช่น ถา้ให้อาหาร 10 กิโลกรัม ก็แบ่งใส่ยอละ 10 กรัม 

เม่ือกุง้มีอาย ุ10-15 วนั จะเร่ิมเติมน ้ า วนัละ 5-10 เซนติเมตร จนไดร้ะดบัความลึก 150 เซนติเมตร  และจะเร่ิมเปล่ียนถ่ายน ้ า เม่ือกุง้มี
อาย ุ70 วนั โดยจะพิจารณาจากคุณภาพน ้ า การเปล่ียนถ่ายน ้ าแต่ละคร้ังจะสูบน ้ าในบ่อเล้ียงออกประมาณ 15-30 เซนติเมตร แลว้สูบน ้ าใหม่ในคลอง
เดิมเขา้ไปในบ่อเล้ียงจนไดร้ะดบัเท่าเดิม 

ส าหรับเคร่ืองให้อากาศใชเ้คร่ืองรถยนตอี์ดี 33 (ED33) 100 แรงมา้ ในแต่ละบ่อ ประกอบดว้ย  8 แขนยาว มีจ  านวนใบพดั 100 ใบ โดย 
1 เคร่ืองยนต ์สามารถให้อากาศส าหรับบ่อเล้ียงกุง้ 2 บ่อ ในเวลากลางวนัจะเปิดเคร่ืองให้อากาศ ความเร็ว 60-65รอบ/นาที ส่วนกลางจะเพ่ิมความเร็ว
เป็น 80 รอบ/นาที การจดัการการเปิดเคร่ืองให้อากาศนั้น ในช่วงเดือนแรกจะไม่เปิดเคร่ืองให้อากาศแต่จะเร่ิมเปิดเคร่ืองให้อากาศหลงัจากกุง้มีอายุ
ประมาณ 1 เดือน โดยในเวลากลางวนัจะเปิดเคร่ืองก่อนให้อาหาร  2  ชัว่โมง จากนั้นจะปิดเคร่ือง ในขณะท่ีเวลากลางคืน (24.00-06.00 น.) จะเปิด
เคร่ืองให้อากาศตลอดเวลา 

2.2 วสัดุอุปกรณ์ 
วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการศึกษาคุณภาพน ้าและดินตะกอน ระหวา่งการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม แบบพฒันากบัการเล้ียงกุง้ขาวแบบพฒันา

ร่วมกบัสาหร่ายไส้ไก่ เตรียมอุปกรณ์ดงัน้ี (1) อุปกรณ์ส าหรับเก็บตวัอย่างน ้ าและดิน (2) อุปกรณ์และเคร่ืองมือวิเคราะห์คุณภาพน ้ าและดินทั้ง
ภาคสนามและห้องปฏิบติัการ (3) โปรแกรมทางสถิติ (4) แบบสมัภาษณ์เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาว 
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2.3 การศึกษาคุณสมบัตขิองน า้ในบ่อควบคุมทีไ่ม่มสีาหร่ายไส้ไก่กบับ่อทดลองทีม่สีาหร่ายไส้ไก่  
คุณสมบติัของน ้าในบ่อควบคุมและบ่อทดลอง ตลอดระยะเวลาการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมท่ีท าการศึกษา คือ ออกซิเจนละลายน ้ า พีเอช 

อุณหภูมิ ความเป็นด่าง ความกระดา้ง ความเคม็ ค่าการน าไฟฟ้า แอมโมเนียรวม ไนไตรท ์ไนเตรท ฟอสฟอรัสรวม ความโปร่งแสง 

2.4 การศึกษาคุณสมบัตขิองดนิในบ่อควบคุมทีไ่ม่มสีาหร่ายไส้ไก่กบับ่อทดลองทีม่สีาหร่ายไส้ไก่ 
คุณสมบติัของน ้าในบ่อควบคุมและบ่อทดลอง ตลอดระยะเวลาการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมท่ีท าการศึกษา คือ น ้าในดินตะกอน พีเอช ค่า

การน าไฟฟ้า ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสรวม ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน โพแทสเซียม 

2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าขอ้มูลท่ีจดบนัทึกไปวิเคราะห์และศึกษาทางสถิติ โดยเปรียบเทียบผลของการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมแบบพฒันาท่ีมีสาหร่ายไส้ไก่ 

กบับ่อควบคุมท่ีไม่มีสาหร่ายไส้ไก่ มีผลต่อคุณภาพน ้ า คุณภาพดิน ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างชุด
ทดลอง โดยใช ้ T-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P<0.05) 

2.6 การประเมนิผลผลติกุ้งและการเปรียบต้นทุนและผลก าไรจากการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม 
 ผลตอบแทนทั้งหมด           =              ปริมาณผลผลิตกุง้ × ราคากุง้ท่ีขายได ้

                   ก  าไรสุทธิ                            =             ผลตอบแทนทั้งหมด  –  ตน้ทุนทั้งหมด 

2.7 ความเป็นไปได้ในความสนใจของเกษตรกรผู้เลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม ระหว่างการเลีย้งแบบพัฒนากับการเลีย้งแบบพัฒนา
ร่วมกบัสาหร่ายไส้ไก่  

สัมภาษณ์เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้งขาว โดยใช้แบบสัมภาษณ์ๆ กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพการเพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไม 25 ราย โดย (ยุทธ 
ไกยวรรณ์, 2544) มีประเด็นท่ีสอบถามเก่ียวกบัผลของการเล้ียงกุง้ขาว ไดแ้ก่ วิธีการจดัการคุณภาพน ้า ดินตะกอน ผลผลิต ตน้ทุนและผลตอบแทน   

3. ผลการทดลอง 
ตารางที ่1 การศึกษาคุณสมบัตขิองดนิในบ่อควบคุมทีไ่ม่มสีาหร่ายไส้ไก่กบับ่อทดลองทีม่สีาหร่ายไส้ไก่ 

      หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในแนวนอนท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 

ตารางที ่2 คุณสมบตัขิองน า้ในบ่อควบคุมและบ่อทดลองทีม่สีาหร่ายไส้ไก่ 

คุณสมบัติของดิน 
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

                    บ่อควบคุม บ่อทดลอง 

ไนโตรเจนรวม (เปอร์เซ็นต)์ 0.35±0.04 a 0.29±0.05 a 
ฟอสฟอรัส   (พีพีเอ็ม)  0.53±1.75 a  0.67±2.18 a 
โพแทสเซียม   (พีพีเอ็ม) 8.51±1.34 a  8.80±1.99 a 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.37±0.34 a  8.40±0.28 a 
อินทรียว์ตัถุในดิน  (เปอร์เซ็นต)์ 13.78±2.75 a  11.37±2.31 a 
น ้ าในดินตะกอน  (เปอร์เซ็นต)์  43.31±8.64 a  41.30±3.93 a 
ค่าการน าไฟฟ้า   (มิลลิซิเมนส์ต่อเซนติเมตร)          276.22±21.09 a 266.10±27.98 a 

คุณสมบัติของน ้า 
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

บ่อควบคุม บ่อทดลอง 

ออกชิเจนละลายน ้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 5.83±1.31 a 8.00±0.53 a 
พีเอช 7.42±0.19 a  7.30±0.16 a 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 28.26±0.37 a  28.40±0.29 a 
ค่าการน าไฟฟ้า  (มิลลิซิเมนส์ต่อเซนติเมตร)          18.78±3.29 a  22.28±2.09 a 
ความเคม็ (พีพีที) 10.52±2.52 a  13.72±2.00 a 
ความโปร่งแสง (เปอร์เซ็นต)์ 62.55±32.52 a  41.74±30.18 a 
ความเป็นด่างรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 168.19±11.16 a 149.64±14.07 a 
ความกระดา้ง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 2,472.01±625.27 a 2,945.93±400.60 a 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร)  4.79±1.54 a  3.02±1.76 b 
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        ตารางที ่2 (ต่อ) 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในแนวนอนท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 

ตารางที ่3 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลีย้งกุ้งขาวในบ่อควบคุมและบ่อทดลองทีม่สีาหร่ายไส้ไก่ เกษตรกรในเขตพืน้ที ่
 อ าเภอพระสมุทรเจดย์ี จงัหวดัสมุทรปราการ  ปีการผลติ 2553 

4.สรุปและข้อเสนอแนะ 
คุณสมบติัของน ้าท่ีส าคญัตลอดระยะเวลาการเล้ียงของบ่อควบคุมและบ่อทดลอง อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม 

ยกเวน้ปริมาณแอมโมเนีย บีโอดี และไนไตรท ์โดยในบ่อควบคุมจะมีปริมาณแอมโมเนีย บีโอดี และไนไตรท ์สูงข้ึน เน่ืองมาจากเกิดการสะสมของ
ของเสียในบ่อ ซ่ึงเกิดจากอาหารท่ีให้ระหว่างการเล้ียง ในขณะท่ีบ่อทดลองปริมาณแอมโมเนีย บีโอดี และไนไตรทมี์แนวโน้มลดลงแสดงให้เห็นว่า 
สาหร่ายไส้ไก่มีส่วนช่วยลดปริมาณแอมโมเนียและไนไตรทใ์นบ่อได ้

คุณสมบติัของดินท่ีส าคญัตลอดระยะเวลาการเล้ียงของบ่อควบคุมและบ่อทดลอง จากการศึกษา คุณภาพดินส่วนใหญ่ไม่มีความ
แตกต่างกนั ปริมาณน ้าในดินตะกอน และปริมาณอินทรียวตัถุในดิน มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั โดยปริมาณน ้ าในดินตะกอน และปริมาณ
อินทรียวตัถุในดินมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาของการเล้ียงกุง้ท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการตกตะกอนสะสมของสารอินทรียท่ี์ไดจ้ากการเติมอาหาร 
ของเสียจากส่ิงมีชีวิตภายในบ่อเล้ียงกุง้ ส่วนปริมาณโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน มีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาของการเล้ียงกุ้งท่ีเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากสาหร่ายไส้ไก่สามารถดึงปริมาณโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน ในดินมาใชใ้นการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสง 

ตน้ทุนและก าไรของบ่อทดลอง และบ่อควบคุม ปล่อยลูกกุง้ในอตัราความหนาแน่น 50,000 ตวัต่อไร่ ใช้เวลาเล้ียงนาน 140 วนั บ่อ
ควบคุม มีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 3,410 กิโลกรัม คิดเป็น 1,136 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนบ่อทดลอง มีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 3,211 กิโลกรัม คิดเป็น 
1,070 กิโลกรัมต่อไร่ ตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ียตลอดการเล้ียงของบ่อควบคุม คิดเป็น 76,085.91 บาทต่อไร่ บ่อทดลอง 67,148.66 บาทต่อไร่ คิดเป็นก าไร
เฉล่ียของการเล้ียงทั้งบ่อควบคุมและบ่อทดลองเท่ากบัไร่ละ 60,234.09  และ 61,251.34 บาท ตามล าดบั   

การศึกษาความสนใจของ เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้ง ในการใช้สาหร่ายไส้ไก่ร่วมกบักุ้งขาวแวนนาไม พบว่าเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้งทั้งหมดท่ี
สมัภาษณ์จ านวน 25 ครัวเรือน มีสนใจการใชส้าหร่ายไส้ไก่ร่วมกบักุง้ขาวแวนนาไม เพราะช่วยลดตน้ทุนของอาหารกุง้ และให้ความสนใจสาหร่ายไส้
ไก่อาจจะเป็นตวัช่วยบ าบดัคุณภาพน ้าและเห็นดว้ยกบัคุณภาพน ้ าท่ีเปล่ียนไปก่อนปล่อยลงสู่แม่น ้ าโดยท่ีไม่ตอ้งน าน ้ ามาบ าบดัหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีมาสร้าง
เป็นบ่อบ าบดัน ้าทิ้ง  

คุณสมบัติของน ้า 
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

บ่อควบคุม บ่อทดลอง 

ไนโตรท ์(มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.26±0.32 a  0.015±0.008 b 
ไนโตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.02±0.018 a  0.010±0.008 a 
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร)  0.06±0.010 a  0.029±0.018 a 
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 14.93±6.93 a  7.78±0.89 b 

รายการ บ่อทดลอง บ่อควบคุม 

ผลผลิตกุง้ขาว(กิโลกรัม/ไร่/รุ่น) 1,070.00 1,136.00 
ขนาดกุง้ (ตวั/กิโลกรัม) 45.00 45.00 
ราคาท่ีเกษตรกรไดรั้บ (บาท/กิโลกรัม) 120.00 120.00 
รายได ้(บาท/ไร่) 128,400.00 136,320.00 
ต้นทุน (บาท/ไร่/รุ่น)   
        ตน้ทุนเงินสด 58,808.99 67,746.24 
- ตน้ทุนผนัแปร 58,808.99 67,746.24 
- ตน้ทุนคงท่ี 0.00 0.00 
       ตน้ทุนไม่เป็นเงินสด 8,339.67 8,339.67 
- ตน้ทุนผนัแปร 4,675.61 4,675.61 
- ตน้ทุนคงท่ี 3,664.06 3,664.06 
รวม 67,148.66 76,085.91 
   ผลตอบแทน(บาท/ไร่/รุ่น)   
       ก าไรเหนือตน้ทุนเงินสด 69,591.01 68,573.76 
       ก าไร 61,251.34 60,234.09 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรระมดัระวงัการสะสมของเสียซ่ึงเกิดจากสาหร่ายไส้ไก่บางส่วนท่ีตายและจมลงสู่กน้บ่อ ซ่ึง จะส่งผลต่อคุณภาพน ้ าในบ่อ โดย

เม่ือสงัเกตเห็นการตายของสาหร่ายไส้ไก่ ควรจะตกัสาหร่ายไส้ไก่ออกจากบ่อ 
2. การศึกษาต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมในปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อการเพาะเล้ียงสาหร่ายไส้ไก่ ถา้หลงั 50 วนั น าสาหร่ายไส้ไก่มาเล้ียงเพ่ิมจะ

สามารถช่วยลด ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนไตรทแ์ละค่าบีโอดี ตลอดระยะการเล้ียงกุง้ จะช่วยช้ีให้เห็นวา่สาหร่ายไส้ไก่สามารถช่วยจดัการคุณภาพ
น ้าในบ่อเล้ียงกุง้ ไดช้ดัเจนข้ึน  

3. ควรเพ่ิมจ านวนกุง้ให้มีความหนาแน่นต่อพ้ืนท่ีมากข้ึน เพ่ือทดสอบถึงขีดความสามารถของสาหร่ายไส้ไก่ ท่ีช่วยจดัการคุณภาพน ้ า
ได ้ตลอดระยะเวลาของการเล้ียงกุง้  
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของชุดขาลอ้แบบขาสามลอ้ (Tricycle landing gear) และแบบลากหาง (Tail dragger 

landing gear) ของอากาศยานเบา เม่ือตอ้งลงจอดดว้ยสภาพการลงจอดแบบเปิดมุมปะทะสูงสุดภายใตเ้ง่ือนไขการลงจอดอา้งอิงจาก FAR 23 (Federal 
Aviation Regulations) Appendix C – Basic landing conditions  อีกทั้งเพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงพ้ืนท่ีวิกฤตของชุดขาลอ้ทั้งสองแบบท่ีจะเกิด
ความเสียหายมากท่ีสุดท่ีจะส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงกบัโครงสร้างของชุดขาลอ้ดว้ยระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนตด์ว้ยซอฟแวร์  

ผลการศึกษาพบวา่  ถึงแมว้่าชุดขาลอ้หลกัของอากาศยานทั้งสอบแบบจะสามารถรับแรงกระท าจากการลงจอดไดใ้กลเ้คียงกนั แต่ลอ้
หางซ่ึงเป็นลอ้ช่วยของชุดขาลอ้แบบลางหางท่ีติดตั้งอยูท่ี่ส่วนทา้ยของอากาศยาน เกิดความเสียหายข้ึนท่ีบริเวณโคนขาลอ้ จากความเสียหายของล้อ
หางน้ีส่งผลให้ชุดขาลอ้แบบลากหางเกิดความวิกฤตมากกวา่ชุดขาลอ้แบบขาสามลอ้เม่ืออากาศยานลงจอดแบบเปิดมุมปะทะสูงสุด 
ค าส าคญั : ชุดขาลอ้ ระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์

Abstract 
This research has objective for: Study to landing gear behavior kind tricycle landing gear and tail dragger landing gear of light 

aircraft. When landing with condition landing open up the fight, under the conditions of landings from FAR 23 (Federal Aviation Regulations) 
Appendix C – Basic landing conditions. As for comparative analysis to the crisis area of both landing gears, be, cause the most damage to the 
structure of landing gear with finite alement analysis software.  

The study results indicate that: landing gears main of both aircraft, can shock of landing as similarly, but, tail is help of tail dragger 
landing gears, installed on the bottom of aircraft. Damage at area thigh, form tail damage result tail dragger landing gears crisis more tricycle 
landing gear.  
Keywords: Landing gear, Finite Element Analysis. 

1. บทน า 
ชุดขาลอ้เป็นส่วนประกอบส าคญัของโครงสร้างอากาศยาน ท าหน้าท่ีช่วยรับแรงกระแทกเม่ืออากาศยานท าการลงจอด ช่วยให้อากาศ

ยานบินข้ึนไดแ้ละช่วยรองรับอากาศยานในขณะท่ีอยูบ่นพ้ืนดิน 
ชุดขาลอ้เป็นโครงสร้างท่ีมีความวิกฤต โดยเฉพาะเม่ืออากาศยานท าการลงจอด เน่ืองจากในขณะท่ีลงจอดแรงกระแทกทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน

จะกระท ากบัชุดขาลอ้ ส่งผา่นไปยงัส่วนประกอบต่างๆของชุดขาลอ้ หากอากาศยานท าการบินลงจอดแบบกระแทกอยา่งรุนแรงแลว้ แรงท่ีกระท ากบั
ส่วนประกอบต่างๆ ของชุดขาลอ้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายข้ึนกบัชุดขาลอ้ได ้

1.1 ลกัษณะชุดขาล้อของอากาศยานเบา 
ชุดขาลอ้ (Landing gears) คือ ส่วนลอ้ของอากาศยานท่ีจะใช้ส าหรับอ านวยการขบัเคล่ือนอากาศยานทั้งบนพ้ืนทางขบัและทางว่ิงข้ึน

ลง ดงัภาพท่ี 1 ท่ีแสดงส่วนประกอบของชุดขาลอ้หลกัท่ีใชก้บัอากาศยานเบา ไดแ้ก่ ลูกลอ้ และขาลอ้แบบขาแขง็ซ่ึงไม่สามารถพบัเก็บได ้
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ภาพที ่ 1 โครงสร้างส่วนประกอบหลกัของชุดขาล้อแบบขาแข็ง (Roskam, 1985) 

 
ภาพที ่ 2 รูปแบบของชุดขาล้อ (Raymer ,1999) 

จากภาพท่ี 2 แสดงถึงแบบของชุดขาลอ้ท่ีใชใ้นงานวิจยั ภาพซา้ยคือชุดขาลอ้แบบขาสามลอ้ (Tricycle landing gear) มีลอ้หลกัสองลอ้ติด
ตั้งอยูด่า้นหลงัจุด C.G ของอากาศยาน และมีลอ้หนา้ติดตั้งอยูท่ี่ส่วนหนา้ของอากาศยาน ภาพขวาคือชุดขาลอ้แบบลากหาง (Tail dragger) มีลอ้หลกั
สองลอ้ติดตั้งอยูด่า้นหนา้จุด C.G ของอากาศยาน และมีลอ้หางติดตั้งอยูท่ี่ส่วนทา้ยของอากาศยาน 

อากาศยานตน้แบบท่ีใช ้เพ่ือจ าลองเอารูปแบบของชุดขาลอ้มาใชใ้นงานวิจยัไดแ้ก่ อากาศยานรุ่น Cessna 150 (ซา้ย) และ Cessna 170 
(ขวา) ดงัภาพท่ี 3 

 

ภาพที ่ 3 อากาศยานต้นแบบทีใ่ช้ในงานวจิยั (เข้าถึงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_150)  
และ (http://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_170) 

1.2 ทฤษฎ ี
1.2.1 เงือ่นไขในการลงจอดพืน้ฐานของอากาศยานเบา 

 เง่ือนไขในการลงจอดพ้ืนฐานของอากาศยานเบาอา้งอิงตาม FAR 23 Appendix C – Basic landing conditions มีทั้งหมด 5 เง่ือนไข แบ่งเป็น
การลงจอดของชุดขาลอ้แบบสามขาลอ้ 3 เง่ือนไข และชุดขาลอ้แบบลากหาง 2 เง่ือนไข ดงัภาพท่ี 4 ซ่ึงงานวิจยัน้ีให้ความสนใจในการวิเคราะห์ถึง
เง่ือนไขการลงจอดแบบเปิดมุมปะทะสูงสุด ซ่ึงก็คือกรณีลงจอดในลกัษณะหางสมัผสัพ้ืน (Tail down landing) ของชุดขาลอ้ทั้งสองแบบ 
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ภาพที ่4 แสดงเงือ่นไขการลงจอดพืน้ฐานตาม FAR 23 Appendix C – Basic landing conditions (Pazmany,1986) 

ตารางที ่1 แสดงสูตรการหาภารกรรมทีก่ระท ากบัชุดขาล้อทั้งสองแบบ 

กรณีลงจอดในลักษณะที่หางสัมผสักับพืน้ 
ชุดขาล้อแบบขาสามล้อ ชุดขาล้อแบบลากหาง 

ล้อหลัก ล้อหน้า ล้อหลัก ล้อหาง 

Vr (n - L)W  (n - L)Wb/d   
Dr 0  0   
Vf  0  (n - L)Wa/d 
Df   0   0 

เม่ือ   
   Vr = แรงกระท าในแนวด่ิงท่ีกระท ากบัลอ้หลกั 
   Dr = แรงตา้นท่ีกระท ากบัลอ้หลกั 
   Vf = แรงกระท าในแนวด่ิงท่ีกระท ากบัลอ้หนา้หรือลอ้หาง 

Df = แรงตา้นท่ีกระท ากบัลอ้หนา้หรือลอ้หาง 
  L = สมัประสิทธ์ิแรงยกปีก (Ratio of the assumed wing lift to the airplane weight) มีค่าไม่เกิน 0.667 

   n = load factor, FAR 23.473 (d), (f) and (g) 
K = สมัประสิทธ์ิแรงเสียดทาน เท่ากบั 0.25 
W = น ้าหนกั 

    1.2.2 ระเบียบวธิีไฟไนต์เอลเิมนต์ด้วยซอฟแวร์ 
การวิเคราะห์ปัญหาดว้ยระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนตด์ว้ยซอฟแวร์ แบ่งกระบวนการในการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. กระบวนการขั้นตน้ (Pre-processing) เป็นการสร้างรูปทรงเรขาคณิตของปัญหา แลว้แบ่งรูปทรงนั้นออกเป็นเอลิเมนตย์อ่ยๆ เอลิ

เมนตเ์หล่าน้ีจะเช่ือมต่อกนัท่ีจุดต่อใดๆ (node) บนผิวของรูปทรงเรขาคณิตนั้นๆ จึงจะก่อให้เกิดรูปแบบไฟไนตเ์อลิเมนต ์(finite element model) ท่ี
ใกลเ้คียงของจริงมากท่ีสุด 

2. กระบวนการวิเคราะห์ (Analysis) หลงัจากไดส้ร้างขอ้มูลของรูปแบบไฟไนตเ์อลิเมนต ์เง่ือนไข ขอบเขต และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น
แลว้ ก็มาถึงขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือหาผลลพัธ์ ในกระบวนการน้ีจะเป็นการปล่อยให้ซอฟแวร์ค  านวณผลให้ หากปัญหานั้นมีขนาดใหญ่อาจ
ใชเ้วลานานในการค านวณ แต่หากปัญหานั้นมีขนาดไม่ใหญ่นกั เวลาท่ีใชใ้นการค านวณจะค่อนขา้งสั้น  

3. กระบวนการขั้นทา้ย (Post – processing) หลงัจากกระบวนการวิเคราะห์เสร็จส้ินแลว้ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นค่าการเสียรูป
ตามจุดต่อต่างๆ รวมทั้งค่าท่ีส าคญัอ่ืนๆ ในแต่ละเอลิเมนตจ์ะถูกค านวณออกมาเป็นจ านวนมากในรูปแบบของตวัเลข การพลอตตวัเลขเหล่าน้ีออกเป็น
ระดบัสี จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  (ปราโมทย,์ 2552) 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีวิกฤตท่ีจะสร้างความเสียหายกบัชุดขาล้อแบบขาสามล้อ

และแบบลากหางของอากาศยานเบา เม่ือตอ้งลงจอดดว้ยสภาพการลงจอดแบบเปิดมุมปะทะสูงสุด 
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2. วธีิการศึกษา 
2.1 สร้างแบบจ าลอง 

ในขั้นตอนการด าเนินงาน จะเร่ิมตน้จากการสร้างแบบจ าลองของชุดขาลอ้ทั้งสองแบบ โดยชุดขาลอ้แบบขาสามลอ้ ประกอบไปดว้ย 
ขาลอ้หนา้ 1 ขาลอ้ และขาลอ้หลกั 2 ขาลอ้ ซ่ึงขาลอ้หนา้น้ีจะมีความสมมาตรกนัระหว่างขาลอ้ซ้ายและขวา ดงันั้น การสร้างแบบจ าลองของชุดขาลอ้
หลกัจึงสร้างแบบจ าลองเพียงขา้งเดียวเน่ืองจากความสมมาตร ดงัภาพท่ี 5 และ 6 

ส่วนชุดขาลอ้แบบลากหาง ประกอบไปดว้ย ขาลอ้หลกั 2 ขาลอ้ และขาลอ้หาง 1 ขาลอ้ การสร้างแบบจ าลองของขาลอ้หลกัจะจ าลอง
เพียงขา้งเดียวเน่ืองจากความสมมาตรเช่นเดียวกบัชุดขาลอ้แบบขาสามลอ้ ดงัภาพท่ี 7 และ 8 

 
ภาพที ่5 แบบจ าลองขาล้อหลกัของชุดขาล้อแบบขาสามล้อ 

 
ภาพที ่6 แบบจ าลองขาล้อหน้าของชุดขาล้อแบบขาสามล้อ 

 
ภาพที ่7 แบบจ าลองขาล้อหลกัของชุดขาล้อแบบลากหาง 

 
ภาพที ่8 แบบจ าลองขาล้อหางของชุดขาล้อแบบลากหาง  
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ภาพที ่9 ภารกรรมทีก่ระท ากบัล้อหลกัของชุดขาล้อแบบสามขาล้อ และต าแหน่งของจุดยดึ 

2.2 ภารกรรมทีก่ระท ากบัโครงสร้างชุดขาล้อ 
    2.2.1 ภารกรรมที่กระท ากบัชุดขาล้อแบบขาสามล้อ 

 ภาระกรรมท่ีกระท ากบัขาลอ้หลกัของชุดขาลอ้น้ี เป็นแรงกระท าท่ีเกิดข้ึนในแนวด่ิงกบัลูกลอ้ มีค่าเท่ากบั  8,488.55 นิวตนั ซ่ึงไดม้าจาก
การค านวณในสมการ 1 และ 2 และแรงกระท าเน่ืองจากน ้ าหนกัของอากาศยานท่ีกระท าบริเวณจุดยึดระหว่างตวัอากาศยานกบัขาลอ้หลกัมีค่าเป็น      
90% ของน ้าหนกัอากาศยาน ซ่ึงเท่ากบั 3,814.13 นิวตนั ดงัแสดงในภาพท่ี 9 (Raymer, 1999) 
 เน่ืองจากในการลงจอดดว้ยเง่ือนไขน้ี  ของชุดขาลอ้แบบขาสามลอ้ จะมีเพียงขาลอ้หลกัเท่านั้นท่ีรับภารกรรม ส าหรับลอ้หน้าจะไม่ไดรั้บ
ภารกรรมท่ีกระท า 

    2.2.2 ภารกรรมที่กระท ากบัชุดขาล้อแบบลากหาง 
ภาระกรรมท่ีกระท ากบัขาลอ้หลกัของชุดขาลอ้น้ีนั้น เป็นแรงกระท าท่ีเกิดข้ึนในแนวด่ิงกบัลูกลอ้ มีค่าเท่ากบั 7,653.32 นิวตนั ซ่ึงไดม้าจาก

การค านวณในสมการ 5 และ 6 และแรงกระท าเน่ืองจากน ้ าหนกัของอากาศยานท่ีกระท าบริเวณจุดยึดระหว่างตวัอากาศยานกบัขาลอ้หลกัมีค่าเป็น 
89% เท่ากบั 3,771.75 นิวตนั ดงัแสดงในภาพท่ี 10 

ส าหรับภารกรรมท่ีกระท ากบัลอ้หาง ไดจ้ากการค านวณจากสมการ 7 และ 8 ซ่ึงมีแรงกระท าท่ีเกิดข้ึนในแนวด่ิงกบัลูกลอ้ 1,676.53 นิวตนั 
และแรงกระท าเน่ืองจากน ้าหนกัของอากาศยานกระท าบริเวณจุดยดึระหวา่งตวัอากาศยานกบัขาลอ้ มีค่าเท่ากบั 11% ของน ้ าหนกัอากาศยาน ซ่ึงเท่ากบั 
932.34 นิวตนั ดงัแสดงในภาพท่ี 11 

 
ภาพที ่10 ภารกรรมทีก่ระท ากบัล้อหลกัของชุดขาล้อแบบลากหาง และต าแหน่งของจุดยดึ 

 

ภาพที ่11 ภารกรรมทีก่ระท ากบัล้อหางของชุดขาล้อแบบลากหาง และต าแหน่งของจุดยดึ 
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2.3 การวเิคราะห์ผลการทดลอง 
หลงัจากท่ีท าแบบจ าลองและก าหนดเง่ือนไขในการวิเคราะห์แลว้ ขั้นตอนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ไฟไนตเ์อลิเมนตด์ว้ยซอฟแวร์ เพ่ือ

วิเคราะห์หาผลลพัธ์ 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ชุดขาล้อแบบขาสามล้อ 
 จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ความเคน้ท่ีเกิดข้ึนจะกระจายจากช่วงล่างของขาลอ้ข้ึนไปยงัส่วนโคนขาท่ียึดติดกบัตวัอากาศยานโดยพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเคน้สูงสุดเกิดข้ึนนั้นคือบริเวณดา้นล่างของโคนขาลอ้ ซ่ึงเกิดความเคน้สูงสุดเพียงพ้ืนท่ีเล็กๆเท่านั้น ดงัแสดงในภาพท่ี 12  

ส่วนชุดขาลอ้หนา้ ท่ีไม่ไดรั้บภารกรรมจากการลงจอดดว้ยเง่ือนไขน้ี จึงไม่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 
ภาพที ่12 แสดงถงึความเค้นทีเ่กดิขึน้กบัขาล้อหลกัของชุดขาล้อแบบขาสามล้อ 

3.2 ชุดขาล้อแบบลากหาง 
 ผลการวิเคราะห์ถึงความเคน้ท่ีเกิดข้ึนของขาลอ้หลกัจะมีความคลา้ยคลึงกบัชุดขาลอ้แบบขาสามลอ้ นัน่คือ ความเคน้กระจายจากช่วงล่าง
ของขาล้อข้ึนไปยงัส่วนโคนขาท่ียึดติดกบัตวัอากาศยาน โดยพ้ืนท่ีท่ีมีความเคน้สูงสุดเกิดข้ึนนั้นคือบริเวณดา้นล่างของโคนขาลอ้ ซ่ึงเกิดความเคน้
สูงสุดเพียงพ้ืนท่ีเล็กๆ เท่านั้น ดงัแสดงในภาพท่ี 13 
 จากภาพท่ี 14 แสดงถึงความเคน้ท่ีเกิดข้ึนกบัลอ้หาง พบวา่ มีความเคน้สูงสุดเกิดข้ึนเป็นบริเวณกวา้งทั้งดา้นล่างและดา้นบนของขาลอ้ และ
ค่าความเคน้สูงสุดท่ีเกิดข้ึนน้ีมีค่ามากกวา่ค่าความแขง็แรงของวสัดุของชุดขาลอ้ 

 
ภาพที ่13 แสดงถงึความเค้นทีเ่กดิขึน้กบัขาล้อหลกัของชุดขาล้อแบบลากหาง 
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ภาพที ่14 แสดงถงึความเค้นทีเ่กดิขึน้กบัล้อหางของชุดขาล้อแบบลากหาง 

ตารางที ่2 เปรียบเทยีบความเค้นสูงสุดทีเ่กดิขึน้กบัชุดขาล้อทั้งสองแบบ 

  

ชุดขาล้อ 

ชุดขาล้อแบบขาสามล้อ ชุดขาล้อแบบลากหาง 

ล้อหลัก ล้อหน้า ล้อหลัก ล้อหาง 

ความเคน้สูงสุดท่ีเกิดข้ึน 641.4 - 666.2 1004.4 
บริเวณท่ีเกิดความเคน้สูงสุด ดา้นล่างของโคนขาลอ้ - ดา้นล่างของโคนขาลอ้ ทั้งขาลอ้ 

 จากตารางท่ี 2 แสดงถึงค่าความเคน้สูงสุดท่ีเกิดข้ึนและบริเวณท่ีมีความเคน้สูงสุดเกิดข้ึนของชุดขาลอ้ทั้งสองแบบ จะเห็นไดว้่าขาลอ้หลกั
ของชุดขาลอ้ทั้งสองแบบนั้นมีค่าความเคน้สูงสุดใกลเ้คียงกนัและเกิดท่ีบริเวณเดียวกนั แต่ขาลอ้หางของชุดขาลอ้แบบลากหางนั้นมีค่าความเคน้สูงสุด
มากกวา่ค่าความแขง็แรงของวสัดุและเกิดความเคน้สูงสุดเป็นบริเวณกวา้งทั้งขาลอ้ 

4. สรุป 
 การวิเคราะห์การลงจอดแบบเปิดมุมปะทะสูงสุดของชุดขาลอ้ทั้งสอบแบบ พบวา่ ชุดขาลอ้แบบขาสามลอ้มีความสามารถในการลงจอดได้

ดีกวา่ชุดขาลอ้แบบลากหางแมจ้ะท าการลงจอดโดยใชเ้พียงขาลอ้หลกัทั้งสองลอ้เท่านั้น  
ส าหรับชุดขาลอ้แบบลากหาง สาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการลงจอดนั้นเกิดจากลอ้หางซ่ึงเป็นลอ้ช่วยเล็กๆ ท าหน้าท่ีช่วยบงัคบัทิศทางของ

อากาศยานขณะขบัเคล่ือนบนพ้ืนทางขบั ไดรั้บภารกรรมขณะท าการลงจอดมากเกินไป ส่งผลให้ลอ้หางเกิดความเสียหาย 
ถึงแมว้า่ในการลงจอดแบบเปิดมุมปะทะสูงสุดนั้น ชุดขาลอ้แบบขาสามลอ้มีความสามารถในการลงจอดไดดี้กว่าชุดขาลอ้แบบลากหางก็

ตาม แต่ก็ไม่ควรลงจอดดว้ยการเปิดมุมปะทะแบบสูงสุด เน่ืองจากการลงจอดแบบน้ีจะท าให้ส่วนหางของอากาศยานกระแทกกบัพ้ืนทางขบั ซ่ึงส่งผล
เสียหายกบัอากาศยานไดเ้ช่นเดียวกนั 
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การพฒันาเคร่ืองขอดเกลด็ปลาส าหรับชุมชนท้องถิ่น 
A Development of Fish De-Scales Machine for Local Communities 
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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องโครงงานน้ีเพ่ือออกแบบและสร้างเคร่ืองขอดเกล็ดปลาท่ีสามารถขอดเกล็ดปลาไดเ้พ่ือลดแรงงานคน ซ่ึงลกัษณะของ

ปลาท่ีน ามาขอดเกล็ด จะเป็นปลาตะเพียนท่ีมีขนาดความกวา้ง 3.5x7.5 น้ิว ชุดโรเลอร์ท่ีน ามาขอดประกอบไปดว้ย 3 ชุดส าหรับการขอดในแต่ละดา้น 
โดยมีใบมีดท่ีมีลกัษณะเป็นฟันยกั ท่ีท  าจากสแตนเลสมีความหนา 0.1 เซนติเมตร กวา้ง 1 เซนติเมตร ยาว 1.8 เซนติเมตรเป็นอุปกรณ์ในการขูด
เกล็ดปลา โรเลอร์แต่ละตวัจะมีใบมีดอยูท่ ั้งหมด 30 ใบ โรเลอร์ชุดแรกจะท าหน้าท่ีป้อนตวัปลาเขา้สู่โรเลอร์ส าหรับขอดเกล็ด ในขณะท่ีโรเลอร์ตวัท่ี
สามท าหน้าชะลอการเคล่ือนท่ีของปลาเพ่ือเพ่ิมเวลาในการขอดเกล็ดปลา โดยความเร็วของโรเลอร์จะอยูท่ี่ 0.92 เมตร/วินาที ใช้ขนาดมอเตอร์ 1/2 
แรงมา้ การทดสอบเคร่ืองขอดเกล็ดปลาได ้43.1% มีความสามารถในการท างานท่ี 400 ตวั/hr 
ค าส าคญั : เคร่ืองขอดเกล็ดปลา 

Abstract 
The objective of this study was to design and the fabrication of the Fish de-scaling machine by reducing the labor work. The size of 

carp used for this machine is 3.5x7.5 inches. The roller set of this machine was composed by three set of rollers (feeding roller, de-scaling roller 
and breaking roller) for each side of de-scaling and the 1x1.8 x0.1 cm of stainless steel razor blade for de-scaling. There were 20 of razor blades 
located on de-scaling roller. The fish was feed to the de-scaling roller by feeding roller while the breaking roller was aimed to break the moving of 
fish due to the de-scaling roller for increasing the de-scaling time. The peripheral speed of the de-scaling roller was 0.92 m/s by using the 1/2hp 
motor. This efficiency of the de-scaling machine was 43.1% and the capacity of de-scaling fish was 400 per hr. 
Keyword: Fish de-scales machine. 

1. บทน า 
ปลาเป็นอาหารท่ีคนนิยมบริโภคกนัทัว่โลกและทุกชนชั้น เน่ืองจากเน้ือปลามีโปรตีนสูง มีไขต ่า ยอ่ยง่าย รสชาติอร่อย ไม่มีสารพิษ

ตกคา้ง หาง่าย ราคาไม่สูงมากนกัสามารถเล้ียงไวรั้บประเองในครัวเรือนไดส่้งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทยมีการขยายตวัมากข้ึน
เร่ือยๆ จนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ จากการศึกษาขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตอุตสาหกรรมการแปรรูปปลารายยอ่ย พบว่าปัญหา
ของผูป้ระกอบการรายยอ่ยนั้น ตอ้งการเคร่ืองจกัรท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถในการผลิตไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและช่วยลดเวลาในการ
ท างานของผูบ้ริโภค ปลาเป็นสตัวท่ี์มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนิยมเล้ียงและบริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย ท าให้ความตอ้งการในการบริโภคปลาเพ่ิมมากข้ึน
เร่ือยๆและปลายงัสามารถเป็นสินคา้ท่ีส่งออกไปสู่ต่างประเทศในลกัษณะการแร่เน้ือ แช่แข็งได ้แต่ส่ิงหน่ึงท่ียุง่ยากและเป็นปัญหาในการแปรรูปก็คือ
การขอดเกล็ดปลา จากการสอบถามผูป้ระกอบการรายยอ่ยพบวา่ ในการขอดเกล็ดปลาในจ านวนท่ีมากๆท าให้ตอ้งเสียเวลาแต่หากตอ้งการเพ่ิมผลผลิต
ผูป้ระกอบการก็ตอ้งจา้งคนงานเพ่ิมท าให้ส้ินเปลืองแรงงานคน 

1.1 จุดมุ่งหมายในการวจิยั 
1) เพ่ือศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพ ของปลาท่ีจะน ามาทดสอบใชก้บัเคร่ือง  
2) เพื่อท าการออกแบบและสร้างเคร่ืองจกัรเพ่ือใชใ้นการขอดเกล็ดปลาให้ไดต้ามความตอ้งการของโรงงานอุตสาหกรรมรายยอ่ย 

3) เพื่อหาความสามารถและประสิทธิภาพของเคร่ืองขอดเกลด็ปลา 

1.2 ความส าคญัและประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิยั 
1) สามารถประหยดัตน้ทุนค่าจา้งแรงงานและประหยดัเวลา 
2) ไดอ้าหารแปรภาพท่ีมีความสะอาดปลอดภยั ถูกสุขอนามยั  
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3) เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
4) สร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจ 

1.3 กรอบแนวคดิทฤษฎทีีใ่ช้ในการวจิยั 
กรอบแนวคิดด้านการแปรรูปให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีท  าจากปลา โดยลดเวลาและแรงงานท่ีใช้ในการขอดเกล็ดปลาสามารถควบคุม

คุณภาพด้านความสะอาดและปลอดภยัลดปริมาณการเน่าเสียของปลาโดยมีแนวความคิดในการพฒันาปรับปรุงให้เหมาะสมกบัการใช้งานมาก
ข้ึน โดยใช้ระบบส่งก าลงัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไปหมุนลูกกล้ิงเพ่ือป้อนตวัปลาเขา้สู่ใบมีดขอดเกล็ดปลา   

2. วธีิด าเนินการวจัิย 
1) ส ารวจศึกษาและหาขอ้มูลโดยสอบถามจากผูแ้ปรรูปปลาน ้าจืดเป็นสินคา้เพ่ือจ าหน่าย 
2) ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุและกรรมวิธีการผลิตงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
3) น าผลการศึกษามาเป็นแนวทางการออกแบบเคร่ืองเรือนเคร่ืองขอดเกล็ดปลาส าหรับชุมชนทอ้งถ่ินและท าเคร่ืองตน้แบบเพ่ือใช้ใน

การทดลอง                 

2.1 ศึกษาขนาดของปลาและวธีิการขอดเกลด็ปลา 
ส าหรับบา้นล าชีต  าบลโนนสะอาดซ่ึงใชเ้ป็นพ้ืนท่ีศึกษา มีแม่น ้ าชีไหลผ่านสามารถท าการประมงจบัสัตวน์ ้ าไดดี้ ปลาท่ีจบัไดจ้ะน ามา

ขายให้กบัโรงงานขนาดเล็กท่ีท  าเป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัวซ่ึงหมู่บา้นล าชีมีโรงงานขนาดเล็กเป็นจ านวนมากและมีอาชีพท าปลาร้ามาเป็น
เวลานาน โดยน าปลาท่ีซ้ือมาจากชาวประมงในล าน ้ าชีมาคดัขนาดและชนิดของปลาเพ่ือให้ไดข้นาดและชนิดใกลเ้คียงกนั ปลาขนาดเล็กท่ีน ามาท า
ปลาร้าไม่ตอ้งขอดเกล็ดแต่ตอ้งเอาข้ีและไส้ปลาออก  ส่วนปลาขนาดใหญ่ตอ้งน ามาท าการขอดเกล็ดส่วนใหญ่ปลาขนาดกลางท่ีนิยมน ามาท าปลาร้า
คือ ปลาตะเพียนและปลาท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีขนาดประมาณ กวา้ง 3 น้ิว ยาว 8 น้ิว  การขอดเกล็ดปลาจะใช้วิธีการแบบเดิมท่ีใช้อยูท่ ัว่ไปคือ ใช้มีดใน
การขอดเกล็ดปลาซ่ึงตอ้งใชเ้วลาและแรงงานในการขอดเกล็ดปลามาก                         

2.2 วธีิการขอดเกลด็ปลาโดยใช้แรงคน 
 การขอดเกล็ดปลาดว้ยแรงงานคน โดยส่วนใหญ่แลว้จะใชมี้ด ตะปู หรือ ฝาจีบ (ฝาน ้ าอดัลมแบบขวดแกว้) ท่ีมีลกัษณะมีคม แต่ท่ีเห็นโดย

ส่วนใหญ่จะเป็นฝาเบียร์ หรือมีดโดยจะน าฝาเบียร์มาตอกเพ่ือยดึติดกบัไมห้รืออาจจะเป็นโลหะอ่ืนๆในลกัษณะทรงกลมหรือทรงส่ีเหล่ียมขนาดพอดี
มือและจะขอดยอ้นเกล็ดปลาซ่ึงเราจะถือวา่เป็นอุปกรณ์ขอดเกล็ดอีกชนิดหน่ึงแต่จะใชแ้รงงานคน ตวัอยา่งอุปกรณ์ขอดเกล็ดปลา 

 

 

 

 
ภาพที ่1 การขอดเกลด็ปลาด้วยช้อน  ภาพที ่2 การขอดเกลด็ปลาด้วยมดี 

2.3 วธีิและขั้นตอนการแปรรูปปลา 
ปลาร้า เป็นผลิตภณัฑห์มกัดองพ้ืนบา้นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ปลาร้าท่ีผลิตกนัใน

ปัจจุบนัจะผลิตทั้งปลาน ้ าจืด เช่น ปลากระด่ี  ปลาสร้อย  ปลาช่อน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก และปลาแขยงการผลิตปลาร้ามีขั้นตอนการผลิต
ใกล้เคียงกนั แต่จะแตกต่างกนัเฉพาะชนิดของปลา อตัราส่วนของปลาต่อเกลือ ระยะเวลาการหมกัปลากบัเกลือก่อนน ามาผสมขา้วคัว่และร าท่ีมี
อตัราส่วนท่ีแตกต่างกนัการท าปลาร้ามี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1) ลา้งปลาให้สะอาดถา้เป็นปลาท่ีมีเกล็ดขนาดใหญ่ตอ้งขอดเกล็ดก่อน หากมีขนาดเล็กเช่น ปลาซิวไม่ตอ้งขอดเกล็ดปลาท่ีน ามาท าปลาร้า
ตอ้งแยกขนาดปลาเล็ก ปลาใหญ่ ไม่ท  าปะปนกนั 

2) เอาไส้และข้ีปลาออกจากตวัปลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปลาขนาดใหญ่ ถา้ขนาดเล็กตอ้งใชเ้วลามากจึงไม่นิยมเอาออก ลา้งปลาให้สะอาดใส่
ตะแกรงผ่ึงให้สะเด็ดน ้าแลว้ใส่เกลือ ขา้วคัว่ หรือล าให้ไดส้ดัส่วน 
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3) น าบรรจุใส่ภาชนะ เช่น ไหหรือตุ่มท่ีลา้งสะอาดแห้งแล้ว ใส่ปลาให้ระดบัต ่ากว่าระดบัขอบปากไหเล็กน้อย ปิดปากไหดว้ยผา้หรือ
พลาสติก ถา้เป็นไหซองชาวบา้นนิยมใชผ้า้ห่อข้ีเถา้ให้เป็นกอ้นโตกวา่ปากไหแลว้น ามาปิดทบั 

 

2.4 แนวทางการออกแบบและสร้างเคร่ืองขอดเกลด็ปลา 
1) วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างเคร่ืองสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป 
2) มีหลกัการท างานง่ายๆไม่ซบัซ้อน 
3) ใชต้น้ทุนในการสร้างเคร่ืองไม่สูงมาก 
4) มีความแขง็แรง คงทน 
5) สะดวกในการท าความสะอาด  
6) การซ่อมแซมบ ารุงรักษาไม่ซบัซอ้น 
7) มีความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 

2.5 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ 
 โครงสร้างของเคร่ืองต้นแบบที่ 1 

จากการออกแบบลกัษณะโครงสร้างเคร่ืองในเชิงการทดลองเพ่ือการสร้างเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการใช้งานโดยไดมี้การ
สร้างเคร่ืองตน้แบบข้ึนมาก่อนเพ่ือน าไปใช้ทดลองหา Roller ท่ีมีลกัษณะใบมีดท่ีแตกต่างกนั เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ีใช้ Roller ท่ีติดใบมีด
ลกัษณะแตกต่างกนั 

ชุดเคร่ือง-ขนาดของเคร่ือง 16 x 18 in  สูง 23 inท าดว้ยเหล็กฉากท่ีมีความหนา 1mm. ยึดโครงดว้ยการเช่ือมเคร่ืองท่ีใช้ทดลองการขอด
เกล็ดปลาดว้ยใบมีดแบบต่างๆ 

 

 

 

 

ภาพที ่5  Rollerทีท่ าจาก Stainless Steel  ภาพที ่6 Roller ทีท่ าจากสกรู 

3. วธีิการทดลอง ผลการทดลอง และวเิคราะห์ผลการทดลอง 
3.1 ผลการทดลองจากการใช้ใบมดีขอดแบบต่างๆ 

ตารางที ่1 การทดลองการขอดเกลด็ปลาทีค่วามเร็วรอบเดยีวกนัแต่ใช้ชนิด Roller ต่างกนั 
ล าดับ ชนิดของ Roller ความเร็วรอบในการหมุน (รอบ/วินาที) เปอร์เซ็นต์การขอด 

1. Roller ท่ีท าจากสกรู 300 20.87 
2. Rollerท่ีท าจาก Stainless Steel 300 38.75 

 

 

 

ภาพที ่3 ปลาทีเ่ตรียมน าไปหมกั  ภาพที ่4 ปลาร้าทีผ่่านการหมกัแล้ว 
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ภาพที ่7 การขอดเกลด็ด้วยRoller ทีท่ าจาก Stainless steel 

 
 
 

 

 

 

 
ภาพที ่8 การขอดเกลด็ด้วยRoller ทีท่ าจาก สกรู 

 

 
ภาพที ่9 เคร่ืองต้นแบบที ่1 วางใบมีดขอดเกลด็ในแนวตั้ง 

โครงสร้างของเคร่ืองต้นแบบที่ 1 
 การออกแบบและปรับปรุงเคร่ืองต้นแบบที่1 เป็น ชุดเคร่ืองที่วางใบมีดในแนวตั้ง 
โครงสร้างรับน า้หนัก ขนาด 23x46 x23 cm. วสัดุ  STAINLESS STEEL กล่องขนาด 1x1 น้ิว หนา 1 mm ท าการเช่ือมข้ึนโครงให้มีลกัษณะ

ดงัรูป  เพ่ือใชส้ าหรับรองรับน ้าหนกัของ มอเตอร์ขบั ชุดขอดเกล็ด และชุดส่งก าลงั 
ผลการทดลองจากการใช้เคร่ืองต้นแบบที่ 2 (การขอดในแนวตั้ง) 
        จากการทดลองผลเน่ืองจากการออกแบบท่ีใช้ระบบโซ่ในการขบัเคล่ือนท าให้เกิดปัญหา เน่ืองจากโซ่มีแรงตึงมากกว่ายางท่ีน ามาดึงให้ตวัเพ่ือ
หวงัวา่จะให้เกิดการดึงเพ่ือการสไลดต์ามตวัปลา แต่เน่ืองดว้ยระบบขบัเคล่ือนเป็นระบบโซ่ จึงท าให้แรงดึงยางมีไม่มากพอท่ีจะเอาชนะแรงโซ่ไดท้  า
ให้ระบบไม่เป็นไปตามท่ีตั้งไว ้แต่ถา้หากปล่อยโซ่ให้หยอ่นเกินไปจะท าให้โซ่ไม่หมุนและหลุดออกจากร่องสเตอร์ดงัภาพท่ี 10 

บริเวณทีเ่กลด็ปลาถูกขอดไป 

บริเวณทีเ่กลด็ปลาถูกขอดไป 

บริเวณทีเ่กลด็ปลาถูกขอดไป บริเวณทีเ่กลด็ปลาถูกขอดไป 
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ภาพที ่10 ระบบกลไกของเคร่ืองถูกดงึด้วยยาง 

ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
 น าเคร่ืองไปท าการแกไ้ขระบบจากการใชย้างดึงมาแทนการใชส้ปริง และมีการติดตั้งตวัตรึงโซ่เพ่ือช่วยในการเคล่ือนท่ีของโซ่และการช่วย

ให้ Roller สามารถเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระดงัรูปและปรับการขอดเกล็ดปลาเป็นการขอดในแนวนอนเพ่ือป้องกนัไม่ให้โซ่หยอ่นและสามารถป้อนตวั
ปลาไดง่้ายข้ึน 

การออกแบบและปรับปรุงเคร่ืองต้นแบบที่2 มาเป็น ชุดเคร่ืองที่วางใบมีดในแนวนอน 
 

 

 

 

ภาพที ่11  เคร่ืองต้นแบบที ่2 ภาพที ่12 สายพานส่งก าลงั 

  

ภาพที ่13 ใบมดีและลูกกลิง่ขอดเกลด็ปลา ภาพที ่14 สายพานและโซ่ขับใบมดีขอดเกลด็ปลา 
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ผลการทดลองจากการใช้เคร่ืองต้นแบบที่ 2 (การขอดในแนวนอน) 

 

 

 

 

ภาพที ่15 ปลาทีถู่กขอดโดยใช้ Roller ทีท่ าจากStainless steel ทีค่วามเร็วรอบต่างกนั 
 
กราฟที ่1 ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการขอดเกลด็และเวลาที่ใช้ในการขอดเกลด็ กบัความเร็วรอบ 

 
ตารางที ่2 การทดลองการขอดเกลด็ปลาทีค่วามเร็วรอบต่างกนัจากการใช้Roller ทีท่ าจากแผ่น Stainless Steel 

ล าดับที่ ความเร็วรอบ (rpm) ความถี ่(Hz) เวลาที่ใช้ในการขอดเกล็ด (ตัว/วินาที) เปอร์เซ็นต์ในการขอดเกล็ด 

1. 260.9 15 6 23.03 
2. 270.3 16 7.35 43.1 
3. 293.6 17 6.75 24.85 
4. 320 18 11.89 14.65 
5. 350 19 3.56 11.31 

4 .สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลการวจิยั 

การออกแบบและสร้างเคร่ืองขอดเกล็ดปลาท่ี เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพของ Roller ท่ีสามารถขอดเกล็ดไปลาได้มากท่ีสุด ซ่ึง
สามารถขอดเกล็ดปลาไดเ้ท่ากบั 38.75% เป็น Rollerท่ีท  าจาก Stainless steel เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพของ Roller ท่ีสามารถขอดเกล็ดปลาได้
มากที Roller ท่ีท  าจาก Stainless Steel ซ่ึงขอดได ้38.75% 

การออกแบบและสร้างเคร่ืองขอดเกล็ดปลาท่ี 1 และ 2 เป็นเคร่ืองของเกล็ดปลาท่ีพฒันามาจากเคร่ืองตน้แบบ ทดลองชุดใบมีดขอดเกล็ด 
ซ่ึงออกแบบเพ่ือใชก้บัปลาท่ีมีขนาด 3x8 น้ิว และไดเ้ปอร์เซ็นตก์ารขอด 43.1% ความเร็วรอบเท่ากบั 270 rpmโดยการปรับ Inverter ไปท่ี 16 Hz. 

 
 
 
 

5         4           3         2          1 
5         4           3         2          1 
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4.2 วจิารณ์การทดลอง และข้อเสนอแนะ 
เคร่ืองต้นแบบที่ที่ทดลองชุดมีดขอดเกลด็แบบต่างๆ  

1. สปริงท่ีใชใ้นการให้ตวักบัเคร่ืองแขง็เกินไป ท าให้การขอดเป็นไปไดย้ากควรเลือกใชส้ปริงท่ีไม่แขง็จนเกินไป 
2. Roller ท่ีใช้ในการขอดเกล็ดปลาออกแบบให้ฟันท่ีเป็นตวัยึดปลาเป็นฟันตรงไม่โคง้ตามตวัปลา ท าให้ขอดเกล็ดปลาไดใ้นส่วนของ

บริเวณท่ีกวา้งท่ีสุดของตวัปลาเท่านั้นควรออกแบบให้มีความโคง้รับกบัตวัปลา 
3. การออกระบบการขบัเคล่ือนใชส้ายพานในการขบัเคล่ือน ท าให้เกิดการ Slip 

เคร่ืองต้นแบบที่ 1   
1. การออกแบบการท างานของเคร่ืองโดยการออกแบบให้ระบบเกิดการ Slide ไดต้ามความกวา้งของตวั โดยการใช้ยางดึงเพ่ือร้ังให้ Roller 

แต่ยางไม่สามารถเอาชนะแรงของระบบโซ่ดา้นได ้ท าให้ Roller เกิดการ Slide ตามตวัปลาตอ้งใชส้ปริงในการดึงร้ังเพ่ือท าให้เกิดความแขง็แรงและไม่
เกิดการล่ืนไหล 

2. การออกแบบระบบการขบัเคล่ือนเป็นระบบท่ีติดตั้งไดย้าก เน่ืองจากระบบท่ีออกแบบนั้นเป็นการติดตั้งโซ่ในแนวนอน ซ่ึงท าให้โซ่ไม่
ลงล็อค หรือตกร่องไป ท าให้ระบบการขบัเคล่ือนเกิดการขดักนัควรออกแบบให้ชุดใบมีดขอดเกล็ดท าการขอดเกล็ดปลาในแนวนอน 

3. การท่ีใชโ้ซ่ในการขบัเคล่ือนเพ่ือตอ้งการอยากให้ระบบเกิดการ Slide ข้ึนลงไดท้  าให้จ  าเป็นจะตอ้งมีตวัตึงโซ่เพ่ือช่วยในการตึงโซ่ไม่ให้
เกิดการหยอ่นของโซ่ 

4. การใส่ตวัตึงโซ่ท าให้ระบบไม่ขบัเคล่ือนเน่ืองจากออกแบบตวัตึงโซ่ในแนวนอน ท าให้โซ่ไม่ลงล็อค ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีท าให้ตอ้งแกป้ล่อย 
(โดยปกติแลว้ถา้ออกแบบระบบในแนวตั้งจะท าไดง่้ายต่อการติดตั้งระบบโซ่มากกวา่) 

เคร่ืองต้นแบบที่ 2 
1. ขนาดของลูกกล้ิงท่ีใชติ้ดตั้งใบมีดขอดเกล็ดมีขนาดเล็กท าให้ไม่สามารถขอดเกล็ดปลาท่ีมีขนาดใหญ่ได ้

ควรเพ่ิมขนาดของลูกกล้ิงให้กวา้งข้ึนเพ่ือรองรับปลาท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนและสามารถปรับความห่างของลูกกล้ิงกบัแผ่นสเตนเลสรับตวัปลาเพ่ือให้
สามารถสอดตวัปลาท่ีมีขนาดใหญ่เขา้สู่ใบมีดไดง่้ายข้ึน 
 2.ไม่มีแผ่นส าหรับวางตวัปลาก่อนป้อนเขา้เคร่ืองท าให้สอดปลาเขา้เคร่ืองท าได้ยากควรออกแบบให้มีส่วนยื่นเพ่ือใช้ส าหรับวางตวัปลา
ก่อนป้อนเขา้สู่ใบมีดขอดเกล็ด 
 3. เมือปลาผา่นการขอดเกล็ดแลว้ควรมีขอบหรือแนวกั้นเพ่ือน าพาปลาลงสู่ภาชนะรองรับดา้นล่าง 
 4. ใบมีดขอดเกล็ดท่ีติดตั้งกบัลูกกล้ิงมีความหนาไม่เพียงพอเม่ือใช้ไปนานๆอาจท าให้ใบมีพบังอหรือบิดเบ้ียวไดค้วรเพ่ิมขนาดความหนา
ของใบมีให้มากข้ึนเพ่ือท าให้มีความแขง็แรงทนทานคงรูปอยูไ่ดไ้ม่บิดเบ้ียว 

5. เอกสารอ้างองิ 
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บทคัดย่อ 
การจ าลองสถานการณ์ภายในเคร่ืองบินจะเป็นการจ าลองเหตุการณ์อนัไม่ปกติ รวมถึงจ าเป็นตอ้งมีการอพยพผูโ้ดยสารออกจาก

เคร่ืองบินเพ่ือความปลอดภยัต่อชีวิตและเป็นการลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบติัจริง อีกทั้งเป็นการประหยดัเวลาในการทดสอบ จึงจ าเป็นตอ้งใช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษาน้ี ส าหรับในงานวิจยัน้ีใชโ้ปรแกรมไพโรซิมส์ (Pyrosim) และพาททไ์ฟน์เดอร์  (Path-finder) 
ในการส ารวจพฤติกรรมของมนุษย ์ ซ่ึงจากการก าหนดเง่ือนไขแบบสุ่มเพ่ือส ารวจพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นพบว่า ทั้งสองโปรแกรมสามารถจ าลอง
พฤติกรรมของมนุษยไ์ด ้และสามารถแบ่งพิจารณาและวิเคราะห์ไดเ้ป็นสองลกัษณะคือ ปริมาณการกระจายตวัเพ่ือหาทางออกในแต่ละประตู และเวลา
ท่ีใชใ้นการอพยพจนแลว้เสร็จ โดยทั้งสองโปรแกรมนั้น มีความแตกต่างกนัในบางส่วนแต่ โดยภาพรวมแลว้พบว่า มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกนั 
ซ่ึงสาเหตุท่ีแตกต่างกนันั้นมาจากพ้ืนฐานของแต่ละโปรแกรมโดยไพโรซิมส์มีพ้ืนฐานจากการไหลของของไหลและเปรียบผูโ้ดยสารเป็นเหมือน
อนุภาค ในขณะเดียวกนัพาทท์ไฟน์เดอร์มีพ้ืนฐานมากจากการใช้จุดต่อจุดเพ่ือสร้างเป็นเส้นจากท่ีท่ีผูโ้ดยสารอยูถึ่งประตูทางออกโดยการค านึงถึง
เส้นทางท่ีใกลท่ี้สุด 
ค าส าคญั : การอพยพจากเคร่ืองบิน โปรแกรม Pyrosim โปรแกรม Path-finder. 

Abstract 
The Simulation in the plane, this simulation was abnormal, and require evacuate passengers in aircraft. For the security of life and 

reduce costs in actual practice. It also results in saves time in testing, must to use a computer program, take involved in the study. For this research, 
human behavior in survey used pyrosim program and Path-finder program. Which, random survey of the conditions of human behavior were 
found, two programs can simulation of human, and can be considered and analyzed, become two features, was, amount of distribution for find                
a solution in each door, and the time it takes to migrate to the end. By both of the program, there were in some parts differences. Overall was, 
tends in the same direction, which causes it different form basis of program each, was pyrosim program has based on the flow of fluid and 
passengers with a particle, and, path-finder program has based on the using point to point as line form at passengers were to exit door, by taking 
the nearest route. 
Keywords: Evacuation in Aircraft, Pyrosim program, Path-finder program. 

1. บทน า 
ความปลอดภยัคือส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งในการดูแลรักษาชีวิตของมนุษยเ์ม่ือเกิดเหตุการณ์อนัไม่เป็นปกติจะตอ้งมีการน าผูค้นหรือ

ประชากรในพ้ืนท่ีความเส่ียงภยัออกสู่ท่ีปลอดภยัให้เร็วท่ีสุดในอุตสาหกรรมการบินก็เช่นกนั การน าผูโ้ดยสารออกจากเคร่ืองบิน ตอ้งท าดว้ยความ
รวดเร็วและปลอดภยั ซ่ึงโดยปกติแล้วเม่ือผูโ้ดยสารทราบถึงเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ ผูค้นเหล่านั้นจะเกิดอาการหวาดกลวั ขาดสติและไม่สามารถ
ช่วยเหลือหรือตดัสินใจในการเอาชีวิตรอดได ้จนกระทัง่เกิดความโกลาหลวุ่นวาย ท าให้สถานการณ์เลวร้ายข้ึนไปอีก ดงันั้นเพ่ือความปลอดภยัของ
ผูโ้ดยสารเอง การท่ีตอ้งอพยพออกจากเคร่ืองบินโดยเร็วนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่เน่ืองจากผูโ้ดยสารทุกคนไม่ควรท่ีจะเสียเวลาเพราะนัน่จะเป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตได ้

การจ าลองสถานการณ์ภายในเคร่ืองบินจะเป็นการจ าลองสถานการณ์จริงเม่ือเกิดเหตุการณ์อนัไม่ปกติและตอ้งมีการอพยพผูโ้ดยสาร
ออกจากเคร่ืองบิน โดยการจ าลองสถานการณ์นั้นจะเป็นการใช้โปรแกรมจ าลองในการคิดค านวณมากกว่าการท่ีจะท าการจ าลองสถานการณ์จริงโดย
ใชค้น และเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบติัจริงและเป็นการประหยดัเวลาซ่ึงถา้ท าการทดลองดว้ยเหตุการณ์จริงจะใช้เวลามากอีกทั้งยงั
ก าหนดสถานการณ์ไดไ้ม่ดี ดงันั้นโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการจ าลองสถานการณ์และพฤติกรรมของผูโ้ดยสารจะช่วยให้ประหยดัเวลาและ
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ตน้ทุนค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ทั้งยงัสามารถเช่ือถือได้อีกด้วย โปรแกรมในการจ าลองแบบต่างๆ ท่ีมีความสามารถในการใช้สูตรค านวณทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล คน้หาค าตอบ  หรือจ าลองสถานการณ์ให้เห็นภาพของขอ้มูล  เพ่ือน าไปใช้แกปั้ญหาของสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง         
การท าให้เจา้หนา้ท่ีและผูโ้ดยสารสามารถรับมือกบัสถานการณ์อนัไม่ปกตินั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที โดยมุ่งเน้นแบบการจ าลองไปท่ี
พฤติกรรมของผูโ้ดยสารขณะเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้โปรแกรมสร้างรูปแบบในการจ าลอง เช่น โครงสร้างทางกายภาพของลกัษณะ
อากาศยาน ผูโ้ดยสารภายในเคร่ืองบิน เป็นตน้ ส าหรับงานวิจยัน้ีจะมุ่งเน้นการจ าลองการอพยพผูโ้ดยสารออกจากอากาศยานโดยใช้ตน้แบบจาก
เคร่ืองบินแอร์บสัเอ 340-600 (A340-600) โดยใชโ้ปรแกรมไพโรซิมส์ (Pyrosim) และโปรแกรมพาททไ์ฟน์เดอร์ (Path-finder) ในการจ าลองรูปแบบ
โครงสร้างของเคร่ืองบิน ต าแหน่งท่ีตั้งของท่ีนัง่ ทางเดิน และการจ าลองพฤติกรรมของผูโ้ดยสารภายในเคร่ืองบินเม่ือเกิดภาวะสถานการณ์อนัไม่เป็น
ปกติเพื่อวิเคราะห์และศึกษาถึงพฤติกรรมของผูโ้ดยสารในการอพยพออกจากเคร่ืองบินดว้ยความปลอดภยัของตวัผูโ้ดยสารเอง 

สาเหตุหลกัท่ีจ  าเป็นเพ่ือศึกษาและจ าลองสถานการณ์ เหตุการณ์อนัไม่เป็นปกตินั้นเพ่ือท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการอพยพของผูโ้ดยสาร
ออกจากเคร่ืองบินดงัภาพท่ี 1 แสดงการจ าลองการอพยพผูโ้ดยสารภายในเคร่ืองบินโดยใช้โปรแกรม Exodus เพ่ือน าไปสู่การอบรมพนกังานภายใน
เคร่ืองบินท่ีมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีดูแลผูโ้ดยสารให้มีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายเพ่ือท่ีจะควบคุมหรือจดัการกับ
สถานการณ์ภายในเคร่ืองบินและผูโ้ดยสารให้อยูใ่นความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Gales, E.R. et al., n.d.) เพ่ือท่ีจะปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไป ซ่ึงเม่ือเกิด
สถานการณ์ไม่ดีข้ึนไม่วา่จะเป็นสถานท่ีใดก็ตามผูค้นท่ีอยู ่

 
ภาพที ่1 แสดงการจ าลองการอพยพผู้โดยสารภายในเคร่ืองบินโดยใช้โปรแกรม Exodus (Gales, E.R. et al.,n.d.) 

ในสถานท่ีนั้นๆ จะมีการว่ิงหนีเพ่ือท่ีจะเอาชีวิตรอดและเพ่ือความปลอดภยั ท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ มีความโกลาหลวุ่นวายซ่ึง
เป็นสาเหตุในความล่าช้าในการเอาชีวิตรอด ดงันั้นเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการจดัการการอพยพประชากรออกจากท่ีเกิดเหตุต่างๆ อาทิเช่น ไฟ
ไหมใ้นอาคารหรือท่ีอยูอ่าศยัแมก้ระทัง่บนอากาศยาน เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งมีผูน้  าทางในการหาทางออกจากพ้ืนท่ีเส่ียงภยัไดอ้ยา่งเหมาะสมเพ่ือจะได้
เกิดความเป็นระเบียบ รวดเร็วและสามารถหาทางออกจากพ้ืนท่ีและสถานการณ์เส่ียงภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงอาจสามารถแบ่งเป็นกลุ่มๆ ในการอพยพ
เพ่ือสร้างความคล่องตวั โดยแต่ละกลุ่มตอ้งมีผูน้  าทางทางท่ีรู้เส้นทางในการอพยพหลบหนีไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นการด าเนินการลกัษณะน้ีก็จะท าให้การ
อพยพเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและสามารถรักษาชีวิตของผูป้ระสบเหตุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแต่ถา้มีผูน้  ามากเกินไปก็จะท าให้ระยะเวลาท่ีใช้ใน
การอพยพเป็นไปดว้ยความล่าช้าไดเ้ช่นกนัดงัภาพท่ี 2 เป็นผลการทดลองในการทดสอบจ านวนผูน้ าทางกบัเวลาท่ีใช้ในการอพยพ ฉะนั้นการเลือก
จ านวนผูช่้วยน าทางหลบหนีควรเลือกให้มีจ  านวนท่ีพอดีกบักลุ่มโดยพิจารณาจากสถานท่ีและจ านวนทางออกเป็นหลกั (Qingge JI & Can GAO, 
2007) นอกเหนือจากการท่ีพ่ึงพาผูน้ าทางแลว้การรักษาความปลอดภยัในการรักษาชีวิตของผูป้ระสบภยัจากสถานการณ์อนัไม่ปกติแล้ว ผูมี้หน้าท่ี
รับผิดชอบหรือเจา้หนา้ท่ีดูแลเร่ืองความปลอดภยัในอาคาร สถานท่ีหรือแหล่งท่ีท าให้ผูค้นมาชุมนุมอยูเ่ป็นจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งมีป้ายบอกทางแสง
สวา่งจากไฟน าทาง นอกจากนั้นยงัรวมถึงสญัญาณ 
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ภาพที ่2 การทดลองในการทดสอบจ านวนผู้น าทางกบัเวลาทีใ่ช้ในการอพยพ (Qingge JI & Can GAO, 2007) 

เตือนภยัในการแสดงให้เห็นถึงเส้นทางและการแจง้เตือนถึงบุคคลท่ีอยูใ่นสถานท่ีท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตไดเ้พ่ือการอพยพหนีจาก
สถานการณ์เหล่านั้น เม่ือเป็นอากาศยาน สัญญาณเตือนภยัจากกปัตนัเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากการประกาศจากผูบ้งัคบัเคร่ืองบินจะท าให้
ผูโ้ดยสารและพนักงานดูแลภายในเคร่ืองบินเกิดการเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที (Louis C Boer and Rolf 
Skjong, 2001) ไฟน าทางบนพ้ืนก็เป็นส่ิงส าคญัเช่นกนัดงัแสดงในภาพท่ี 3 แสดงไฟน าทางบริเวณทางเดิน เม่ือเคร่ืองบินหรืออากาศยานเกิดการ
ขดัขอ้งในระบบไฟฟ้าท าให้ไฟฟ้าดบัหรือขดัขอ้ง แต่ไฟบนพ้ืนจ าเป็นตอ้งคงอยู่เพ่ือให้เกิดแสงสว่างในการน าทางเพ่ืออพยพประชากรออกจาก
เคร่ืองบิน ดงันั้นจึงควรต่อไฟบนพ้ืนไฟฟ้าส ารองด้วยเพ่ือป้องกนัไฟฟ้าบนเคร่ืองบินได้รับความเสียหายหรือใช้ไฟเรืองแสงบริเวณทางเดินก็ได้
เช่นกนั และเพ่ือการวิเคราะห์แบบจ าลองในการการอพยพผูค้นออกจากพ้ืนท่ีอนัตรายไปยงัพ้ืนท่ีปลอดภยันั้นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการจ าลองนั้น (D. 
Lee et al,2003) คือ 

 รูปแบบการจ าลองของส่ิงของต่างๆ เพื่อใชส้ าหรับวิเคราะห์การอพยพ 
- เป็นแบบจ าลองทางเรขาคณิตประกอบดว้ยกายภาพส่วนใหญ่ของพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีใชใ้นการจ าลองลกัษณะต่างๆ เช่น ห้องโดยสาร 
ทางเดิน ส่ิงกีดขวาง บนัได หรือพ้ืนท่ีการชุมนุม 

 ขั้นตอนวิธีการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
- ขั้นตอนและวิธีการอพยพซ่ึงไดม้าจากการควบคุมจ านวนคนท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีท่ีท  าการจ าลอง หรือการเคล่ือนไหวของอนุภาค รูปแบบ
การจ าลองในลกัษณะน้ีจะถูกใช้ในสถานท่ีท่ีมีพ้ืนท่ีจ  ากดั เช่น เคร่ืองบิน อาคาร หรือสถานท่ีท่ีมีผูค้นจ านวนมากมารวมตวักนัอยูใ่นท่ี
เดียว 

 

ภาพที ่3 แสดงไฟน าทางบริเวณทางเดนิ (Louis C Boer & Rolf Skjong, 2001) แสดงทางเดนิด้วยแสงปกต ิ(ซ้าย) 
แสดงทางเดนิด้วยไฟเรืองแสง (กลาง) แสดงทางเดนิด้วยหลอดไฟฟ้า (ขวา) 

 พฤติกรรมของผูอ้พยพภายใตส้ถานการณ์จ าลองนั้นๆ 
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูอ้พยพในสถานการณ์เหล่านั้นซ่ึงเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นบุคลากร ปัจจยัเหล่าน้ีรวมถึง 

ความแตกต่างทางวฒันธรรม เพศ อาย ุลกัษณะการท างานภายใตค้วามหวาดกลวั 
 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการอพยพออกจากพ้ืนท่ีอนัตรายท่ีเกิดข้ึน 

- ผลกระทบจากการอพยพของมนุษยใ์นการอพยพ เช่นความสามารถในทรงตวัไดไ้ม่ดี ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัในสถานท่ี 
ท่ีเป็นภาคพ้ืนดินหรือในแนวระดบั แต่ถือเป็นปัจจยัหลกัในเรือท่ีอยูใ่นทอ้งทะเลตลอดเวลา ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อ
พฤติกรรมของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัคนสูงอายแุละผูมี้ลกัษณะทางกายภายนอกไม่สมบูรณ์หรือพิการ  

ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีซบัซอ้นจึงยากในการจ าลองการอพยพอีกทั้งกระบวนการของพฤติกรรมของมนุษยใ์นแต่ละ
บุคคลนั้นยากท่ีจะเขา้ใจ จึงเป็นขอ้จ ากดัในการจ าลองพฤติกรรมของมนุษยไ์ดท้ั้งหมดแต่ก็ยงัสามารถใช้โปรแกรมในการจ าลองพฤติกรรมของมนุษย์
ไดโ้ดยยดึการเฉล่ียของคนส่วนใหญ่ท่ีปฏิบติักนัและก าหนดวา่ผูค้นอยูใ่นสภาวะท่ีควบคุมอารมณ์ได ้โดยปัจจยัท่ีท  าให้พฤติกรรมนั้นแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัมาจากประเภทของการเกิดอุบติัเหตุ ส่ิงแวดล้อมและข้ึนอยู่กบัสภาพอารมณ์ของแต่ละบุคคล ดงัการแสดงของกราฟในภาพท่ี 4 การ
เปรียบเทียบความเร็วในการอพยพกบัผูค้น 
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ภาพที ่4 การเปรียบเทยีบความเร็วในการอพยพกบัความหนาแน่นของประชากร (D. Lee et al, 2003) 

1.1 ทฤษฎ ี
โปรแกรมในการจ าลองรูปแบบในการอพยพมีใช้ดว้ยกนัหลายโปรแกรมตวัอยา่งเช่น ซิมมูเลกซ์ (SIMULEX) เอกซ์โซดซั (EXODUS) ไพโร

ซิมส์ พาททไ์ฟน์เดอร์ เป็นตน้ ซ่ึงโปรแกรมเหล่าน้ีจ  าลองความเป็นไปไดข้องพฤติกรรมการอพยพอีกทั้งยงัมีความน่าเช่ือถืออีกดว้ย (Yi feng Peng et 
al, 2009) ส าหรับในงานวิจยัน้ีพิจารณาโดยใชไ้พโรซิมส์และพาททไ์ฟน์เดอร์ เพ่ือใชใ้นการส ารวจพฤติกรรมของมนุษย ์

    1.1.1  ไพโรซิมส์ 
 เป็นโปรแกรมท่ีเหมาะสมส าหรับการจ าลองรูปแบบอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นแนวนอนซ่ึงในการคิดค านวณวิธีการอพยพคนของ
โปรแกรมน้ีจ าเป็นตอ้งสร้างโครงข่าย (Mesh) เพราะจะเป็นการคิดแยกส่วนกนัแต่สามารถน ามาแสดงผลรวมกนัได ้โดยโปรแกรมจะน าสถานการณ์
ทั้งหมดท่ีจ าลองมาหาพฤติกรรมและการตดัสินของผูอ้พยพในการหาทางออกจากพ้ืนท่ี เช่น การต่อตา้นควนัเน่ืองจากเพลิงไหม ้(Fire -Dynamic 
Simulator with Evacuation: Technical Reference and User’s Guide, 2009)  

 
 
 
 
 

ภาพที ่5 แนวคดิของแรงทางสังคม (Concept of the social force)  (Timo Korhonen and Simo Hostikka, 2009) 

การเคล่ือนไหวของมนุษยใ์นการอพยพนั้นเป็นวิธีการโดยใชห้ลกัการของกลุ่มเฮร์ิบบร่ิง (Helbing’s group) ซ่ึงการเคล่ือนไหวน้ีถูกเรียกว่า 
“แรงทางสังคม” (Social Force) การน าการคิดแรงน้ีมาใช้ในการค านวณเพ่ือใช้หาระยะห่างระหว่างผูอ้พยพแต่ละคน รวมถึงระหว่างผูอ้พยพกบั
ก าแพงหรือส่ิงกีดขวาง ดงัภาพท่ี 5 ซ่ึงโดยปกติแลว้ความเร็วของการเคล่ือนไหวนั้นจะข้ึนอยูก่บัเพศและอายดุว้ย ซ่ึงจากการค านวณโดยใช้การทดลอง
และการค านวนในการหาค่าเฉล่ียของคนในแต่ละเพศ รวมถึงอายโุดยอาศยัการวดัสดัส่วนของรูปร่าง เช่นความสูง และความกวา้งของล าตวัโดยเฉล่ีย
ในเพศและอายนุั้นๆนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็นดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ความเร็วในการเคลือ่นทีข่องแต่ละเพศและอายุ (Timo Korhonen and Simo Hostikka, 2009) 
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    1.1.2 พาทท์ไฟน์เดอร์ 
เป็นโปรแกรมการจ าลองความเคล่ือนไหวในการหาทางออกของมนุษยแ์ละสามารถใช้วิเคราะห์ไดท้ั้งสองมิติและสามมิติ พาททไ์ฟน์

เดอร์ถูกสร้างข้ึนจากแนวคิดของการสร้างพ้ืนท่ีทางเดินเป็นหลกั รวมถึงส่ิงกีดขวางและบนัไดต่างๆ เพ่ือความสะดวกในการวาดแบบจ าลอง และ
สามารถน าเขา้แบบจ าลองจากการสร้างในโปรแกรมอ่ืนไดเ้ช่น ไพโรซิมส์ เป็นตน้ โดยโปรแกรมพาททไ์ฟน์เดอร์น้ีสามารถจ าแนกการเคล่ือนท่ีได้
ทั้งหมดสองลกัษณะดงัแสดงในภาพท่ี 6 คือ (Pathfinder  Technical Reference, 2009) 

1. วิธีThe Society of Fire Protection Engineers (SFPE) 
 การเคล่ือนจะเป็นไปในลกัษณะเส้นตรงนัน่คือจากจุดหรือต าแหน่งท่ียนือยูใ่นปัจจุบนัไปอีกต าแหน่งหน่ึงโดยใชเ้ส้นตรงเป็น

หลกัจนกระทัง่ถึงทางออก 
2. วิธี Steering 

 แกนบงัคบัเล้ียวจะท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีท่ีซบัซอ้นไดม้ากข้ึนนัน่คือการเคล่ือนท่ีท่ีมีความโคง้โดยไดม้าจากผลท่ีเกิดข้ึนของ
สมการของการเวน้ระยะระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัส่ิงกีดขวาง 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 วธีิการค านวณของพาทท์ไฟน์เดอร์ วธีิ SFPE (ซ้าย) วธีิ Steering (ขวา)  (Pathfinder : Technical Reference, 2009) 

2. วธีิการศึกษา 
จากการพิจารณาเคร่ืองบินตน้แบบแอร์บสัเอ 340-600 ซ่ึงมีลกัษณะรวมถึงระดบัชั้นของท่ีนั่ง จ  านวนของท่ีนั่งโดยมีจ านวนทั้งหมด 

380 ท่ีนัง่ ขนาดของพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ต่างๆนั้น แสดงถึงลกัษณะท่ีนัง่ในแต่ละชั้น ขนาดของประตูทางออก รวมถึงประตูทางออกฉุกเฉินในแต่และ
ช่วงของเคร่ืองบินตน้แบบ เม่ือท าการศึกษาถึงลกัษณะทางกายภาพของเคร่ืองบินตน้แบบแลว้จึงเร่ิมจ าลองแบบของเคร่ืองบินโดยใช้เคร่ืองบินตน้แบบ
แอร์บสัเอ 340-600 เป็นแนวทาง จากการศึกษาพบว่าโปรแกรมทั้งสองคือ พาททไ์ฟน์เดอร์สามารถน าเอาขอ้มูลทางกายภาพจากไพโรซิมส์เขา้มา
ท างานได ้ดงันั้นจึงใชโ้ปรแกรมไพโรซิมส์ในการจ าลองแบบก่อนแลว้น าขอ้มูลนั้นเขา้พาททไ์ฟน์เดอร์ต่อไป 

ขั้นตอนแรกตอ้งท าการจ าลองและส ารวจความถูกตอ้งของแบบจ าลองโดยใช้เคร่ืองบินตน้แบบดงักล่าวขา้งตน้เป็นแนวทาง โดยการ
สร้างลกัษณะเคร่ืองบินท่ีจ าลองนั้นออกแบบให้เป็นเคร่ืองบินท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เคร่ืองบินตน้แบบแอร์บสัเอ 340-600 ซ่ึงแบบจ าลองแบ่งเป็นระดบัชั้น
โดยสารเป็นสามระดบัคือ ชั้นหน่ึง ชั้นธุรกิจและชั้นประหยดัดงัภาพท่ี 8 และภาพท่ี 9 แสดงถึงลกัษณะทางกายภาพของเคร่ืองบินท่ีมีขนาดใหญ่กว่า
โดยใช้เคร่ืองบินตน้แบบเป็นแนวทาง การสร้างรูปแบบเช่นน้ีเพ่ือเป็นการประหยดัเวลาในการค านวณและประมวลผลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไม่
ตอ้งใชโ้ครงข่ายในการค านวณท่ีละเอียดมากนกั โดยจะน าผลลพัธ์ทั้งสองโปรแกรมมาวิเคราะห์หาความแตกต่างซ่ึงกนัและกนั โดยจะพิจารณาจาก
เวลาท่ีใชใ้นการอพยพจนแลว้เสร็จและปริมาณการกระจายตวัของผูโ้ดยสารท่ีออกในแต่ละประตูทางออกท่ีมีทั้งหมด 10 ประตู เม่ือท าการจ าลองและ
ตรวจสอบ 
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ภาพที ่8 แสดงต าแหน่งของประตูทางออกและแผนผงัลกัษณะทีน่ัง่ของช้ันผู้โดยสารโดยใช้โปรแกรมไพโรซิมส์ 

 
ภาพที ่9 แสดงถึงลกัษณะทางกายภาพของเคร่ืองบินต้นแบบใช้โปรแกรมไพโรซิมส์ 

ความถูกตอ้งของแบบจ าลองเรียบร้อยแลว้ จึงก าหนดเง่ือนไขในการอพยพผูโ้ดยสารในลกัษณะการสุ่ม (Ramdom) หมายถึงปล่อยให้
ผูโ้ดยสารภายในแบบจ าลองมีการเคล่ือนไหวท่ีเป็นอิสระและสามารถเลือกทางออกด้วยตวัเอง ซ่ึงโดยปกติแลว้มนุษยเ์ม่ือเกิดเหตุการณ์อนัไม่ปกติ
และจ าเป็นตอ้งหนีเอาชีวิตรอด ผูป้ระสบภยัเหล่านั้นจะหาทางออกท่ีอยูใ่กลต้วัมากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะหลบหนีออกจากพ้ืนท่ีเส่ียงภยัให้เร็วท่ีสุด 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 จากการก าหนดเง่ือนไขแบบสุ่มเพ่ือส ารวจพฤติกรรมของมนุษยใ์นแบบจ าลองโดยใช้เคร่ืองบินตน้แบบแอร์บสัเอ 340-600 ไดแ้บ่งเป็น
สองโปรแกรมคือไพโรซิมส์และพาททไ์ฟน์เดอร์ โดยผลจากการส ารวจท่ีนัง่พบวา่ทั้งสองโปรแกรมสามารถจ าลองแบบพฤติกรรมของมนุษยไ์ด ้และ
สามารถแบ่งพิจารณาและวิเคราะห์เป็นดงัน้ี 

 - ปริมาณการกระจายตวัออกในแต่ละประตู: ซ่ึงมีทั้งส้ิน 10 ประตู ดงัตารางท่ี 2 แสดงถึงปริมาณของผูโ้ดยสารท่ีอพยพออกจากเคร่ืองบิน
ในแต่ละประตู จากการวิเคราะห์พบว่าการกระจายตวัแบบพาททไ์ฟน์เดอร์นั้น ในบริเวณประตูท่ีอยูต่รงขา้มกนัจะมีประมาณการออกของผูโ้ดยสาร
เท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั ซ่ึงเป็นผลมากจากการท่ีผูโ้ดยสารเลือกออกประตูท่ีใกลท่ี้สุดของตวัเอง ดงันั้นจากการสังเกตจะพบว่าเม่ือแบ่งคร่ึงเคร่ืองบิน
ตามความยาวผูโ้ดยสารแต่ละคร่ึงนั้น จะออกประตูท่ีใกลท่ี้สุดของตนเองจึงท าให้ผลจากการทดลองออกมาเป็นลกัษณะดงักล่าว ในกรณีของไพโร
ซิมส์พบว่าจ  านวนผูโ้ดยสารท่ีอพยพออกในแต่ละประตูนั้นมีปริมาณไม่เท่ากบัพาทไฟน์เดอร์ แต่จากการพิจารณาบริเวณประตูท่ีอยูต่รงขา้มกนัจะมี
ประมาณการออกของผูโ้ดยสารเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนัเช่นเดียวกบัพาททไ์ฟน์เดอร์และเม่ือพิจารณาจากประตูท่ี 5 และ 6 แลว้พบว่าปริมาณผูโ้ดยสาร
จะออกท่ีประตูดงักล่าวเป็นจ านวนมาก (ในบริเวณประตูท่ีอยู่ตรงขา้มกนัและต าแหน่งเดียวกนัของทั้งสองโปรแกรม) นั่นหมายความว่า ถึงแมว้่า
ปริมาณหรือจ านวนผูโ้ดยสารท่ีอพยพออกในแต่ละประตูไม่เท่ากนัในแต่ละโปรแกรมแต่ทิศทางแนวโน้มในการการอพยพนั้นมีทิศทางไปในทาง
เดียวกนัดงัภาพท่ี 10 จะเห็นวา่ถึงแมต้วัเลขจะไม่เท่ากนัแต่ขอ้มูลทั้งสองชุดมีทิศทางและ (ถา้กราฟมีความชนัข้ึนทั้งสองโปรแกรมก็จะชนัข้ึนดว้ยและ
ถา้ชนันอ้ยลงกราฟของทั้งสองโปรแกรมก็จะชั้นนอ้ยลงตามกนัไป) แนวโนม้ไปในทางเดียวกนั 
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ตารางที ่2 ปริมาณของผู้โดยสารทีอ่พยพออกจากเคร่ืองบินในแต่ละประตู 

 

 
ภาพที ่10 ร้อยละของการอพยพออกของผู้โดยสารในแต่ละประตู 

- เวลาท่ีใชใ้นการอพยพจนแลว้เสร็จ: หมายถึงระยะเวลาท่ีผูโ้ดยสารสามารถอพยพออกจากเคร่ืองบินไดท้ั้งหมด โดยภาพรวมเม่ือพิจารณา
ถึงการเคล่ือนท่ีของผูโ้ดยสารพบวา่สาเหตุหลกัท่ีท าให้เสียเวลาในการอพยพนั้นมี 2 กรณีคือ 

- จากการเบียดเสียดและการแออดับริเวณประตูทางออก ซ่ึงเม่ือผูโ้ดยสารไดรั้บสัญญาณเพ่ือท าการอพยพผูโ้ดยสารทุกคนจะเคล่ือนท่ี
ไปยงัประตูท่ีใกลท่ี้สุดดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือถึงประตูทางออกจะเกิดพ้ืนท่ีแออดับริเวณประตูเพราะถูกจ ากดัพ้ืนท่ีทางออกซ่ึงสามารถอกไดที้ละคน 
เท่านั้น ท าให้การระบายผูโ้ดยสารออกไม่ราบเรียบดงัภาพท่ี 11 แสดงถึงความแออดับริเวณทางออกและเส้นในภาพแสดงถึงเส้นทางการเคล่ือนท่ี  
(Occupant Path) 

- จากระยะทางในการเคล่ือนท่ีจากท่ีนัง่จนถึงทางออก เม่ือระยะทางในการเคล่ือนท่ีมีมากก็จะท าให้เสียเวลาในการเคล่ือนท่ีไปยงั
ทางออก อีกทั้งในเคร่ืองบินท่ีมีพ้ืนท่ีจ  ากดัระยะทางท่ีตอ้งเคล่ือนท่ีไปยงัทางออกยงัมีผูโ้ดยสารท่านอ่ืนท่ีตอ้งการจะใช้เส้นทางเดียวกนัจึงท าให้เกิด
ความแออดัตามมาดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

เม่ือตรวจสอบเวลาท่ีได้จากการประมวลผลของทั้งสองโปรแกรมพบว่าโดยโปรแกรมไพโรซิมส์ใช้เวลาไปทั้งส้ิน 67.8 วินาที และ
พาททไ์ฟน์เดอร์ใชเ้วลาไป 57.5 วินาทีต่างกนัเพียง 10.3 วินาที เน่ืองจากปัจจยัทางพ้ืนฐานของโปรแกรมโดยไพโรซิมส์มีพ้ืนทางมาจากการไหลของ
กระแสอากาศหรือของไหล โดยสมการของโปรแกรมน้ีจะคิดว่าผูโ้ดยสารเปรียบเสมือนอนุภาคท่ีสามารถไหลไปตามกระแสอากาศและผนวกกบั
สมการของแรงทางสงัคมมาช่วยก าหนดไม่ให้อนุภาคเหล่านั้นชนกบัส่ิงกีดขวางได ้ซ่ึงต่างจากพ้ืนฐานของพาททไ์ฟน์เดอร์ โดยพ้ืนฐานของหลกัของ
พาทท์ไฟน์เดอร์นั้นใช้การลากเช่ือมต่อเส้นจากจุดหน่ึงถึงจุดหน่ึงโดยคิดค านวนระยะท่ีใกล้ท่ีสุดจนไปถึงบริเวณทางเดินจนต่อไปถึงทางออกได ้
ดงันั้นระยะเวลาการอพยพท่ีถูกใชใ้นพาททไ์ฟน์เดอร์จึงสั้นกวา่ไพโรซิมส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 ความแออดับริเวณทางออกของโปรแกรมไพโรซิมส์ (บน) และพาทท์ไฟเดอร์ (ล่าง) 

หมายเลขประต ู 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
จ านวนคนโปรแกรมไพโรซิมส์ 28 26 32 33 49 50 40 41 41 40 
จ านวนคนโปรแกรมพาททไ์ฟนเ์ดอร์ 18 18 37 37 54 54 56 54 26 26 
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4. สรุป 
จากการศึกษาและอภิปรายดงัขา้งตน้ ทั้งสองโปรแกรมนั้นมีความแตกต่างกนัในบางส่วนแต่โดยภาพรวมแล้วพบว่ามีทิศทางและ

แนวโน้มไปในทางเดียวกนั ซ่ึงสาเหตุท่ีแตกต่างกนันั้นมาจากพ้ืนฐานของแต่ละโปรแกรมโดยไพโรซิมส์มีพ้ืนฐานจากการไหลของของไหลและ
เปรียบผูโ้ดยสารเป็นเหมือนอนุภาคท่ีอยูใ่นของไหลนั้นและมีสมการแรงทางสังคมผนวกเขา้ไปซ่ึงเป็นหลกัการของกลุ่มเฮร์ิบบร่ิงเพ่ือป้องกนัไม่ให้
อนุภาคเหล่านั้นชนกบัส่ิงกีดขวาง ในขณะเดียวกนัพาททไ์ฟน์เดอร์มีพ้ืนฐานมากจากการใช้จุดต่อจุดเพ่ือสร้างเป็นเส้นจากท่ีท่ีผูโ้ดยสารอยูถึ่งประตู
ทางออกโดยเส้นทางท่ีใกล้ท่ีสุดตามท่ีได้ก  าหนดทางออกไว ้ดงันั้นทั้งโปรแกรมไพโรซิมส์และพาทไฟน์เดอร์สามารถใช้เป็นแนวทางและวิธีใน
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษยใ์นการอพยพออกจากพ้ืนท่ีเส่ียงภยั (ท่ีน้ีคือเคร่ืองบิน)ได ้ 
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Plantwide Control Structure Design of Styrene Process 
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บทคัดย่อ 
การออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนทไ์วด์ไดรั้บความสนใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากการเพ่ิมระดบัการเบ็ดเสร็จ

พลงังานและหมุนเวียนมวลสารในกระบวนการทางเคมี ท  าให้ระบบการควบคุมมีความยุ่งยาก จากปัญหาทัว่ไปของการออกแบบโครงสร้างการ
ควบคุมเพ่ือให้ไดลู้พควบคุมกระบวนการท่ีดี ขั้นตอนส าคญัคือ การเลือกจบัคู่ตวัแปรควบคุมและตวัแปรปรับให้เหมาะสม ดงันั้นงานวิจยัน้ีไดเ้สนอ
วิธีการใหม่ส าหรับการออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนทไ์วดท่ี์เรียกวา่ ทฤษฎีจุดตรึงโดยประยกุตใ์ช้กบักระบวนการผลิตสไตรีน ซ่ึงอาศยั
เทคนิคการเลือกชุดตวัแปรควบคุมจากการศึกษาผลการเปล่ียนแปลงกระบวนการ โดยใช้โปรแกรมไฮซีสจ าลองกระบวนการทั้งสภาวะคงตวัและ
สภาวะพลวตั จากการประเมินประสิทธิภาพ พบว่าโครงสร้างการควบคุมใหม่มีสมรรถนะในการควบคุมท่ีดี สามารถก าจดัส่ิงรบกวนในระบบ และ
รักษาคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ด ้
ค าส าคญั: การควบคุมแบบแพลนทไ์วด ์ การเบด็เสร็จพลงังาน สไตรีน ทฤษฎีจุดตรึง 

Abstract 
The plantwide control structure design has gained interests from process control community in the past decade since increasing in 

degree of integration in chemical process by material recycle and energy integration increases control difficulties.The general problem of 
plantwide control structure design is to achieve good controllability loop. A crucial step is to select matches of controlled variable (CVs) and 
manipulated variable (MVs) in optimal way. Therefore, this paper presents a new procedure for design plantwide control structures called the 
fixture point theory. The proposed method is applied to styrene process and selected the set of control variables from the effects of process 
changes. A steady state and dynamics simulations were done using HYSYS software. Based on effectiveness measure, it is found that the designed 
control structure has fine controllability is able to eliminate disturbance, maintain the quality of the product. 
Keywords: Plantwide Control, energy integration, Styrene, Fixture Point Theory. 

1. บทน า 
โรงงานอุตสาหกรรมมีการแข่งขนักนัดา้นเศรษฐกิจสูงทั้งทางดา้นคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละการลดตน้ทุนการผลิต รวมถึงการลดปริมาณ

พลงังานท่ีสูญเสียออกจากระบบ ซ่ึงตอ้งค  านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทางโรงงานจึงมีการพฒันากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สูงสุด การออกแบบโครงสร้างการควบคุมจึงมีความส าคญัมากในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้ระบบด าเนินเป็นไปตามเป้าหมายในอดีต (Umeda, 
Kuriyama & Ichidawa, 1987) ไดเ้สนอวิธีการออกแบบการควบคุมแบบระบบหน่วย (unit-based) ส าหรับกระบวนการทางเคมี ซ่ึงวิธีการน้ีจะไม่
เพียงพอต่อการควบคุมในโรงงานท่ีมีความซบัซ้อน ซ่ึงการหมุนเวียนของสารจะมีผลกระทบต่อการออกแบบโครงสร้างการควบคุม (Downs, 1993) 
ท  าการศึกษาการควบคุมแบบแพลนทไ์วด์ของกระบวนการทางเคมีโดยพิจารณาท่ีเคร่ืองปฏิกรณ์หน่วยแยกและการรีไซเคิล ซ่ึงพบว่าระบบสามารถ
ด าเนินการได้ตามวตัถุประสงค์ แต่การศึกษาน้ียงัใช้ไม่ได้กับกระบวนการท่ีซับซ้อนมากข้ึน โดยทัว่ไปกระบวนการผลิตทางเคมีหรือโรงงาน
ปิโตรเลียมมีหน่วยปฏิบติัการเช่ือมต่อกนัหลายหน่วย รวมทั้งการหมุนเวียนพลงังานและมวลสารเป็นเหตุให้กระบวนการซบัซ้อนและยากต่อการ
ควบคุม ท าให้กระบวนการเดิมท่ีสร้างวงควบคุมส าหรับหน่วยยอ่ยหรือส าหรับอุปกรณ์แต่ละช้ินนั้น ไม่สามารถควบคุมกระบวนการให้อยูใ่นสภาวะท่ี
ตอ้งการไดเ้น่ืองจากผลกระทบซ่ึงกนัและกนัของแต่ละหน่วยยอ่ย ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการน าหลกัการ การควบคุมแบบแพลนทไ์วด ์เขา้มาช่วยในการพฒันา
ลูปควบคุม (Control loop) ต่างๆ โดยหลกัการน้ีเป็นการออกแบบท่ีมองภาพรวมทั้งโรงงาน โดยพิจารณากระแสหมุนเวียนของสารและการสะสมของ
พลงังานในระบบ (Luyben และคณะ, 1997) ไดเ้สนอวิธีการ heuristic ส าหรับออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนทไ์วด์ กล่าวถึงการจดัการ
ด้านพลงังานและการรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางเคมี ซ่ึงวิธีการน้ีจะให้ผลเกินจริงและจ าเป็นต้องอาศยั
ประสบการณ์ในออกแบบโครงสร้างการควบคุม 
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กระบวนการผลิตสไตรีนมีความส าคญัมากในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เน่ืองจากสารชนิดน้ีเป็นสารตั้งตน้ส าหรับการผลิตหลายชนิด 
เช่น พลาสติก โฟม เป็นตน้ ซ่ึงกระบวนการผลิตสไตรีนมีความซบัซอ้นมาก มีหน่วยปฏิบติัการเช่ือมต่อกนัหลายหน่วย รวมทั้งการหมุนเวียนพลงังาน
และมวลสารเกิดข้ึน ส่งผลให้การควบคุมมีความยุง่ยาก ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงเสนอวิธีการใหม่ในการออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนท์
ไวดท่ี์เรียกวา่ ทฤษฎีจุดตรึงของวิธีการวงศศ์รี (เสาวนีย,์ 2552) ประยกุตใ์ชก้บักระบวนการผลิตสไตรีน ซ่ึงวิธีการน้ีจะอาศยัเทคนิคในการจบัคู่ตวัแปร
ควบคุม โดยจดัล าดบัความส าคญัของตวัแปรกระบวนท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการมากท่ีสุด ซ่ึงอาศยัประสบการณ์และการค านวณในการออกแบบ 
จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพดว้ยการรบกวนท่ีอตัราการไหลและทางความร้อน โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการควบคุมกบัของ (Luyben, 2011) 

2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
Downs และคณะ (1993) ไดท้  าการศึกษาวิจยักระบวนการอีสเมน (Tennessee Easrman, TE) โดยพิจารณาท่ีเคร่ืองปฏิกรณ์ หน่วยการ

แยก รีไซเคิล ท่ีเป็นสถานะแก็สและของเหลว เม่ือน าหน่วยปฏิบติัการมาต่อเขา้ดว้ยกนัระหว่างหน่วยยอ่ยมกัเกิดปัญหาดุลมวลสารระหว่างหน่วยยอ่ย 
ดงันั้นควรพิจารณากระบวนการอยา่งละเอียดเพ่ือให้สารทุกโมเลกุลถูกใชใ้นกระบวนการตรงตามสมการการเกิดปฏิกิริยา 

Luyben และคณะ (1997) เสนอวิธีการควบคุมกระบวนการทางเคมี โดยใช้หลักการควบคุมแบบแพลนทไ์วด์ซ่ึงมี 9 ขั้นตอน ศึกษา
ตวัอยา่งกระบวนการทางอุตสาหกรรม 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการผลิตไวนิลอะซิเตต กระบวนการของอีสเมนและกระบวนการไฮโดรดิ-
แอลคิเลชัน่ พบวา่มี 5 ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมแบบแพลนทไ์วด์โดยตรงไม่มีการค านึงถึงแต่ละหน่วยปฏิบติัการ ไดแ้ก่ การก าหนดการจดั
การพลงังาน การก าหนดอตัราการผลิต การตรวจสอบสมดุลมวล การควบคุมความดนัและระดบัของเหลวของสารในทุกลูป มีการหมุนเวียนคงท่ี และ
สุดทา้ยคือ การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์และจดัการกบัขอ้จ ากดัทางดา้นความปลอดภยัส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติังาน 

Skogestad (2004) เสนอขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างการควบคุมส าหรับกระบวนการผลิตทางเคมี เร่ิมจากการก าหนด
วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานและทางเศรษฐกิจ จ  านวนตวัแปรอิสระ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมถึงการควบคุมปริมาณสารและอตัราการ
ผลิต โดยแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ 1) Top-down analysis พิจารณาหาชุดตวัแปรควบคุมท่ีท าให้ optimum economic 2) bottom-up analysis เป็นการ
พิจารณาจุดท่ีควรควบคุมอตัราการผลิตของกระบวนการ 

Konda และคณะ (2005) เสนอวิธีการออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนทไ์วด์ท่ีเรียกว่า Integrated framework อาศยัการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพจากแบบจ าลองกระบวนการและประสบการณ์ในการออกแบบ ซ่ึงค  านึงการรีไซเคิล ความปลอดภยั และพิจารณาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและทางเศรษฐกิจ โดยประสบความส าเร็จในกรณีศึกษากบักระบวนการทางเคมีคือ กระบวนการไฮโดรดิแอลคิเลชัน่ ของกระบวนการ
ผลิตโทลูอีน วิธีการน้ีสามารถท าให้ระบบการควบคุมท างานได ้

สุชาดา (2551) ออกแบบโครงสร้างการควบคุมของกระบวนการไฮโดรดิแอลคิเลชั่นโดยใช้ทฤษฎีจุดตรึงในการเลือกชุดตวัแปร
ควบคุม ซ่ึงพบวา่ชุดตวัแปรควบคุมท่ีไดเ้หมือนกบัโครงสร้างการควบคุมของ Luyben และออกแบบโครงสร้างการควบคุมทั้งหมด 5 โครงสร้าง ใส่ตวั
รบกวนโดยเปล่ียนความเขม้ขน้ของมีเทนท่ี fresh feed gas และ อุณหภูมิทางออกของ quencher เปรียบเทียบประสิทธิภาพดว้ยค่าความคลาดเคล่ือน
สมับูรณ์ (IAE) กบัโครงสร้างอา้งอิง (Araujo, 2007) และ (Luyben, 1998) 

เสาวนีย ์(2552) ออกแบบโครงสร้างการควบคุมส าหรับกระบวนการอลัคิเลชัน่ดว้ยวิธีการใหม่คือ วิธีการของวงศศ์รีซ่ึงอาศยัทฤษฎีจุด
ตรึงในการเลือกชุดตวัแปรกควบคุม ท าการออกแบบโครงสร้างการควบคุมและประเมินประสิทธิภาพจากการรบกวน 2 ทาง คือการรบกวนท่ีอตัรา
การไหลและการรบกวนทางความร้อน ซ่ึงพบวา่โครงสร้างท่ีไดส้ามารถก าจดัส่ิงรบกวนท่ีเขา้มาในระบบได ้สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์อีก
ทั้งพลงังานทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบนอ้ยลง ดงันั้นวิธีการของวงศศ์รี เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถออกแบบโครงสร้างการควบคุมส าหรับกระบวนการทาง
เคมีท่ีซบัซอ้นได ้ซ่ึงจะท าให้ระบบมีประสิทธิภาพในการควบคุมได้ 

Vasudevan และคณะ (2009) ไดเ้ปรียบเทียบวิธีการออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนทไ์วด์ส าหรับกระบวนการผลิตสไตรีน 
3 วิธีคือวิธี Heuristic ของ Luyben วิธี Integrated framework ของ Konda และวิธี Self-optimizing ของ Skogestad ซ่ึงงานวิจยัน้ีท  าการออกแบบ
โครงสร้างการควบคุมและเปรียบเทียบประเมินประสิทธิภาพในแต่ละวิธีการ ซ่ึงพบว่าการออกแบบดว้ยวิธี Integrated framework และ Self-
optimizing มีประสิทธิภาพมากกวา่วิธี Heuristic 

Luyben (2011) ไดพ้ฒันากระบวนการผลิตสไตรีนจากงานวิจยั (Vasudevan และคณะ, 2009) โดยสนใจเก่ียวกบัเงินลงทุน ซ่ึงจะได้
สภาวะท่ีเหมาะสมใหม่ส าหรับกระบวนการผลิตสไตรีน สามารถเพ่ิมอตัราการเกิดสไตรีนได ้และลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  

3. วตัถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงให้เห็นระบบควบคุมท่ีได้จากวิธีการของวงศ์ศรี ส าหรับการออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ของ

กระบวนการผลิตสไตรีน 
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4. วธีิการศึกษา 
4.1 รายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการผลติสไตรีน 

สไตรีนเป็นสารประกอบอาโรมาติกท่ีส าคญัในกระบวนการผลิตทางเคมี สไตรีนส่วนใหญ่เกิดจากการท าปฏิกิริยาดีไฮโดรจิเนชัน่ของ
เอทิลเบนซิน โดยใช ้potassium-promoted iron oxide เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ดงัสมการ 
  C6H5CH2CH3     C6H5CHCH2 + H2   (1) 
  C6H5CH2CH3  C6H6 + C2H4       (2)  
  C6H5CH2CH3 + H2  C6H5CH3 + CH4    (3)      
  2H2O + C2H4  2CO + 4H2     (4)           
    H2O + CH4  CO + 3H2     (5)                                                                                                              
  H2O + CO  CO2 + H2     (6)     
จากสมการ ค่าคงท่ีของการเกิดปฏิกิริยา (Kinetic parameters) ไดจ้ากงานวิจยัของ Luyben (Luyben, 2011) 

 

ภาพที ่1 กระบวนการผลติสไตรีน (Luyben, 2011) 

จากภาพท่ี 1 ป้อนสารตั้งตน้ 2 สาร คือ เอทิลเบนซีน (EB) และไอน ้ าท่ีความดนัต ่า (LPs) ซ่ึงน ้ าจะผสมกบั EB ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม 
เพ่ือช่วยลดความดนัและป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาขา้งเคียง  ไอน ้าส่วนท่ีเหลือจะถูกป้อนเขา้เคร่ืองท าความร้อนเป็นตวัให้ความร้อนแก่สารผสมก่อนท า
ปฏิกิริยา เน่ืองจากปฏิกิริยาน้ีเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ซ่ึงสภาวะท่ีเหมาะสมในการท าปฏิกิริยา คือ อุณหภูมิ 560 °C และความดนัต ่าท่ี 270 kPa  สาร
ผสมจะป้อนเขา้ถงัปฏิกรณ์ท่ีมีตวัเร่งปฏิกิริยาบรรจุอยู ่2 ถงัท่ีต่อกนัแบบอนุกรม เพ่ือให้ไดป้ริมาณสไตรีนตามท่ีตอ้งการ ความร้อนท่ีเหลือจากการท า
ปฏิกิริยาของสารผสมท่ีออกจากถงัปฏิกรณ์จะถูกน าไปแลกเปล่ียนความร้อนกบัสารผสม EB ก่อนเขา้ถงัปฏิกรณ์ถงัแรก จากนั้นลดอุณหภูมิและความ
ดนัลง แลว้ส่งไปแยกผลิตภณัฑท่ี์ไม่ตอ้งการออกจากสไตรีนท่ีถงัแยก 3 เฟส ซ่ึงแก็สจะถูกปล่อยออกดา้นบนและน ้ าท่ีเหลือจากการท าปฏิกิริยาจะ
ปล่อยทางดา้นล่างของถงั 

สไตรีนและสารตั้งตน้ท่ีเหลือจากการท าปฏิกิริยาจะถูกส่งไปแยกท่ีหอกลัน่ ท่ีหอกลัน่แรก (Product column) เป็นการแยกสไตรีนจาก
สารอ่ืน เน่ืองจากสไตรีนและเอทิลเบนซีนมีจุดเดือดท่ีใกลก้นัมาก จ านวนถาด (Tray) ในหอกลัน่จึงมีจ  านวนมาก อีกทั้งยงัท  างานท่ีสภาวะสุญญากาศ
เพ่ือป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน่ ซ่ึงผลิตภณัฑส์ไตรีนจะออกทางกน้หอ สารผสมท่ีเหลือจะออกทางดา้นบนหอ  

จากนั้นส่งไปหอกลัน่ท่ี 2 (Recycle column) เพื่อแยกเอทิลเบนซีนออกจากสารผสม โดยดา้นบนหอคือ เบนซีนและโทลูอีนท่ีไดจ้ากการ
ท าปฏิกิริยา ส่วนเอทิลเบนซีนท่ีเหลือจากการท าปฏิกิริยาจะถูกแยกออกทางกน้หอแลว้ส่งกลบัไปเป็นสารตั้งตน้อีกคร้ัง  

4.2 การจ าลองกระบวนการผลติสไตรีน 
จ าลองกระบวนการในโปรแกรมไฮซีส (HYSYSTM) ทั้งสภาวะคงท่ีและพลวตั และใชส้มการ Peng-Robinson ในการค านวณ ขอ้ส าคญัใน

การเปล่ียนกระบวนการจากสภาวะคงท่ีเป็นพลวตั จะตอ้งค านวณขนาดของอุปกรณ์  โดยการตอบสนองทางพลวตัจะข้ึนอยู่กบัขนาดของอุปกรณ์ 
รวมถึงการติดตั้งป๊ัม คอมเพรสเซอร์ และขนาดของวาลว์ควบคุมท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงวาลว์ทุกตวัท่ีสภาวะคงท่ีจะออกแบบให้เปิดไวท่ี้ 50 เปอร์เซ็นต ์
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เม่ือท าการติดตั้งตวัควบคุมในสภาวะพลวตั จะตอ้งก าหนดชนิดของตวัควบคุมและปรับแต่งตวัควบคุม ในการควบคุมของเหลวนิยม
เลือกตวัควบคุมแบบพี การเลือกค่าปรับแต่งตวัควบคุมด้วยการทดสอบ รีเลย-์ฟีดแบ็ค (Relay-feedback) ซ่ึงเป็นการทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว
เพ่ือให้ไดค้่าเกนสูงสุด (Ku) และคาบค่าสุดทา้ย (Pu) ใชใ้นการค านวณค่าพารามิเตอร์ส าหรับระบบการควบคุมดว้ยวิธี Tyreus-Luyben (Luyben, 2002) 

4.3 หลกัการเลอืกตวัแปรควบคุมโดยใช้ทฤษฎจุีดตรึง (Fixture Point theorem) 
หลกัการของทฤษฎีจุดตรึง คือ การพิจารณาตวัแปรกระบวนการ ท่ีมีความไวต่อการรบกวนหรือส่งผลกระทบต่อกระบวนการอ่ืนๆ มาก

ท่ีสุด ตวัแปรกระบวนการตวันั้นจ าเป็นตอ้งถูกควบคุม (Controlled variable) ก่อน เพ่ือเป็นการก าจดัความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในระบบ  

5. ผลการทดลอง 
5.1 เลอืกโครงสร้างการควบคุมในหอกลัน่ 

หอกลัน่แรก (Product column) ท างานท่ีสภาวะความดนัสุญญากาศ พบวา่การเปล่ียนแปลงอุณหภูมินั้นมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความดนั 
มากกวา่ความเขม้ขน้ของสารในหอน้ี จึงไม่เลือกควบคุมอุณหภูมิ จากภาพท่ี 2 แสดงผลรวมค่า IAE ท่ีไดจ้ากการทฤษฎีจุดตรึง ในการหาต าแหน่งถาด
ท่ีควรควบคุมความเขม้ขน้ของสารในหอกลัน่ ซ่ึงพบวา่ถาด (Tray) ท่ี 54 ควรจะควบคุมความเขม้ขน้ของเอทิลเบนซิน เพราะในจุดน้ีมีความไวต่อการ
รบกวนมากท่ีสุด 

 
ภาพที ่2 ผลรวม IAE ของ Tray EB composition ที ่Product column 

หอกลัน่ท่ีสอง (Recycle column) พบวา่การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิมีผลต่อความเขม้ของสาร โดยจากการการหาต าแหน่งถาดท่ีควรท าการ
ควบคุมในทฤษฎีจุดตรึง (ภาพท่ี 3) ดงันั้นในหอกลัน่น้ีจะเลือกควบคุมอุณหภูมิถาดท่ี 7 ซ่ึงพบวา่ถาดท่ี 7 มีความไวต่อการรบกวนมากท่ีสุด  

 

ภาพที ่3 ผลรวม IAE ของ Tray temperature ที ่Recycle column 

5.2 โครงสร้างการควบคุมส าหรับกระบวนการผลติสไตรีน 
โครงสร้างการควบคุมท่ีไดจ้ากวิธีการวงศศ์รีส าหรับกระบวนการผลิตสไตรีน จากการจบัคู่ตวัแปรควบคุมและตวัแปรปรับของกระบวร

การจากทฤษฎีจุดตรึง แสดงในภาพท่ี 4 เพ่ือป้องกนัการสะสมของสาร (Snowball effect) ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการท าปฏิกิริยาในกระบวนการผลิต 
จึงเลือกควบคุมความเขม้ของเอทิลเบนซีนท่ีทางออกจากกน้หอกลัน่ และติดตั้งตวัควบคุมอตัราการไหลท่ีสายป้อนกลบัของเอทิลเบนซีน 
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ภาพที ่4 โครงสร้างการควบคุมส าหรับกระบวนการผลติสไตรีน 

5.3 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม ในงานวิจยัน้ีท  าโดยการรบกวนระบบ และสังเกตกราฟการตอบสนองของระบบ ผลการศีกษาท่ี

ไดเ้ป็นดงัน้ี 

      

     

  

 

  
Time (h)                                                                   Time (h) 

    +20% total EB       -20% total EB 

ภาพที ่5 กราฟแสดงผลการตอบสนอง เมือ่เปลีย่นอตัราการไหลของ Total EB ± 20 % 
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(1) จากภาพท่ี 5 เปล่ียนอตัราการไหลของ Total EB (a) เป็น ± 20% โดยเส้นทึบแสดงการเพ่ิมอตัราการไหล 20% จาก  278.8 เป็น 
334.56 kmol/h และเส้นปะแสดงการลดลง 20% เท่ากบั  223.04 kmol/h เร่ิมท่ีเวลา 0.2 ชม. ถึง 10 ชม.  ซ่ึงพบว่า Fresh feed EB (b) เพ่ิมข้ึน จาก 132.8 
เป็น 144.1 kmol/h และลดลง 125.3 kmol/h , LPs steam (c) เพ่ิมข้ึนเป็น 4400 kmol/h และลดลงเหลือ 3600 kmol/h ตามล าดบั จะเห็นไดว้่า แมจ้ะมี
ส่ิงรบกวนเขา้มาแต่ระบบควบคุมสามารถก าจดัส่ิงรบกวนได้อยา่งรวดเร็ว ท าให้ยงัคงรักษาความบริสุทธ์ิของผลิตภณัฑ์และปริมาณผลิตภณัฑ์ได้
ใกลเ้คียงกบัค่าท่ีตอ้งการดงัภาพท่ี 5(f) ส่วนการควบคุมอตัราการไหลของ EB ท่ีป้อนกลบั(h) สามารถเขา้สู่สภาวะคงท่ีได ้ส่วนอุณหภูมิก่อนเขา้เคร่ือง
ปฏิกิริยาทั้ง 2 ถงั (d,e) พบวา่ สามารถก าจดัส่ิงรบกวนไดอ้ยา่งรวดเร็ว แลว้เขา้สู่ค่าท่ีตั้งไวเ้หมือนเดิม  

 

 

 

 

 
Time (h)                                                                   Time (h) 

  +10 °C temp inlet of two reactors,       -20% LPs2/EB 

ภาพที ่6 กราฟแสดงผลการตอบสนองของระบบ เมือ่เปลีย่นอุณหภูม ิ10 °C และอตัราส่วนระหว่าง LPs2/EB 

  (2) จากภาพท่ี 6 (เส้นทึบ) เปล่ียนอุณหภูมิขาเขา้เคร่ืองปฏิกิริยาทั้ง 2 เคร่ือง โดยเพ่ิมอุณหภูมิจาก 560 °C เป็น 570 °C จากกราฟพบว่า 
อตัราการไหลของ EB และ LPs เท่าเดิม อีกทั้งการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ มีผลกระทบต่อระบบน้อยมาก ซ่ึงยงัคงรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑท์ั้งอตัรา
การไหล (B1) และความบริสุทธ์ิของสาร (xST) ในภาพท่ี 6(f, g) ไดค้่าใกลเ้คียงกบัค่าท่ีตอ้งการ  
  (3) จากภาพท่ี 6 (เส้นปะ) เปล่ียนอตัราส่วนระหว่าง LPs2/EB จาก 12.12 ไปเป็น 9.696 ท าให้อตัราการไหลของ LPs ลดลง 4000 เหลือ 
3322.6 kmol/h จากกราฟผลการตอบสนองพบว่า การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนน้ีมีผลกระทบต่อระบบน้อย ซ่ึงระบบการควบคุมสามารถควบคุมให้
ระบบเขา้สู่ค่าท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
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6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากงานวิจยัน้ีได้ท  าการออกแบบโครงสร้างแบบแพลนท์ไวด์ด้วยวิธีการของวงศ์ศรี โดยอาศยัทฤษฎีจุดตรึงในการเลือกชุดตวัแปร

ควบคุม จากการทดสอบประสิทธิภาพดว้ยการใส่ส่ิงรบกวนเขา้ไปในระบบ พบวา่ โครงสร้างการควบคุมท่ีไดส้ามสามารถก าจดัส่ิงรบกวน และรักษา
คุณภาพของผลิตภณัฑไ์ดดี้ดงันั้นวิธีการของวงศศ์รี ท่ีอาศยัประสบการณ์และการค านวณทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบนั้น จึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ี
น าไปสู่ระบบการควบคุมแบบแพลนทไ์วดใ์ห้มีประสิทธิภาพท่ีดี 

ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจยัน้ีสามารถใช้ส าหรับการศึกษาและออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนทไ์วด์กบักระบวนการเคมีอ่ืนๆ โดยประยกุตใ์ช้
กบัวิธีการของวงศศ์รี หรือสามารถใชส้ าหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการออกแบบโครงสร้างการควบคุมกบัวิธีการออกแบบอ่ืนได ้

7. เอกสารอ้างองิ 
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ผลกระทบของอาร์เอฟไอดีที่มีต่อหัวบันทกึ ทีค่วามถี่ 125 กโิลเฮิร์ต และ 13.56 เมกะเฮิร์ต 
Effect of Radio Frequency Identification Set on Recording Head at 125 kHz and 13.56 MHz 

Frequencies 

อภัยภักดิ์  ประทุมทพิย์ 
Aphaiphak  Prathunthip 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชธานี  จ.อุบลราชธานี 
E-mail : ayashiki13@hotmail.com  

บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอผลกระทบท่ีเกิดจากการส่งคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของอาร์เอฟไอดีไปรบกวนหัวเขียนบนัทึกขนาด 60 GB/in2 

ความถ่ีท่ีใช้ทดลองคือ 125 kHz และ 13.56 MHz สายอากาศอาร์เอฟไอดีมีขนาดรัศมี 2 cm. พารามิเตอร์ท่ีทดลองคือ ระยะห่าง (r) และมุม ( ) ผล
การทดลองท่ีความถ่ี 125 kHz เกิดผลกระทบต่อค่าความตา้นทานหัวเขียนสูงสุดเท่ากบั 0.10008   เป็นเปอร์เซนตเ์ท่ากบั 1.67% และการทดลองท่ี
ความถ่ี 13.56 MHz เกิดผลกระทบเล็กนอ้ยเท่ากบั 0.01536    เป็นเปอร์เซนตเ์ท่ากบั 0.256% และพารามิเตอร์ (r) เป็นตวัแปรท่ีท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อหวัเขียนบนัทึกมากกวา่พารามิเตอร์ ( ) 
ค าส าคญั:  อาร์เอฟไอดี หวับนัทึกแม่เหล็ก คล่ืนสนามแม่เฟลก็ไฟฟ้ารบกวน 

Abstract 
This paper presented was the effect of Radio Frequency Identification (RFID) radiated EM-fields interference to writing recording 

head 60 GB/in2. Frequency the experiment were 125 kHz และ 13.56 MHz.  Size antenna of RFID was 2 cm. The parameter tests were distance (r) 
and angle ( ). The result at 125 kHz, the resistance writing head has maximum error was 0.10008   (1.667%). And result at 13.56 MHz has 
minimum error was 0.01536   (0.256%). The distance (r) has the effect to writing recording head more than the angle ( ). 
Keywords: Radio Frequency Identification (RFID), Magnetic Recording Head, Electromagnetic Interference (EMI).  

1. บทน า 
ชุดเคร่ืองช้ีเฉพาะโดยคล่ืนความถ่ีวิทยหุรือเทคโนโลยอีาร์เอฟไอดี (RFID) ถูกน ามาใชใ้นโรงงานกนัอยา่งแพร่ หลาย เพื่อความสะดวก

รวดเร็ว ประหยดัเวลา และความถูกตอ้งแม่นย  า ของกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยเทคโนโลยอีาร์เอฟไอดีมีส่วน ประกอบหลกัๆ อยู ่2 ส่วนคือ 
ส่วนเคร่ืองอ่าน (Reader) และส่วนป้ายขอ้มูล (Transponder or Tag card) ซ่ึงมีหลกัการท างานคือ ส่วนเคร่ืองอ่านจะส่งพลงังานออกมาจากสายอากาศ 
(Antenna reader) อยูใ่นรูปคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามายงัส่วนป้ายขอ้มูล โดยมีขอ้มูลแฝงมาดว้ย จากนั้นป้ายขอ้มูล จะส่งพลงังานกลบัไปในรูปแบบ
ขอ้มูลแฝงกลบัไปยงัเคร่ืองอ่าน (Microship, 1998) 

ในโรงงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ก็ไดมี้การน าเอาเทคโนโลยี อาร์เอฟไอดีมาประยกุตใ์ช้งานเช่นเดียวกนั แต่ทว่าวสัดุท่ีใช้ใน
การผลิตนั้น มีความไวต่อความเสียหายมาก เช่น หัวบนัทึกแบบแผ่นฟิล์มบางทางแม่เหล็ก (Magnetroresistive Head) โดยเฉพาะความเสียหายต่อ
ไฟฟ้าสถิต (อภิรัฐและคณะ, 2546) และสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนในส่วนของการอ่าน (Read Element) (อภิรัฐและคณะ, 2547)  

ดงันั้นในบทความน้ี จึงท าการศึกษาและวิจยัเก่ียวผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากชุดอาร์เอฟไอดี ท่ีไปรบกวนหัวบนัทึกใน
ส่วนการเขียน (Write Element) โดยจะให้ความส าคญัในการศึกษาต าแหน่งการวางของสายอากาศ ไดแ้ก่ ระยะห่างระหว่างหัวบนัทึกและสายอากาศ
อาร์เอฟไอดี (Distance) และมุมระหวา่งหวับนัทึกและสายอากาศ (Angle) 

2.วธีิการทดลอง 
2.1 ภาคทฤษฎ ี

เน่ืองจากคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลกระทบต่อหัวบนัทึกทางแม่เหล็กโดยตรง  และอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีส่งขอ้มูลโดยอาศยัคล่ืน
ความถ่ีแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งขอ้ ดงันั้นจึงเกิดการรบกวนต่อหวับนัทึก จากภาพท่ี 1 แสดงต าแหน่งของหัวบนัทึกท่ีน ามาทดลองดว้ยวิธีส่งคล่ืนอาร์
เอฟไอดีไปรบกวน ขณะทดสอบหัวบนัทึกบนเคร่ือง QST 2001 และสายอากาศอาร์เอฟไอดีมีลกัษณะเป็นวงกลมรัศมี 2 cm. สร้างความถ่ี 125 kHz 
และ 13.56MHz  
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RFID

125kHZ and 13.56MHz

control

Radiated EM-fields

to Recording Head

 
ภาพที ่1 แสดงตำแ   ง  ง           ท  ท  ถ      นส   แ       ไฟฟ้าร     

2.2 ภาคการทดลอง 
หวับนัทึกแม่เหล็กท่ีน ามาทดลองมีขนาดขอ้มูลเท่ากบั 60 GB/in2 และทดลองในส่วนของกระบวนการเขียนบนัทึก เคร่ืองมือท่ีใชท้ดลอง

ประกอบไปดว้ยส่วนหลกัๆ 3 ส่วนคือ  
2.2.1 ส่วนของอุปกรณ์อาร์เอฟไอดี 125 kHz และ 13.56 MHz 
2.2.2 ส่วนเคร่ืองทดสอบคุณสมบติัทางแม่เหลก็ของหวับนัทึก (Quasi Static Tester 2001: QST 2001)  
2.2.3 ส่วนการวดัสญัญาณคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  

QST
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Computer control
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Reader of RFID
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Controller computer

for RFID

125kHz
3.1.1

Radiated field

Spectrum analyzer

RSA 3303A

Close Field

probe

HP 11941A

67.5 dB{(µA/M)/µV}

1.407 dB/1.53M

L2

RF pre-amp

HP 8447F, 25 dB

1.904 dB/2.07M

L1

3.1.3

2.2.1
125kHz and 13.56MHz

2.2.2

2.2.3

QST

2001
Computer control

QST

3.1.2

Loop antenna

Reader of RFID

RFID

Controller computer

for RFID

125kHz
3.1.1

Radiated field

Spectrum analyzer

RSA 3303A

Close Field

probe

HP 11941A

67.5 dB{(µA/M)/µV}

1.407 dB/1.53M

L2

RF pre-amp

HP 8447F, 25 dB

1.904 dB/2.07M

L1

3.1.3

2.2.1
125kHz and 13.56MHz

2.2.2

2.2.3

 

ภาพที ่2 โครงสร้างการตดิตั้งเคร่ืองมอืในการทดลองหัวเขียนบนัทกึขนาด 60 GB/in2 

ในภาพท่ี 2 แสดงการติดตั้งเคร่ืองทดลองส่งคล่ืนอาร์เอฟไอดีไปยงัหัวเขียนบนัทึก และเคร่ืองมือท่ีใช้ในทดลองถูกน ามาติดตั้งภายในกรง
ตาขายทองเหลืองท่ีมีปริมาตรเท่ากบั 2.5 x 2 x 1.9 m ดงัภาพท่ี 3 เพ่ือการป้องกนัผลกระทบของสัญญาณคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอกเขา้มา
รบกวนเคร่ืองมือทดลอง ซ่ึงสามารถป้องกนัสญัญาณคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอกไดป้ระมาณ 20-30dB (A. Kruesubthaworn, 2007) 

 

ภาพที ่3 การตดิตั้งเคร่ืองมอืทดลองภายในกรงตาข่ายทองเหลอืง 

พารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการทดลองคือ ระยะห่างระหวา่งหัวบนัทึกและสายอากาศอาร์เอฟไอดี (Distance; r ) ปรับค่าไดจ้าก 1 cm. ถึง 10 cm. 
และมุมระหว่างหัวเขียนบนัทึกและสายอากาศของอาร์เอฟไอดี (Angle;  ) ปรับมุมได ้5 ระดบัคือมุม   = 0o, 30o, 45o, 60o และ 90o ซ่ึงแสดงการ
ติดตั้งไดด้งัภาพท่ี 4 และ 5 จากนั้นท าการส่งคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศอาร์เอฟไอดีไปรบกวนกระบวนการเขียนของหัวบนัทึกขณะ
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ทดสอบวดัค่าคุณสมบติัของความตา้นทานในหัวเขียนบนเคร่ืองทดลอง QST 2001 และท าการวดัค่าความเขม้สนามแม่เหล็กของคล่ืนอาร์เอฟไอดี
ขณะทดลองดว้ย close-field probe ส่งค่าไปแสดงผลบนเคร่ือง spectrum analyzer   

 
ภาพที ่4 การปรับค่ามุม   = 0o, 30o, 45o, 60o และ 90o  ในการทดลองกบัหัวเขียนบันทกึขนาด 60 GB/in2 

 

ภาพที ่5 การปรับระยะ r = 1 cm, 2 cm, 3 cm, …, 10 cm  ในการทดลองกบัหัวเขียนบันทกึขนาด 60 GB/in2 

3. ผลการทดลอง 
จากภาพท่ี 2 กระแสไฟฟ้าท่ีใชไ้บอสัเขา้ท่ีหวัเขียนบนัทึกเท่ากบั 3 mA ค่าความตา้นทานของหัวเขียนในสภาวะปกติ ( WR ) เท่ากบั 6 

Ω เม่ือน าคล่ืนอาร์เอฟไอดีความถ่ี 125 kHz และ 13.56MHz เขา้มารบกวนขณะท่ีทดสอบหวัเขียนบนัทึกนั้น สามารถแสดงผลการทดลองดงัภาพท่ี 6  
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ภาพที ่     การเปลีย่นแปลงของ    ต   ท  บนหัวเขียนบันทกึทีค่วามถี่ 125 kHz 
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ภาพที ่     การเปลีย่นแปลงของ    ต   ท  บนหัวเขียนบันทกึทีค่วามถี่ 13.56 MHz 

ค่า 
WR  คือการเปล่ียนแปลงของค่าความตา้นทานในหัวเขียนบนัทึกขณะถูกคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของอาร์เอฟไอดีรบกวน ซ่ึง

สามารถค านวณไดด้งัสมการ  

                  W WB WAR R R                                                (1) 

เม่ือ WBR คือ ค่าความตา้นทานในหวัเขียนบนัทึกก่อนถูกคล่ืนสนามแม่เหล็กรบกวน 

       WAR คือ ค่าความตา้นทานในหวัเขียนบนัทึกหลงัถูกคล่ืนสนามแม่เหล็กรบกวน 

จากภาพท่ี 6  เม่ือพิจารณาคล่ืนสนามแม่เหล็กท่ีความถ่ี 125kHz การปรับระยะห่าง (r) มีผลท าให้ค่า WR  เกิดการเปล่ียนเน่ืองจากถูก
คล่ืนอาร์เอฟไอดีรบกวน โดยมีค่าสูงมากอยูใ่นช่วง 1 cm. – 2 cm. มีค่าเฉล่ียประมาณ 0.10008   คิดเป็นเปอร์เซนตเ์ท่ากบั 1.67% และจะลดลงอยา่ง
รวดเร็วในช่วง 3 cm. – 5 cm. ค่า WR  ท่ีเกิดจากการปรับมุม  = 0o, 30o, 45o, 60o และ 90o นั้น มีผลกระทบต่อหัวเขียนบนัทึกค่อยขา้งน้อย 

เน่ืองจากลกัษณะของกราฟ WR  เกิดความแตกต่างกนันอ้ย 
จากภาพท่ี 7 เม่ือพิจารณาคล่ืนสนามแม่เหล็กท่ีความถ่ี 13.56MHz เม่ือปรับค่าระยะห่าง (r) จาก 1 cm. ถึง 10 cm. และปรับมุม  = 0o, 30o, 

45o, 60o และ 90o นั้น ผลกระทบท่ีท าให้เกิดค่า WR  เปล่ียนแปลงขณะทดสอบหัวเขียนบนัทึก มีค่าน้อยมาก ค่าเฉล่ียของ WR  เท่ากบั 0.01536 

  คิดเป็นเปอร์เซนตเ์ท่ากบั 0.256% ซ่ึงมีค่านอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัค่า WR  
จากผลการทดลองท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นวา่คล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีส่งจากสายอากาศอาร์เอฟไอดีนั้น สามารถท าให้เกิดการรบกวนต่อ

ค่า WR  ของหวัเขียนบนัทึกขนาด 60 GB/in2 เท่านั้น แต่ไม่สามารถท าให้ลกัษณะโครงสร้างของหัวเขียนบนัทึกเปล่ียนแปลงหรือถูกท าลายแต่อยา่ง
ใด ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโ้ดยท าการ SEM (Scanning Electron Microscope) ท่ีหัวเขียนบนัทึก และแสดงผลการ SEM ลกัษณะโครงสร้างหัวเขียน
บนัทึกไดด้งัภาพท่ี 8         

 
ภาพที ่8 ภาพ SEM ลกัษณะโครงสร้างของหัวเขียนบนัทกึขนาด 60 GB/in2  หลงัการทดลอง 
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4. สรุป 
ค่าความเขม้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีออกมาจากขดลวดสายอากาศอาร์เอฟไอดีนั้น ก่อให้เกิดการรบกวนต่อกระบวนการเขียนขอ้มูลของ

หวับนัทึกมากสุดท่ีความถ่ี 125 kHz และไม่เกิดการรบกวนต่อหวัเขียนบนัทึกท่ีความถ่ี 13.56 MHz และสามารถสรุปผลการทดลองไดด้งัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 สรุปผลเกดิกระทบต่อ WR  ของหัวบนัทกึเนื่องจากอาร์เอฟไอดี  
พารามิเตอร์ ระยะห่าง (r) มุม ( ) 

WR  ท่ีความถ่ี 125 kHz 

ผลกระทบสูงสุดช่วง 1 cm. – 2 cm.  

ค่าเฉล่ีย 
WR  = 0.10008    

คิดเป็นเปอร์เซนตเ์ท่ากบั 1.67% 

เกิดผลกระทบเล็กนอ้ย 

WR  ท่ีความถ่ี 13.56 MHz 

ผลกระทบนอ้ยมาก 

ค่าเฉล่ีย 
WR  = 0.01536    

คิดเป็นเปอร์เซนตเ์ท่ากบั 0.256% 

ผลกระทบนอ้ยมาก 

จากการทดลองทราบไดว้่าการน าอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีไปประยกุตใ์ช้งานในงานอุตสาหกรรมฮาร์ดิสก์ไดร์นั้น ก่อให้เกิดปัญหาการ
รบกวนของคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากบัหัวบนัทึกขณะท าการทดสอบ แต่ทุกคล่ืนความถ่ีก็ไม่สามารถท่ีจะเกิดปัญหาไดท้ั้งหมด เช่น คล่ืนความถ่ี 
13.56 MHz ท่ีมีค่าความถ่ีสูงนั้น ยงัไม่สามารถรบกวนการทดสอบได ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเคร่ืองทดสอบและหวับนัทึกบางชนิด ทนต่อการรบกวนของ
คล่ืนความถ่ีบางช่วงได ้การรบกวนจึงมีค่าไม่คงท่ี (A. Kruesubthaworn and friends, 2008) ดงันั้นก่อนน าอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีไปใช้งานจะตอ้งมีการ
ทดสอบการเกิดคล่ืนสญัญาณรบกวนก่อน 

5. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ บริษทัเวสตเ์ทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ  ากดั ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ี เคร่ืองมือทดสอบ และหวัเขียนบนัทึกส าหรับ

ใชใ้นการวิจยั  
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บทคัดย่อ 
เน่ืองจากปัจจุบนัระบบการบงัคบัทิศทางอตัโนมติัมีความแพร่หลายและเป็นท่ีสนใจ ซ่ึงมีการน าไปใช้ในกลุ่มของอากาศยาน เช่น 

อากาศยานไร้นกับิน (Unmanned aerial vehicle) ทั้งท่ีเป็นแบบปีกตรึง (Fix Wing) และ แบบท่ีเป็นปีกหมุน (Rotate Wing) เพ่ือให้อากาศยานสามารถ
ท าการบงัคบัทิศทางหรือรักษาทิศทางโดยอตัโนมติัแต่อากาศยานทั้งสองแบบยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการปฏิบติัภารกิจในบางพ้ืนท่ี ท่ีตอ้งการอากาศ
ยานท่ีลอยตวัน่ิงๆ เคล่ือนท่ีชา้ๆ เสียงของอากาศยานไม่ดงั ซ่ึงในการวิจยัจะมุ่งเน้นการออกแบบระบบรักษาระดบัความสูง โดยอาศยัเซ็นเซอร์จ าพวก
คล่ืนความถ่ีเหนือเสียง (Ultrasonic) และการออกแบบระบบควบคุมอตัโนมติั (Automatic control) โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต (bit) ซ่ึง
ใช้แบบจ าลองของอากาศยานเบากว่าอากาศ ท าการทดสอบหาผลตอบสนอง โดยใช้ระบบควบคุมส่ีแบบคือ พีไอดี (PID) ระบบเชิงเส้นคงค่าแบบ
เหมาะสมท่ีสุดตามสมการก าลงัสอง หรือ LQR (Linear Quadratic Regulator) ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (fuzzy logic) และ tracking error ท าการควบคุม
ให้อากาศยานเบากวา่อากาศ ให้สามารถรักษาระดบัความสูงไดโ้ดยอตัโนมติั โดยการใช้ระบบควบคุมทั้งส่ีเพ่ือท าการศึกษาว่าระบบควบคุมแบบใด
ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจท่ีสุด จากผลของการวิจยัระบบควบคุมสามารถรักษาความสูงตามตวัแปรท่ีก าหนดไดง้านวิจยัช้ินน้ีจึงมีประโยชน์ในการศึกษา
และพฒันาระบบควบคุมอากาศยานเบากวา่อากาศให้ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางแก่การพฒันาต่อไปในอนาคต 
ค าส าคญั: ควบคุม ออกแบบ อากาศยานเบากวา่อากาศ 

Abstract 
This research needs the airship can be operated in the exhibition hall which is equipped with the air-conditioning which the wind 

blown out of the tube in the up direction, which this can affect the blimp in terms of longitudinal dynamics. So the research needs to study 
Automatic Control system for the model working properly which will emphasize on the design of System to make sure that the airship can control 
the altiude as we need. 

This research is useful for studying and developing the blimp to be more effective and will be the guideline for the development in 
the future. 
Keywords: Control, Design, Blimp. 

1. บทน า 
อากาศยานเบากว่าอากาศ (Blimp) ถูกน ามาใช้ในภารกิจท่ีตอ้งการลอยตวัอยู่น่ิงเป็นเวลานานๆ และปฏิบติัภารกิจด้านต่างๆ ได้

หลากหลาย เช่น การถ่ายรูปมุมสูง การถ่ายทอดกีฬาท่ีตอ้งการรูปมุมสูง การส ารวจทรัพยากรทางดา้นการเกษตรป่าไมก้ารโฆษณาท่ีตอ้งการความโดด
เด่น การถ่ายทอดกีฬาท่ีตอ้งการรูปมุมสูง การตรวจสอบสรูปอากาศ รวมถึงภารกิจทางทหาร ดว้ยจากความตอ้งการและสาเหตุดงักล่าว การพฒันา
อากาศยานเบากว่าอากาศ ให้มีความสามารถในการรักษาทิศทางและความสูงโดยอตัโนมติั โดยการติดตั้งระบบควบคุมการบิน (Flight Control) 
ท างานร่วมกนักบัเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น คล่ืนความถ่ีเหนือเสียง (Ultrasonic) หรือใช้ จีพีเอส (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) เพ่ือให้ทราบความสูง
และต าแหน่งปัจจุบนัของอากาศยานเบากว่าอากาศ เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีตอ้งการให้ อากาศยานเบากว่าอากาศ ใช้งานภายในอาคาร โดยสามารถ
รักษาความสูง ตามท่ีก าหนดไว้ได้ ดังนั้ นในงานวิจัยน้ีจะมุ ้งเน้นในการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic control) โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต (bit) โดยใช้แบบจ าลองของอากาศยานเบากว่าอากาศ ท าการทดสอบหาผลตอบสนอง และใช้ระบบควบคุมแบบ
พีไอดี (PID) ระบบเชิงเส้นคงค่าแบบเหมาะสมท่ีสุดตามสมการก าลงัสอง หรือ LQR (Linear Quadratic Regulator) ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (fuzzy 
logic)  และ tracking error ท าการควบคุมให้อากาศยานเบากว่าอากาศสามารถรักษาความสูงตามท่ีก าหนด ซ่ึงจากงานท่ีผ่านมาของ Christopher 
Shucksmith  (The Design and Implementation of an Airborne Surveillance Vehicle)  และ Pablo González Alvarez .December (The Autonomous 
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Blimp Project ) ควบคุมจะใชก้ารควบคุมแบบ พีไอดี และ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะใช้การควบคุม เชิงเส้นคงค่าแบบเหมาะสมท่ีสุด
ตามสมการก าลงัสอง (LQR) และ tracking error ท  าการเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีผา่นมา 

2. วธีิการวจัิย 
2.1 Selection Criteria (Pablo González Alvarez .December  2005 - May 2006)  

ท าการเลือก อากาศยานเบากว่าอากาศควบคุมด้วยวิทย ุ(Radio Control) ท่ีมีขนาดเหมาะสมเพ่ือสามารถใช้ในสภาวะภายในอาคาร 
(Indoor) ได ้โดยตอ้งค านึงถึง (1) ขนาดของอากาศยานเบากว่าอากาศ  (2) น ้ าหนกับรรทุก (Payload) และ (3) รูปแบบของมอเตอร์ท่ีใช้ในการ
ขบัเคล่ือนอากาศยานเบากวา่อากาศ ซ่ึงการให้ความส าคญัในส่วนของน ้ าหนกับรรทุกนั้นเป็นจุดส าคญั เน่ืองจากจะไดท้ราบว่าตอ้งออกแบบอุปกรณ์ 
ควบคุมการบินให้มีน ้าหนกัท่ี อากาศยานเบากว่าอากาศ สามารถบรรทุกได ้ในส่วนต่อมาจะตอ้งทราบรูปแบบของ gondola ให้มีช่องว่างสามารถใส่
อุปกรณ์ลงไปได ้และตอ้งให้มีมอเตอร์ท่ีให้แรงขบัในทิศทางท่ีตอ้งการบงัคบัได ้ซ่ึงจุดท่ีส าคญัคือการควบคุม 3 แกน คือ Roll, Pitch และ Yaw  
เพื่อให้สามารถบงัขบัทิศทางและความสูงได ้ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดข้อ้ก าหนดในการเลือกรูปแบบของอากาศยานเบากวา่อากาศไวด้งัน้ี 

• Size: ขนาดของอากาศยานเบากวา่อากาศ ข้ึนอยูก่บัน ้าหนกัของอุปกรณ์ควบคุมการบิน ถา้ใช้อากาศยานเบากว่าอากาศท่ีมีขนาดใหญ่
ก็สามารถรับน ้าหนกัอุปกรณ์ไดม้ากแต่ก็มีปัญหาในการทดลองในพ้ืนท่ีจ ากดั 

• Maximum payload capacity: จุดน้ีเป็นส่วนส าคญัเน่ืองจากตอ้งทราบน ้าหนกัท่ีจะบรรทุกบน gondola และน ้ าหนกับรรทุกร่วมของ
อากาศยานเบากวา่อากาศ 

• Mechanical control system: ซ่ึงจะเลือกใช้ อากาศยานเบากว่าอากาศท่ีมีสองมอเตอร์โดยมอเตอร์ทั้งสองจะท าหน้าท่ีบงัคบัทิศทาง
และเพ่ือรักษาความสูงไปพร้อมกนั 

2.2 The Selected Blimp 
ในท่ีน้ีไดก้  าหนดน ้ าของอุปกรณ์ท่ีจะบรรทุกไวท่ี้ประมาณ 100-200  กรัม จึงท าการเลือก อากาศยานเบากว่าอากาศ ขนาด 1 เมตร แต่

เน่ืองจากตอ้งการทดลองในส่วนของการควบคุมความสูงเท่านั้น และประกอบกบัเพ่ือสะดวกในการหาอุปกรณ์จึงใช้ลูกโป่ง (Balloon) บรรจุแก็ส
ฮีเลียมแทน ซ่ึงใชข้อ้มูลของอากาศยานเบากว่าอากาศ มาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือหาผลตอบสนองของระบบ ลูกโป่งมีขนาดเหมาะสม
ในการทดสอบและเคล่ือนยา้ยและใช้แก็ส ฮีเลียมในการอดัเขา้ไปในตวั เพ่ือให้เกิดการลอยตวั ซ่ึงแรงยกเท่ากบั 200 กรัม และน ้ าหนกัของ gondola 
เท่ากบั 100 กรัม จึงท าการถ่วงน ้าหนกัอีก 100 กรัม รูปแบบของ gondola แบบ 2 มอเตอร์ ท่ีใชใ้นการทดลอง ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

ภาพที ่1 รูปแบบของลูกโป่ง (Balloon) ทีใ่ช้แทนอากาศยานเบากว่าอากาศ (Blimp) 
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2.3 Electronic Circuit         
• Blimp state observation ในการสัง่ให้ท  างานแบบการควบคุมการบินอตัโนมติั ตอ้งอาศยัเซ็นเซอร์ท่ีจะติดตั้งบน อากาศยานเบากว่า

อากาศ เช่น จีพีเอส รับค่าของต ่าแหน่งปัจจุบนัเพ่ือท าการปรับทิศทางของ อากาศยานเบากอากาศ ให้เคล่ือนท่ีผา่นจุดอา้งอิงท่ีก าหนด และคล่ืนความถ่ี
เหนือเสียง (Ultrasonic) ให้ค่าระยะจากพ้ืนถึงอากาศยานเบากวา่อากาศเพ่ือให้ทราบความสูง 

• Flight Control ซ่ึงในงานวิจยัท่ีผา่นมาของ The Autonomous Blimp Project of LAAS-CNRS (Kyun Jung, Philippe Soueres, Simon 
Lacroix) ไดก้ล่าวถึงความสมัพนัธ์ของ flight phases การควบคุมกลยทุธ์ในการ take off และ landing โดยมุ่งประเด็นให้ความส าคญัไปท่ีการควบคุม
ดา้นขา้งล าตวั (lateral control) ให้อยูใ่นช่วงสภาวะคงตวั (steady state) องคป์ระกอบของ Flight control แสดงรายละเอียดตามภาพท่ี 2 โดยแสดงถึง
การเช่ือมต่อระหวา่ง 3 ฟังคช์ัน่ คือ Control Planner, Flight control และ statmonitor             

• Control Planner ท าหนา้ท่ีดูแลความสูงตามท่ีก าหนดไว ้    
 

 

ภาพที ่2 รายละเอยีดองค์ประกอบของส่วนควบคุม 

3. ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
3.1 โมเดลควบคุมความสูง (Altitude model) 
         ท าการหาสมาการของอากาศยานเบากวา่อากาศในเทอมของการควบคุมความสูงเขียนในรูปของ Dynamic and kinematics ไดด้งัน้ี 

mg Tp Tbh ch mh
 

                                                  (1) 
โดยท่ี   mg  คือ น ้าหนกัของอากาศยานเบากวา่อากาศ 

             Tp คือ แรงขบัของใบพดั 
              Tb  คือ แรงยกของอากาศยานเบากว่าอากาศ  

              c h


 คือ แรงตา้นของอากาศ 
                h  คือ ความสูงจากอากาศยานเบากว่าอากาศถึงพ้ืน 

จากสมาการท่ี (1) เขียนในรูปของ Equations of motion 
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   3.1.1 Open loop response  
          จากสมาการท่ี (2) ท าการทดสอบผลตอบสนองของระบบใชโ้ปรแกรม matlab ท าการหา transfer function และท าการหาผลตอบสนอง
ของระบบเม่ือมีการป้อน อินพทุเขา้ไป    
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ภาพที ่3 ผลตอบสนองของระบบโมเดลควบคุมความสูง 

3.1.2 Design requirement 
ขั้นตอนต่อไปเม่ือรู้ผลตอบสนองของระบบแล้วก่อนท่ีจะท าการออกแบบการควบคุมป้อนกลับจะท าการก าหนดขอบเขตของ

ผลตอบสนองท่ีตอ้งการก่อน เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นการก าหนดขอบเขตของการทดลองน้ี เอาทพ์ุท Overshoot ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต ์เม่ือป้อนอินพุทเขา้ไป 
ผลตอบสนองท่ีตอ้งการไปเกิน 5 วินาที ระบบเขา้สู่สภาวะปกติ (setting time) ไม่เกิน 10 วินาที และ steady state error ไม่เกิน สิบห้า เปอร์เซ็นต ์ซ่ึง
ตอ้งท าการควบคุมความสูงให้ อยูใ่นช่วง  51 ถึง 69 เซนติเมตร 
สรุปความตอ้งการของระบบท่ีออกแบบ 

Overshoot: Less than 10% 
Rise time: Less than 5 seconds 
Setting time: Less than 10 seconds 
Steady state error: Less than 15% 

3.1.3 Closed loop transfer function  
การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลบั การออกแบบระบบควบคุมเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีก าหนดไวน้ั้น โดยระบบควบคุมจะมีความ

แตกต่างในเร่ืองการออกแบบแตกต่างกนั เช่น PID (Proportional Intergal deriventive), Frequency response, state space ซ่ึงในการทดลองคร้ังน้ีจะใช ้
PID, LQR Optimal control, Fuzzy และ Tracking error (Christopher shecksmith. 04 May 2006) ท าการเปรียบเทียบให้เห็นผลความแตกต่างกนั 
ผลตอบสนองท่ีไดจ้ะเป็นอยา่งไร 

3.2 ออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ PID Controller 
        ระบบควบคุม PID แบ่งเป็น 3 แบบ คือ (1) Proportional Control (2) Proportional Derivative Control และ (3) Proportional Integral Derivative 
Control  
Transfer function ของแบบควบคุมความสูงของอากาศยานเบากว่าอากาศ   
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สมการ PID Control ในรูปของ Transfer function 
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3.2.1 Controller Theory section 
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                                  (5) 

การท างานของการควบคุมแบบ PID variable (e) แสดงค่า error ระหว่างเอาทพ์ุทและอินพุท error จะส่งให้ PID Controller และ 
Controller จะท าการค านวณโดยใช้ derivative และ Integral โดยสัญญาณอินพุท จะถูกรวมเขา้กบั KP, KI, KD เม่ือท าการประมาณค่าของ error 
สัญญาณอินพุทจะส่งต่อให้ plant และไดส้ัญญาณเอาทพ์ุทและสัญญาณเอาทพ์ุทใหม่จะถูกส่งกลบัมาให้ sensor เพ่ือค  านวณค่า error ใหม่เม่ือไดค้่า 
error ใหม่ก็จะส่งให้ derivative, intergral ค านวณใหม่ซ่ึงกระบวนการก็จะท าวนต่อไป 
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Kp = ท าการลดค่าของ rise time แต่ไม่ไดข้จดั error 
Ki = ท าการขจดัค่า error ของ state แต่จะท าให้เกิด transient response 
Kd = ท าการเพ่ิม stability ของระบบลด overshoot และท าให้ transient response ดีข้ึน 
ท าการพิจารณาแบบ proportional control ตามสมการดา้นล่าง 

2

( )

( ) ( 0.26)
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e p

KS
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                                                        (6) 

ใช ้matlab ดูค่า response ของระบบ  

 
ภาพที ่4 ผลตอบสนองของระบบ เมือ่ใช้การควบคุมแบบ PD 

พิจารณากราฟผลตอบสนองของระบบมี rise time นอ้ยกวา่ 5 วินาที overshoot  มากกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์setting time มากกวา่ 10 วินาที 
และ steady state error มากกวา่ 15 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงระบบมีผลตอบสนองไม่เป็นตามความตอ้งการจึงท าการปรับปรุงโดยใชก้ารควบคุมแบบ พีไอดี มา
แกไ้ขกราฟลด overshoot setting time และ steady :ซ่ึงไดผ้ลตามกราฟในภาพท่ี 5 จะเห็นวา่มีความราบเรียบมากข้ึนและไดผ้ลตอบสนองอยูใ่นภายใน
ใตเ้ง่ือนไข 

 
ภาพที ่5 ผลตอบสนองของระบบ เมือ่ใช้การควบคุมแบบ PID 

3.3 LQR with referent input  
โดยปกติในการแกปั้ญหาของ LQR จะเป็นการท าให้ state ของระบบเขา้สู่ศูนยแ์ต่ว่าเป้าหมายของเราตอ้งการ state เขา้สู่เป้าหมายค่าๆ 

หน่ึง ซ่ึงในท่ีน้ีเท่ากบั   0.6   สมมุติไม่รู้วา่ตอ้งท าการป้อนอินพทุเท่าไรเพ่ือจะไดเ้อาทพ์ุทออกมา เท่ากบัท่ีเราตอ้งการซ่ึงการแกปั้ญหาน้ีสามารถท าได้
โดยใช ้LQR แบบ Optimal control ส าหรับการแกปั้ญหาแบบ SISO ใชส้มการตามดา้นล่างน้ี  

1
0

d

xd A B

yud C D



    
     

     

                                                           (7) 

ท าการหา Xd และ Ud  
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ใช ้matlab ท าการหาค่า P และ K โดยค่า Q = 1 และ R=1 จะได ้ *u  
[K]=lqr(A,B,Q,1) 

จากสมการ u kx   จะได ้

  1*

2

1.00 1.177
x

u
x

 
   

 

                                                          (9) 

( ) ( )u t u t ud    
            1

2

0.6
1.00 1.177 1.00 1.177

0

x

x

   
    

  

 

          1

2

0.6 1.00 1.177
x

x

 
   

 

 

น า ( )u t  = 0.63246 ไปเป็นค่าอินพทุใหม่ และใช ้matlab หาค่าตอบสนองเพ่ือดูค่าเอาทพ์ทุ 

 
ภาพที ่6 ผลตอบสนองของระบบ เมือ่ใช้การควบคุมแบบ LQR โดยท าการหาอนิพุท 

จากกราฟจะเห็นว่าระบบมี setting time ดีข้ึนและค่าต่างๆ ไม่เกินเง่ือนไขท่ีก าหนดไวโ้ดยจากค่าเอาท์พุทใหม่เท่ากบั 0.6 ซ่ึงการ
ก าหนดค่า Q จะมีผลต่ออินพุทท่ีหาได ้ซ่ึงจากการลองปรับค่า Q มากข้ึนก็จะท าให้อินพุทมากข้ึนดว้ยและในทางกลบักนัถา้ค่า Q น้อยลง ก็จะท าให้
อินพุทน้อยลงดว้ยแต่ก็จะท าให้ setting time มากข้ึนดว้ยเช่นกนัและค่าอินพุทใหม่ท่ีหาไดก่้อนน ามาใช้ตอ้งค  านึงถึงความสามารถของ hardware ว่า
สามารถปรับไดต้ามค่าท่ีตอ้งการป้อนไดห้รือไม่ 

3.4 Fuzzy Control  
พิจารณาระบบแบบ  two input  one output  ซ่ึงท าการรับอินพทุของความสูงและ PWM ส่วนเอาทพ์ทุท าการควบคุม Thrust ของใบพดั

เพ่ือควบคุมให้อยูช่่วงความสูงท่ีตอ้งการ ท าการก าหนด membership function ดงัภาพท่ี 7 และ สามารถใช้ matlab ก าหนดอินพุทและเอาทพ์ุท เพ่ือให้ 
matlab หาค่าเอาทพ์ทุ 

 
ภาพที ่7 membership function ของความสูง 

ใชค้  าสัง่ matlab ท าการหาเอาทพ์ทุ โดยทดลองก าหนดอินพทุ ความสูงเท่ากบั 1 และ motor (PWM) เท่ากบั 64 
ค าสัง่ matlab 

fis=readfis('blimp'); 
out=evalfis([1 64],fis) 
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จะได ้output เท่ากบั 64 ซ่ึงเป็นสญัญาณ PWM ส่งไปยงั motor เพ่ือท าสั่งให้ มอเตอร์หมุนใบพดัสร้างแรงขบัให้อากาศยานเบากว่าอากาศ 
ซ่ึงสามารถใชก้ราฟแบบพ้ืนผิว (surface viewer) อธิบายการท างานของ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ  (fuzzy logic) ไดด้งัแสดงตามภาพท่ี 8 

 
ภาพที ่8 ความสัมพนัธ์ระหว่างสองอนิพุท (altitude และ motor) และหนึง่เอาท์พุท PWM 

3.5 Tracking Error 
จากงานของ LATERAL TRACK CONTROL LAW (Marius Niculescu, 8 -11 January 2001) กล่าวถึงการ tracking เขา้หาเป้าหมาย

คือ way point โดยดูจาก error เพื่อไปควบคุมการปรับทิศทางเขา้หา way point 

 
ภาพที ่9 การ tracking เข้าหาความสูงเป้าหมาย 

จากภาพท่ี 9 สามารถเขียนในรูปของสมาการไดด้งัน้ี  
loError k xtrack a ngtrack                             (10) 

ค่า k ก าหนดอยูใ่นช่วง  0 1k   ในท่ีน้ีก าหนดค่า k เท่ากบั ซ่ึงถา้ค่า k มีค่านอ้ยกวา่ 1 ระบบจะเขา้สู่เป้าหมายชา้ลงแต่ระบบจะเกิด 
overshoot นอ้ยลงดว้ย ผลตอบสนองของระบบดงัแสดงตามภาพท่ี 10     

 
ภาพที ่10 ผลตอบสนองของระบบ เมือ่ใช้การควบคุมแบบ tracking error 
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4. สรุปผลการวจัิย 
การควบคุมในงานวิจยัช้ินน้ีจะก าหนดให้ อากาศยานเบากว่าอากาศเคล่ือนท่ีข้ึนลงในแนวด่ึง เพ่ือรักษาความสูงตามท่ีก าหนด โดยท า

การทดลองอยู่ภายในอาคารเพ่ือสามารถก าหนดตวัแปรเร่ืองทิศทางของลมได้ โดยใช้การออกแบบระบบควบคุม (Feedback control) แบบ พีไอดี  
LQR  ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (fuzzy logic)  และ tracking error เพ่ือให้อากาศยานเบากว่าอากาศรักษาความสูงโดยอตัโนมติัได้  ซ่ึงการทดลองใช้วิธี
เขียนภาษา C ตามลกัษณะของการควบคุมแต่ละแบบ ทั้งส่ีแบบลงในไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วท าการทดสอบการรักษาความสูงของแต่ระบบ
ควบคุม และท าการบนัทึกผลการทดลอง ซ่ึงน า log ผลการทดลองมาท าการสร้างกราฟ เพ่ือให้สามารถเห็นความแตกต่างว่าระบบควบคุมแต่ละแบบ
ให้ผลตอบสนองของระบบเป็นอยา่งไร ซ่ึงจากกราฟดา้นล่าง แสดงให้เห็นว่าการควบคุมแบบ tracking error และ ระบบเชิงเส้นคงค่าแบบเหมาะสม
ท่ีสุดตามสมการก าลงัสอง หรือ LQR มีผลท่ีใกลเ้คียงเป้าหมายมากกวา่ พีไอดี และ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ  ซ่ึงการควบคุมแบบ tracking error สามารถ
ควบคุมระบบไดดี้ท่ีสุด ในกรณีของโมเดลควบคุมความสูงของอากาศยานเบากวา่อากาศน้ี 

 
ภาพที ่11 ผลการควบคุมโดยใช้ พไีอด ี(PID) ระบบเชิงเส้นคงค่าแบบเหมาะสมทีสุ่ดตามสมการก าลงัสอง หรือ LQR (Linear 

Quadratic Regulator) ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (fuzzy logic) และ tracking 
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บลอ็กประสานจากหน้าดินขาว 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือน าหนา้ดินขาวมาใชเ้ป็นวสัดุประสานในการผลิตบล็อกประสานท่ีมีส่วนผสมของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์

และ หนา้ดินขาว ซ่ึงหนา้ดินขาวเป็นวสัดุท่ีเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตดินขาวเพ่ืออุตสาหกรรม โดยน าหน้าดินขาวจากจงัหวดัล าปาง และระนอง
มาแทนท่ีปูนซีเมนตใ์นอตัราส่วนผสมระหว่าง ปูนซีเมนต ์: หน้าดินขาว เท่ากบั 1:6, 1:8 และ 1:9 โดยปริมาตรท าการทดสอบก าลงัอดัของบล็อก
ประสานหนา้ดินขาวขนาด 10×10×20 ลบ.ซม. ท่ีอาย ุ7, 14และ 28 วนั ตามล าดบั ผลการวิจยัพบวา่ ก าลงัอดับล็อกประสานจากหนา้ดินขาวของจงัหวดั
ล าปางท่ีอตัราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต ์: หน้าดินขาวเท่ากบั 1:8 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีใช้หน้าดินขาวแทนปูนซีเมนตใ์นปริมาณมากท่ีสุดและมีค่า
ก าลงัอดัท่ีอาย ุ28 วนั สูงกวา่ค่าก าลงัอดัตามมาตรฐานคอนกรีตบล็อกรับน ้าหนกั (มอก. 57. 2533) เหมาะสมท่ีจะใชท้  าการศึกษาต่อเพ่ือผลิตเป็นบล็อก
ประสานจากหนา้ดินขาวต่อไป 
ค าส าคญั: หนา้ดินขาว บล็อกประสาน ก าลงัอดั 

Abstract 
This research was to study the possibility of using kaolinite top soil in interlocking block by varying the amount of cement, 

kaolinite top soil. Kaolinite top soil is a waste from kaolinite industry. This research used kaolinite top soil from two provinces (Lampang and 
Ranong) to replace cement : kaolinite top soil at 1:6, 1:8, 1:9  by volume. The samples in each mixture were tested for compressive strength at the 
ages of 7, 14 and 28 days respectively. The research results showed that the compressive strength of interlocking block from kaolinite top soil of  
Lampang province in replace cement : kaolinite top soil at 1:8 by volume  was higher than the average minimum value from the standard of TIS 
57-2533. This research show that kaolinite top soil can to be used to produce interlocking block in the future. 
Keywords: Kaolinite top soil, Interlocking block, Compressive strength. 

1. บทน า 
โลกเราทุกวนัน้ีตอ้งเผชิญวิกฤตการณ์มากมาย ทั้งดา้นเศรษฐกิจและในดา้นส่ิงแวดลอ้ม นั้นคือ “สภาวะโลกร้อน” วิกฤตการณ์ต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อมนุษยท์ุกคน ทุกประเทศไม่เวน้แมแ้ต่ประเทศไทย วิกฤตการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่คือ ปัญหาน ้ ามนั
แพงจะส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้อุปโภคและบริโภค ถึงแมว้่าราคาส่ิงของต่างๆ จะสูงข้ึนแต่ถึงอยา่งไรมนุษยก์็ยงัตอ้งใช้ปัจจยั 4 อยูดี่ คืออาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรคและท่ีอยู่อาศยั ท่ีอยู่อาศยัยงัเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในชีวิต แต่ในปัจจุบนัในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัตอ้งใช้งบประมาณมาก 
เน่ืองจากราคาอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง มีราคาสูงข้ึนตามสภาวะปัญหาเศรษฐกิจโลก ท าให้การท่ีจะสร้างท่ีอยูอ่าศยัจะยากมากกว่าแต่ก่อน จึงท าให้
ปัจจุบนัวงการธุรกิจก่อสร้างมีการตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่ารวมถึงลดการส้ินเปลืองจากการใชพ้ลงังานทางดา้นต่างๆมาก จึงน ามาสู่การ
ประหยดัพลงังานในภาพรวมของประเทศ ดงันั้นจึงท าให้เกิดแนวความคิดท่ีจะหาวสัดุทดแทนในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ปกติวสัดุหลกัท่ีใชใ้นวสัดุ
ก่อสร้างคือ ปูนซีเมนต ์โดยโครงงานวิจยัน้ีจะท าการวิจยัขั้นพ้ืนฐานเพ่ือศึกษาการน าหนา้ดินขาวมาเป็นวสัดุผสมเพ่ือใชใ้นการผลิตบล็อกประสานจาก
หนา้ดินขาวในงานก่อสร้าง เพ่ือลดปริมาณการใชปู้นซีเมนตใ์ห้น้อยลง จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่าหน้าดินขาวเป็นวสัดุท่ีหาไดจ้ากธรรมชาติ หาได้
ง่ายและมีปริมาณมาก ดงันั้นจึงสามารถน ามาเป็นผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างแบบใหม่ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและท าการผลิตไดง่้าย หน้าดินขาวท่ีใช้ใน
การวิจยับล็อกประสานนั้นเป็นหน้าดินขาวจงัหวดัระนอง จงัหวดัล าปาง และ จากผลการวิจยัท่ีผ่านมานั้นพบว่าหน้าดินขาวมีคุณสมบติัในการท่ีจะ
เป็นส่วนผสมหลกัของปูนซีเมนตท่ี์สามารถน ามาก่อสร้างได ้
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2. วธีิการทดลอง 
2.1  ออกแบบส่วนผสมบลอ็กประสาน 

ในการท าวิจยัน้ีไดอ้อกแบบส่วนผสมบล็อกประสาน โดยท าการอดับล็อกประสานจากแบบหล่อข้ึนมา โดยใช้อตัราส่วนปูนซีเมนต ์
ต่อ หนา้ดินขาว 1:5 โดยปริมาตร ซ่ึงท าการทดสอบทั้งหมด 5 ตวัอยา่ง ผลท่ีออกมานั้น กอ้นบล็อกประสานมีรูปทรงและขนาดตามมาตรฐานคือ 10 x 
10 x 20 ลบ.ซม.  และท่ีส าคญัเม่ือน ากอ้นบล็อกประสานไปทดสอบหาก าลงัอดั สามารถรับก าลงัอดัเฉล่ียได ้115 กก./ตร.ซม. ซ่ึงผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 57- 2533 (สมอ, 2533) ท่ีก  าหนดไวคื้อ 70 กก./ตร.ซม. แต่อตัราส่วนท่ีใช้น้ีเป็นการออกแบบส่วนผสม โดยใช้ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดม์ากเกินไปซ่ึงไม่ตรงตามจุดประสงคข์องการท าวิจยัคร้ังน้ี กล่าวคือตอ้งลดปริมาณปูนซีเมนตล์งและเพ่ิมปริมาณหนา้ดินขาวให้มากข้ึน 

2.2  การผสมและอดัขึน้รูปบลอ็กประสาน 
ในการผสมควรผสมหนา้ดินขาวกบัปูนซีเมนตใ์ห้เขา้กนัก่อน แลว้ค่อย ๆ เติมน ้าโดยใชฝั้กบวั หรือหัวฉีดพ่นให้เป็นละอองกวา้ง น ้ าท่ี

ใชค้วรเป็นน ้าสะอาด หลงัจากผสมหนา้ดินขาวและปูนซีเมนตเ์ขา้กนัแลว้ในปริมาณท่ีพอเหมาะ โดยใช้ปริมาณน ้ าท่ีดีท่ีสุด ในการผสมนั้นขณะท่ีท า
การผสมควรหยดุเคร่ืองเพ่ือเกล่ียคอนกรีตท่ีติดอยู่ขา้งเคร่ืองผสมออกแลว้ท าการเดินเคร่ืองผสมต่อ จากนั้นน าหน้าดินขาวกบัปูนซีเมนต์ท่ีผสมเขา้
ดว้ยกนัแลว้น าเขา้เคร่ืองอดัไฮโดรลิกทนัที เพ่ือป้องกนัการระเหยของน ้า บล็อกประสานท่ีอดัเป็นกอ้นแลว้ ควรกองเก็บและบ่มในท่ีร่ม 

2.3  การบ่มบลอ็กประสาน 
น าบล็อกประสานออกจากเคร่ืองอดัแล้วน ามาจดัเรียงในท่ีร่มจนมีอายุครบ 1 วนั เร่ิมบ่มโดยการรดน ้ าด้วยฝักบวัหรือฉีดพ่นเป็น

ละอองให้ชุ่ม แล้วคลุมด้วยผา้พลาสติกไม่ให้ไอน ้ าระเหยออก ทิ้งไวอี้ก 7 วนั เพ่ือความแข็งแรง พร้อมส่งออกจ าหน่ายหรือใช้งานได้ ไม่ควร
เคล่ือนยา้ยก่อนก าหนดเพราะจะท าให้กอ้นบ่ิน หรือเกิดการแตกร้าวไดง่้าย การบ่มไม่ควรให้น ้ ามากเกินเพราะอาจท าให้มีปัญหาคราบขาวได ้ควรบ่ม
ดว้ยปริมาณน ้าท่ีนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้คือเพียงแค่ให้มีความช้ืนก็เพียงพอ เม่ือบล็อกประสานแห้งดีแลว้ สามารถน ามาทาสีไดต้ามตอ้งการ ดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1  บลอ็กประสานจากหน้าดนิขาว (ด้านซ้ายจงัหวดัล าปางและด้านขวาจงัหวดัระนอง) 

2.4  การทดสอบสมบัตขิองบลอ็กประสาน 
น าบล็อกประสานท่ีบ่มในอากาศแลว้มาท าการวดัขนาด และชัง่น ้ าหนกั แลว้ท าการทดสอบสมบติัต่าง ๆ  ประกอบดว้ย  การทดสอบ

หาปริมาณความช้ืน และการดูดกลืนน ้า ตามมาตรฐาน มอก. 109-2517 (สมอ., 2517)   ท่ีอาย ุ28 วนั, การทดสอบก าลงัอดัและก าลงัดดั ตามมาตรฐาน 
ASTM C 62-69 (2001) ท่ีอาย ุ7, 14 และ 28 วนั การทดสอบการหดตวัแบบแห้ง ตามมาตรฐาน มอก. 110-2517 (สมอ., 2517)  ท่ีอาย ุ28 วนั และการ
ทดสอบค่าสมัประสิทธ์การน าความร้อน ตามมาตรฐาน ASTM  C 177-97 (2001) ท่ีอาย ุ28 วนั 

2.5  อตัราส่วนบลอ็กประสาน 
อตัราส่วนผสมต่าง ๆ ของบล็อกประสานท่ีใชใ้นการทดลอง แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 อตัราส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าวจิยั 

อัตราส่วนผสม 
อัตราส่วนผสม(โดยปริมาตร) 

(ร้อยละปูนซีเมนต์ : ร้อยละหน้าดินขาว) น ้า 

1 14.3 : 85.7 
ร้อยละ 10 ของน ้ าหนกัปูนซีเมนต ์

กบัหนา้ดินขาว 
2 11.1 : 88.9 
3 10.0 : 90.0 
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3.  ผลการทดสอบ 
3.1  ผลการทดสอบสมบัตทิางกายภาพของดนิขาว 
 ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพและองคป์ระกอบทางเคมีของดินขาว แสดงดงัตารางท่ี 2 และ 3  

ตารางที ่2  สมบัตทิางกายภาพของหน้าดนิขาว  
สมบัติทางกายภาพ หน้าดินขาวจังหวัดล าปาง หน้าดินขาวจังหวัดระนอง 

สีดิน สีขาวนวล สีขาวเหลือง 
เน้ือดิน เน้ือแน่น ร่วนซุย มีเม็ดหินเม็ดเล็กปะปน 

ความถ่วงจ าเพาะ 2.62 2.49 

ตารางที ่3  องค์ประกอบทางเคมขีองปูนซีเมต์และหน้าดนิขาว (ร้อยละ) 

องค์ประกอบทางเคมี ปูนซีเมนต์ ดินขาวจังหวัดล าปาง ดินขาวจังหวัดระนอง 

SiO2 17-25 54.6 43.1 
Al203 3-8 22.3 32.1 
Fe203 0.5-6.0 1.12 2.55 

3.2  ผลการทดสอบสมบัตทิางกายภาพของบลอ็กประสาน 
 ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพของบล็อกประสาน ประกอบดว้ย การหดตวัแห้งของบล็อก ดงัตารางท่ี 4 การดูดกลืนน ้ า ดงัตารางท่ี 5 
และปริมาณความช้ืน ดงัตารางท่ี 6  

ตารางที ่4  การหดตวัแห้งของบลอ็กประสานจากหน้าดนิขาว (ร้อยละ) 

อัตราส่วนผสม 
หน้าดินขาวจังหวัดล าปาง หน้าดินขาวจังหวัดระนอง 

ไม่เคลือบสี เคลือบสี ไม่เคลือบสี เคลือบสี 

1 : 6 0.20 0.21 1.51 1.82 
1 : 8 0.25 0.28 2.30 2.23 
1 : 9 0.40 0.40 2.39 2.35 

ตารางที ่5  การดูดกลนืน า้ของบลอ็กประสานจากหน้าดนิขาว (กก./ลบ.ม.) 

อัตราส่วนผสม 
หน้าดินขาวจังหวัดล าปาง หน้าดินขาวจังหวัดระนอง 

ไม่เคลือบสี เคลือบสี ไม่เคลือบสี เคลือบสี 

1 : 6 158.8 150.0 214.8 211.9 

1 : 8 177.1 161.7 221.2 219.6 

1 : 9 199.2 194.2 234.8 228.5 

ตารางที ่6  ปริมาณความช้ืนของบลอ็กประสานจากหน้าดนิขาว (ร้อยละ) 

อัตราส่วนผสม 
หน้าดินขาวจังหวัดล าปาง หน้าดินขาวจังหวัดระนอง 

ไม่เคลือบสี เคลือบสี ไม่เคลือบสี เคลือบสี 

1 : 6 7.8 6.5 32.9 30.9 
1 : 8 9.1 8.3 35.3 32.9 

1 : 9 9.7 9.4 39.1 37.8 

3.3  ผลการทดสอบสัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของบลอ็กประสาน 
 ผลการทดสอบสมัประสิทธ์ิการน าความร้อนของบล็อกประสาน ดงัตารางท่ี 7 

ตารางที ่7  สัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของบลอ็กประสานจากหน้าดนิขาว (วตัต์/เมตร.เคลวนิ) 

อัตราส่วนผสม 
หน้าดินขาวจังหวัดล าปาง หน้าดินขาวจังหวัดระนอง 

ไม่เคลือบสี เคลือบสี ไม่เคลือบสี เคลือบสี 

1 : 6 0.274 0.265 0.372 0.285 
1 : 8 0.253 0.241 0.357 0.261 
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3.4  ผลการทดสอบสมบัตทิางกายภาพของบลอ็กประสาน 
 ผลการทดสอบสมบติัทางกลของบล็อกประสาน ประกอบดว้ย ความตา้นทานแรงอดั ดงัภาพท่ี 2 และ 3  และความตา้นทานแรงดดั ดงัภาพ
ท่ี 4 และ 5  

 
ภาพที ่2  ความสัมพนัธ์ระหว่างก าลงัอดัและอายุของบลอ็กประสานหน้าดนิขาวจงัหวดัล าปาง 

 
ภาพที ่3  ความสัมพนัธ์ระหว่างก าลงัอดัและอายุของบลอ็กประสานหน้าดนิขาวจงัหวดัระนอง 

 
ภาพที ่4  ความสัมพนัธ์ระหว่างก าลงัดดัและอายุของบลอ็กประสานหน้าดนิขาวจงัหวดัล าปาง 

 

 
ภาพที ่5  ความสัมพนัธ์ระหว่างก าลงัดดัและอายุของบลอ็กประสานหน้าดนิขาวจงัหวดัระนอง 
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3.4  ต้นทุนการผลติบลอ็กประสานจากหน้าดนิขาว 
 การค านวณตน้ทุนราคาวสัดุท่ีใชใ้นการวิจยั แสดงในตารางท่ี 8 และ ตน้ทุนการผลิตบล็อกประสานเพ่ือออกจ าหน่าย แสดงในตารางท่ี 9   

ตารางที ่8  ราคาวสัดุทีใ่ช้ในการวจิยั 
วัสดุ ราคา 

ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 135  บาท / ถุง 
หนา้ดินขาว 1  บาท / กก. 

ค่าแรงจา้งอดับล็อกประสาน 2  บาท / กอ้น 
หมายเหตุ  1. ในการผลิตจริงไม่รวมค่าหนา้ดินขาว ซ่ึงเป็นราคาส่ง    

   2. ค่าแรงในการจา้งอดับล็อกประสาน เป็นราคาเหมาจ่าย  

ตวัอยา่งการค านวณตน้ทุนการผลิตบล็อกประสานจากหนา้ดินขาวจงัหวดัล าปาง ท่ีอตัราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต ์: หนา้ดินขาว เท่ากบั 
(1:8) ต่อ 1 กอ้น ตวัอยา่ง 10 x 10 x 20 ลบ.ซม น ้าหนกัเฉล่ีย 4.00 กก.   

1. หนา้ดินขาวจงัหวดัล าปาง   2.69     กก.            =  2.69  บาท  
2. ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี  1  0.37  กก.  =    1   บาท  
3. ค่าจา้งอดับล็อกประสาน   1   กอ้น                      =     2   บาท 

                      รวมราคากอ้นละ                 =  5.69 บาท 
ในการผลิตเพ่ือออกจ าหน่ายจะผลิตในทอ้งท่ี โดยมีวตัถุดิบอยูแ่ลว้จึงหกัตน้ทุนหนา้ดินขาวเหลือตน้ทุนในการผลิต กอ้นละ 3 บาท 

ตารางที ่9  การเปรียบเทยีบต้นทุนการผลติบลอ็กประสานเพือ่ออกจ าหน่าย 
อัตราส่วนผสม ราคาบล็อกประสานผสมหน้าดินขาว (บาท / ก้อน) ราคาบล็อกประสานผสมลูกรัง (บาท / ก้อน) 

1 : 6 3.21 3.50 
1 : 8 3.00 3.21 
1 : 9 3.01 3.23 

หมายเหตุ   1 : 6  คืออตัราส่วนระหวา่งปูนซีเมนต ์: หนา้ดินขาว  ดินลูกรังราคาโรงงาน 1 กิโลกรัม = 0.07 บาท (อรพิน, 2549) 

 จากตารางท่ี 9 พบวา่ตน้ทุนในการผลิตบล็อกประสานเพ่ือออกจ าหน่ายของบล็อกประสานท่ีมีหน้าดินขาวเป็นส่วนผสมนั้น  มีตน้ทุนท่ีต  ่า
กวา่บล็อกประสานท่ีมีดินลูกรังเป็นส่วนผสม  ซ่ึงมีราคาขายตามทอ้งตลาดคือ กอ้นละ 6 บาท 

4. วจิารณ์ผล 
1) หนา้ดินขาวของทั้ง 2 จงัหวดั มีองคป์ระกอบทางเคมีของ SiO2 ในปริมาณมาก จึงสามารถใชห้นา้ดินขาวในการแทนท่ีปูนซีเมนตไ์ด ้

โดยจะส่งผลในการเกิดปฏิกิริยาคงเหลือจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ซ่ึงท าให้มีผลต่อการพฒันาก าลงัของคอนกรีตบล็อกหนา้ดินขาว 
2) บล็อกประสานท่ีผสมหนา้ดินขาวในปริมาณมาก ส่งผลให้มีค่าก าลงัอดันอ้ยกวา่ บล็อกประสานท่ีผสมดินขาวในปริมาณท่ีน้อยกว่า 

เน่ืองจากการแทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยหนา้ดินขาวในปริมาณมาก จะท าให้จ  านวนปูนซีเมนตต่์อกอ้นนอ้ยลงส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ลดลงดว้ย  
3) บล็อกประสานจากหนา้ดินขาว ท่ีแทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยหน้าดินขาวจงัหวดัล าปาง ให้ผลก าลงัอดัเฉล่ียท่ีอาย ุ28 วนัสูงกว่าก าลงัอดั

เฉล่ียของบล็อกประสานจากหนา้ดินขาวจงัหวดัระนอง เน่ืองจากวา่หน้าดินขาวจากจงัหวดัล าปางมี SiO2 ในปริมาณท่ีมากกว่าหน้าดินขาวจากจงัหวดั
ระนอง ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาก าลงัของบล็อกประสานจากหนา้ดินขาว 

4) บล็อกประสานท่ีผสมหนา้ดินขาวในปริมาณมาก ส่งผลให้มีค่าก าลงัดดันอ้ยกวา่ บล็อกประสานท่ีผสมดินขาวในปริมาณท่ีน้อยกว่า 
เน่ืองจากการแทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยหนา้ดินขาวในปริมาณมาก จะท าให้จ  านวนปูนซีเมนตต่์อกอ้นนอ้ยลงส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ลดลงดว้ย  

5) บล็อกประสานจากหนา้ดินขาว ท่ีแทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยหน้าดินขาวจงัหวดัล าปาง ให้ผลก าลงัดดัเฉล่ียท่ีอาย ุ28 วนัสูงกว่าก าลงัดดั
เฉล่ียของบล็อกประสานจากหน้าหน้าดินขาวจงัหวดัระนอง เน่ืองจากว่าหน้าดินขาวจากจงัหวดัล าปางมี SiO2 ในปริมาณท่ีมากกว่าหน้าดินขาวจาก
จงัหวดัระนอง ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาก าลงัของบล็อกประสานจากหนา้ดินขาว 

6) การแทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยหน้าดินขาวในอตัราส่วนท่ีมาก จะส่งผลให้ค่าการดูดกลืนน ้ าสูงข้ึน เน่ืองจากหน้าดินขาวมีความ
ถ่วงจ าเพาะท่ีนอ้ยกวา่ปูนซีเมนตจึ์งส่งผลให้การเกิดช่องว่างในเน้ือคอนกรีตมีมากข้ึน ท าให้มีการดูดกลืนน ้ าท่ีมากข้ึน และเม่ือน าบล็อกประสานไป
เคลือบสีจะช่วยลดค่าการดูดกลืนน ้าลงได ้
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7) บล็อกประสานท่ีแทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยหนา้ดินขาวในปริมาณมาก นั้นส่งผลให้มีราคาต่อกอ้นท่ีถูกกวา่ บล็อกประสานท่ีแทนท่ีดว้ย
หน้าดินขาวในปริมาณน้อยกว่า เน่ืองจากการแทนท่ีหน้าดินขาวลงไปนั้น ท าให้เป็นการลดปริมาณปูนซีเมนต์ลง จึงส่งผลให้เป็นการลดตน้ทุน
ทางดา้นราคาของปูนซีเมนตล์ง ทั้งน้ีหนา้ดินขาวนั้นเป็นวสัดุเหลือทิ้ง จึงไม่มีราคาตน้ทุนในการผลิตบล็อกประสาน 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1  สรุปผล 

งานวิจยัการใชห้นา้ดินขาวมาแทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วนในบล็อกประสาน โดยออกแบบส่วนผสมปูนซีเมนต ์: หน้าดินขาว จ านวน 3 
อตัราส่วน แลว้น ามาท าการทดสอบสมบติัต่างๆ ตามมาตรฐาน มอก. และ ASTM พบว่า ทุกอตัราส่วนผสมสามารถอดัข้ึนรูปเป็นบล็อกประสานได ้
ซ่ึงอตัราส่วนท่ีมีก าลงัอดัผ่านมาตรฐานคอนกรีตบล็อกรับน ้ าหนัก (มอก.57-2533) ของหน้าดินขาวจากจงัหวดัล าปาง คือ อตัราส่วนระหว่าง
ปูนซีเมนต ์: หนา้ดินขาว เท่ากบั 1 : 8 ไดค้่าก าลงัอดัเฉล่ีย 4 กอ้น เท่ากบั  74.6 กก./ตร.ซม. โดยมากกวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้คือ 70 กก./ตร.ซม. ส่วน
บล็อกประสานจากหนา้ดินขาวของจงัหวดัระนอง ท่ีอตัราส่วน ระหวา่งปูนซีเมนต ์: หน้าดินขาว เท่ากบั 1 : 6 ไดค้่าก าลงัอดัเฉล่ีย 4 กอ้น เท่ากบั 71.3 
กก./ตร.ซม. แต่ใชป้ริมาณดินขาวไม่มากจึงไม่ส่งผลดีต่อตน้ทุนการผลิต และผลจากการทดสอบสัมประสิทธ์ิการน าความร้อน พบว่า บล็อกประสาน
หนา้ดินขาวของจงัหวดัล าปางมีความสามารถในการเป็นฉนวนความร้อนไดดี้กว่าจงัหวดัระนอง ส่วนการเคลือบสีของบล็อกประสานจะสามารถลด
ค่าการดูดกลืนน ้าได ้แต่จะมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1) การใชข้นาดเมด็ดินท่ีละเอียดไปแทนท่ีปูนซีเมนตใ์นการท าบล็อกคอนกรีตจะส่งผลท าให้ค่าก าลงัอดัท่ีไดมี้ค่าสูงข้ึนและส่งผลให้มี

ร้อยละการดูดกลืนน ้าลดลง 
2) ควรเลือกใชห้นา้ดินขาวท่ีมีปริมาณ SiO2 มากในการท าบล็อกประสาน ซ่ึงมีผลต่อค่าก าลงัอดัท่ีสูงข้ึน 
3) ควรมีการวิจยัเพ่ิมเติมในส่วนของอตัราส่วนผสมอ่ืนๆ เพ่ือลดราคาบล็อกประสานให้ถูกลงและลดน ้ าหนกัต่อกอ้นให้น้อยลง รวมทั้ง

สามารถแทนท่ีหนา้ดินขาวไดม้ากข้ึน 
4) ในขั้นตอนการผสมท าบล็อกประสานควรระวงัไม่ให้หนา้ดินขาวมีความช้ืน เน่ืองจากหนา้ดินขาวจะมีการดูดกลืนน ้าท่ีสูง จะส่งผลให้

การค านวณปริมาณน ้าท่ีไดไ้ม่ถูกตอ้ง 
5) ในงานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาถึงคุณสมบติัของหน้าดินขาวเพียง 2 จงัหวดัเท่านั้น ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยการใช้หน้าดินขาวจาก

จงัหวดัอ่ืนๆ มาท าการวิจยัเพ่ิมเติม เน่ืองจากคุณสมบติัทางกายภาพและองคป์ระกอบทางเคมีของหน้าดินขาวในแต่ละท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงจะท าให้
คุณสมบติัต่างๆของบล็อกประสานท่ีผสมหนา้ดินขาวเปล่ียนไป 

6) บล็อกประสานมีหลายขนาดและหลายชนิด ควรศึกษาเพ่ิมเติมโดยการเปล่ียนแปลงขนาด เพราะการเปล่ียนแปลงขนาดท าให้บล็อก
ประสานมีการรับแรงแตกต่างออกไป 
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การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลงานดิน 
กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น า้ของกรมชลประทานในภาคตะวนัออก 

To Analyze Efficiency and Suitable Managing of Earth Moving Case Study Irrigation Construction 
Project in East Region   

สมชาย โพธิสว่าง 
Somchay  Bhodhisawang 

สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล จงัหวดันครราชสีมา 

E-mail: somchai-pho@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
ฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 ศูนยป์ฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลท่ี 5 ส านกัเคร่ืองจกัรกล กรมชลประทาน ยงัไม่สามารถบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกล

งานดิน จ านวน 77 คนั เพ่ือใช้ในโครงการอ่างเก็บน ้ าคลองสะพานหิน จงัหวดัตราด โครงการอ่างเก็บน ้ าคลองไมป้ล้อง จงัหวดัปราจีนบุรี และ
โครงการอ่างเก็บน ้าคลองพระสะทึง จงัหวดัสระแกว้ ยงัไม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากการวดัประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจกัรกลงานดิน (OEE : 
Overall Equipment Effectiveness) พบวา่ มีค่าเฉล่ียต ่าถึงร้อยละ 39  โดยมีอตัราการท างาน (Availability) ของเคร่ืองจกัรกล  ประสิทธิภาพการท างาน 
(Performance Efficiency) และอตัราคุณภาพของเคร่ือง (Quality Rate) ความสามารถในการท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดินต ่ากว่ามาตรฐานการ
ท างาน และผลจากการวดัสมรรถนะการท างานของเคร่ืองจกัร จากเปอร์เซ็นต์ความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่ในการน าไปใช้งานและความพร้อมท่ีเกิด
จากการใชง้าน พบว่า มีค่าต  ่ามาก คิดเป็นร้อยละ 65.18  60.22 และ 60.58 ตามล าดบั และแผนการใช้เคร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่ายทั้งหมดท างานใน
กิจกรรมงาน ขดุขน บดอดัทบัแน่น และกิจกรรมงานขนยา้ยดิน เป็นแผนท่ีเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากท าให้ผลงานเป็นไปตามปริมาณเป้าหมายท่ีก าหนด 
ตน้ทุนต่อหน่วยต ่า 
ค าส าคญั : การวดัประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจกัรกลงานดิน อตัราการท างาน อตัราคุณภาพของเคร่ือง 

Abstract 
The Tractor Division 5, Mechanical Operations Centre 5, Office of mechanical Engineering, Royal Irrigation Department was not 

able to manage 77 Earth Moving for use in the project, such as Klong Sapan Hin, Trad province, Klong Maipong Prachin Buri province, and Klong 
Prasathueng, Sakheaw province, has not been effective. The measure performance of Earth Moving by Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
found that OEE is 39 Percent. Availability and Performance Efficiency were very low. The ability of Earth Moving below the standard of work. 
And the result of measuring the performance of  Earth Moving from a Reliability percent, Utilization percent and Availability percent  found that 
were very low, representing 65.18 percent and 60.58 60.22 respectively.  And using Earth Moving of Tractor Division 5 for working, the Irrigation 
Construction Project in East Region, excavation activity and soil removal activity, was the best plan. Due to the  result of work was follow on the 
target volume and  the unit costs was low. 
Keywords: Overall Equipment Effectiveness, Availability, Quality Rate. 

1. บทน า 
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าเป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช้เพ่ือการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคเป็นส าคญั และ

ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้งานก่อสร้างส าเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ คือ การบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีดี มีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั
ฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 ไดพ้ฒันาแหล่งน ้ า 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอ่างเก็บน ้ าคลองสะพานหิน จงัหวดัตราด โครงการอ่างเก็บน ้ าคลองไมป้ลอ้ง 
จงัหวดัปราจีนบุรี และโครงการอ่างเก็บน ้าคลองพระสะทึง จงัหวดัสระแกว้ งบประมาณไปแลว้ทั้งส้ิน 300 ลา้นบาท แต่การก่อสร้างล่าช้า ท  าให้ฝ่าย
รถแทรกเตอร์ท่ี 5 ตอ้งเร่งงานดว้ยการยืม เช่าเคร่ืองจกัรกลจากส่วนอ่ืนหรือเอกชน และจา้งเหมาเอกชนภายนอกท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนถึง 6.3 ลา้น
บาท บทความน้ีไดแ้สดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดิน กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน ้ าของชลประทานในภาคตะวนัออก เพ่ือท าให้ทราบว่าการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพียงใด สร้าง
แบบจ าลอง พร้อมทั้งวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดิน และหาแนวทางส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการงานงานดิน ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินส าหรับสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 
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และแก้ไขการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าในภาคอ่ืนๆ ท่ีประสบปัญหาในลกัษณะเดียวกนั และช่วยให้งาน
ก่อสร้างบรรลุผลตามก าหนด ประชาชนไม่เสียประโยชน์จากโครงการ 

ตารางที ่1  โครงการอ่างเกบ็น า้ทีฝ่่ายรถแทรกเตอร์ที ่5 ก่อสร้างงานดนิตั้งแต่ปี 2548 – 2552 

2.  วธีิการศึกษา 
 2.1 ศึกษาการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าในภาคตะวนัออก กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน ้ าสะพานหิน 
จงัหวดัตราด โครงการอ่างเก็บน ้าคลองไมป้ลอ้ง จงัหวดัปราจีนบุรี และโครงการอ่างเก็บน ้าพระสะทึง จงัหวดัสระแกว้  
  2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ จ  านวนเคร่ืองจกัรกลงานดิน ปริมาณงานเป้าหมาย งบประมาณ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
เคร่ืองจกัรกลงานดินในแต่ละโครงการจ านวนชัว่โมงการท างานของงานโครงการ 
  2.3 วดัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดิน โดย 
   2.3.1 สร้างแบบจ าลองในการท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดินในการก่อสร้างใช้เป็นเพ่ือก าหนดระยะเวลามาตรฐานเปรียบเทียบกบั
เวลาท่ีเกิดข้ึนจริง 
   2.3.2 วดัประสิทธิภาพการบริหารจดัการ จาก 
        1) การวดัประสิทธิภาพร่วมของเคร่ืองจกัรกลงานดิน (OEE : Overall Equipment Effectiveness)  จากสมการ   
 OEE   =   อตัราการท างาน  (Availability)  x  ประสิทธิภาพการเดินเคร่ืองจกัร (Performance Efficiency)  x  อตัราคุณภาพของเคร่ือง (Quality Rate)  

       2) การความสามารถในการท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดิน จากสมการ 
            ความสามารถในการท างาน  =   ปริมาณงานต่อชัว่โมงของเคร่ืองจกัรกลตามมาตรฐาน x 100 
                ของเคร่ืองจกัรกลงานดิน         ปริมาณงานต่อชัว่โมงของเคร่ืองจกัรกลท่ีเกิดข้ึนจริง 

        3) วดัสมรรถนะในการท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดิน จากสมการ 
     3.1)  ความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจ (Reliability) จากสมการ      
      R = O   x 100   (1) 
                 D + O 
    โดย  R   =  ความน่าเช่ือถือเป็นเปอร์เซ็นต ์
     O  =  เวลาท่ีเคร่ืองจกัรท างานไดจ้ริงในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
     D  =  เวลาท่ีเคร่ืองจกัรหยดุเน่ืองจากตอ้งท าการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดเดียวกนั 
    ถา้ความเช่ือถือมีเปอร์เซ็นตสู์ง แสดงวา่เคร่ืองจกัรกลอยูใ่นสภาพท่ีดี 
     3.2)  การน าเคร่ืองจกัรกลไปใชง้าน (Utilization)  จากสมการ 
     U       =         To    x 100  (2) 
                    To + Tm + Tr + Ti 
     โดย   U =   การน าไปใชง้านเป็นเปอร์เซ็นต ์
       To =   เวลาท่ีเคร่ืองจกัรกลท างานไดจ้ริง 
       Tm =   เวลาท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษา 
       Tr =   เวลาท่ีใชใ้นการซ่อมแซม 
       Ti =   เวลาท่ีสูญเปล่าในการจอดรอท างาน  
     3.3)  ความพร้อมในการใชง้าน (Availability) ของเคร่ืองจกัรกล จากสมการ 
       A =     TA - Tm - Tr    x 100  (3) 
                          TA 
     โดย A  = ความพร้อมในการใชง้านเป็นเปอร์เซ็นต ์
       TA  = เวลาท่ีเคร่ืองจกัรกลควรท างานในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

ช่ือโครงการ ระยะเวลาก่อสร้าง งบประมาณ สถานะภาพการด าเนินการ 

1.อ่างเก็บน ้าคลองสะพานหิน   จ.ตราด 7 ปี ( 2547 -2553) 100 ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ไดป้ระมาณ 97 % 
2. อ่างเก็บน ้าคลอง ไมป้ลอ้ง  จ.ปราจีนบุรี 6 ปี (2549-2554) 90 ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ไดป้ระมาณ 89 % 
3. อ่างเก็บน ้าคลองพระสะทึง  จ.สระแกว้ 9 ปี (2550-2558) 110 ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ไดป้ระมาณ 39 % 
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  2.4  วิเคราะห์ความเหมาะสมในการก าหนดแผนการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดิน  โดย 
            วิเคราะห์เปรียบเทียบแผนการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 ในการท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดินใน
กิจกรรมเดียวกนั ไดแ้ก่ กิจกรรมขดุขน บดอดัทบัแน่น และกิจกรรม การขนยา้ยดิน แผนการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดิน ประกอบดว้ย  
     แผนท่ี 1  ใชเ้คร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 ด าเนินการเอง ทั้งหมด 
     แผนท่ี 2  ใชเ้คร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 บางส่วนพร้อมกบัจดัเช่าเคร่ืองจกัรกลภายนอกมาด าเนินการ  
     แผนท่ี 3  ใช้เคร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 บางส่วนพร้อมกบัจา้งเหมาเอกชนเขา้มาด าเนินการ โดยเกณฑท่ี์ใช้
พิจารณาความเหมาะสม คือ 
       1) เลือกแผนการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีท าให้ปริมาณงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดท่ีมีค่าใชจ่้ายต ่าท่ีสุดก่อน  
       2) เลือกแผนการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีท าให้ปริมาณงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ี ก าหนดโดยใช้เวลาการท างาน
นอ้ยท่ีสุดก่อน  
       3) เลือกแผนการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีท าให้ปริมาณงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดโดยมีค่าใช้จ่ายปานกลาง 
และเวลาการท างานปานกลาง 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 3.1 จ านวนและลกัษณะการท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดนิของโครงการ 
  จ านวนเคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 น ามาใชใ้นงานก่อสร้างอ่างเก็บน ้าทั้ง 3 โครงการ มีจ  านวนเคร่ือง  77 คนั จ าแนก
เป็น  7 ประเภท ไดแ้ก่  Bulldozer , Excavator, Off – Highway Dump Truck, Dump Truck, Compactor, Motor Grader และ Water Tank Truck  โดย
ลกัษณะของการท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดินในแต่ละประเภทจะแตกต่างกนัไปตามหนา้ท่ีและคุณสมบติัของเคร่ืองจกัรกลงานดิน ดงัแสดงไวใ้น 
ตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 ลกัษณะการท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดนิ    

 ท่ีมา : ฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 ศูนยป์ฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลท่ี 5 ส านกัเคร่ืองจกัรกล, 2552 

3.2 จ านวนและเคร่ืองจกัรกลงานดนิทีใ่ช้ในโครงการอ่างเกบ็น า้ 
 3.2.1 โครงการอ่างเกบ็น า้คลองสะพานหิน จังหวดัตราด   

จ านวนเคร่ืองจกัรกลงานดินใช้ท  างานก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าโครงการ จ านวนทั้งส้ิน 35 คนั ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่าย
ทั้งหมดจ านวน 27 คนั และจา้งเหมาเคร่ืองจกัรกลงานดินจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่เคร่ือง Hitachi EX. 200 และเคร่ือง Isuzu FXZ.23 จ านวน 8 คนั ใช้
เฉพาะการปฏิบติังานกิจกรรมงานขดุขน บด ทบัแน่น 
 3.2.2  โครงการอ่างเกบ็น า้คลองไม้ปล้อง จังหวดัปราจีนบุรี 
 ฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 น าเคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีมีอยูข่องฝ่ายทั้งหมดจ านวน 23 คนั มาใช้ส าหรับท างานก่อสร้าง ไม่มีการจา้งเหมา
เคร่ืองจกัรกลงานดินจากบุคคลภายนอก หรือเช่า มาใชป้ฏิบติังาน   

ชนิด/ประเภท ยี่ห้อ/รุ่น ความสามารถ (ม.3 /ชม.) จ านวน ลักษณะงานท่ีท า 

Bulldozer 1 Catterpillar  D 8 R 120 3 ถางป่า เปิดหนา้ดิน 
 2 Komatsu  D 65 A 75 9 ปาดเกล่ียดิน 
Excavator 3 Hitachi   EX. 300 120 3 ขดุดินใส่รถ Dump 
 4 Samsung SE 350 120 3 ขดุดินใส่รถ Dump 
 5 Sumitomo SH 300 120 3 ขดุดินใส่รถ Dump 
 6 Hitachi  EX. 200 50 3 ขดุร่องแกน และปรับแต่ง Slop 
Off – Highway Dump Truck 7 Bell  B26B 30 4 ขนยา้ยดิน 
 8 Komatsu HD 200 30 4 ขนยา้ยดิน 
Dump Truck 9 Isuzu   FXZ.23 30 24 ขนยา้ยดิน 
Compactor 10 Dynapac CT262 120 6 บดทบัแน่นดิน 
 11 Catterpillar   CAT-815 120 3 บดทบัแน่นดิน 
Motor Grader 12 Komatsu  GD-505 120 6 เกรดทางวิง่ 
Water Tank Truck 13 Isuzu    FXZ 10 6 ราดน ้ าให้ความช่ืน 

รวมจ านวนท้ังส้ิน 77 คัน 
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ถางป่า 

TA 

ขดุเปิดหนา้ดิน 

ปาดเกล่ียดิน 

ขดุ 

ขดุ 

ขน ยา้ยดิน 

บดย  ้า 

ขดุ ขน บดอดัทบัแน่น / ขดุ Chimney Drain  ปรับแต่ง Slop 

รดน ้ าดิน 

สร้างทางล าเลียง 

เกล่ีย ทบัแน่น 

รดน ้ าดิน ปาดเกล่ียดิน บดย  ้า 

TF 

 3.2.3 โครงการอ่างเกบ็น า้คลองพระสะทึง จังหวดัสระแก้ว  
 จ านวนเคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีใชใ้นโครงการ ทั้งส้ิน  27 คนั ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่ายจ านวน 23 คนัเคร่ืองจกัรกลงาน
ดิน เช่าเคร่ือง Isuzu FXZ.23 จากภายนอกจ านวน 4 คนั ใชใ้นงานกิจกรรมขนยา้ยดิน ร่วมกบัเคร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่าย จ  านวน 8 คนั  

3.3 การบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดนิของโครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น า้ของกรมชลประทานในภาคตะวนัออก 
 ผลการศึกษาการบริหารจดัการเคร่ืองจักรกลงานดินส าหรับงานก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า ของฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 ศูนย์ปฏิบติัการ
เคร่ืองจกัรกลท่ี 5 ส านกัเคร่ืองจกัรกล  กรมชลประทาน ท่ีใช ้ท  างานกิจกรรมก่อสร้างอ่างเก็บน ้า ไดแ้ก่ กิจกรรมงานถางป่า  ขดุเปิดหนา้ดิน  ขดุขน บด
อดัทบัแน่น ขนยา้ยดิน  เกล่ียบดทบัแน่น และสร้างทางล าเลียง โครงการอ่างเก็บน ้าคลองสะพานหิน จงัหวดัตราด โครงการอ่างเก็บน ้ าคลองไมป้ลอ้ง 
จงัหวดัปราจีนบุรี และโครงการอ่างเก็บน ้าคลองพระสะทึง จงัหวดัสระแกว้ ในการท างานกิจกรรม สรุปได ้ดงัน้ี 
   3.3.1 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลงานดนิ 
     3.3.1.1 ผลการเปรียบเทียบการท างานโดยใช้แบบจ าลองการท างานตามมาตรฐานรองเคร่ืองจกัรกลงานดินกบัท่ีเกิดข้ึนจริง 
สรุปว่า การท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดินเพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าของโครงการ เป็นไปตามลกัษณะของกิจกรรมงานก่อสร้าง แต่ใช้เวลานานและ
ล่าช้ากว่าท่ีก  าหนดดงัแสดงไวใ้นภาพท่ี 1 และตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาการท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดิน ระหว่างระยะเวลา
มาตรฐานท่ีควรเป็นกบัเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงกระบวนการท างานจ าแนกออกตามกจิกรรมของการก่อสร้างอ่างเกบ็น า้ 

ตารางที ่3 แสดงการเปรียบเทยีบระยะเวลาการท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดนิ ระหว่างระยะเวลามาตรฐานทีค่วรเป็นกบั 
   เวลาทีเ่กดิขึน้จริงของทุกโครงการ 

 

 

 

 

กิจกรรม ปริมาณ 
ช่ัวโมง 

 มาตรฐาน ผลของโครงการ 

ถางป่า (A) 1,073 ไร่ TA 980 1,615 
ขดุ เปิดหนา้ดิน (B) 880,509 ลบ.ม. TB 12,131 21,790 
ขดุ ขน บดอดัทบัแน่น (C) 1,435,820 ลบ.ม. TC 46,688 100,916 
ขนยา้ยดิน (D) 717,541 ลบ.ม. TD 31,891 74,021 
เกล่ีย บด ทบัแน่น (E) 72,944 ลบ.ม. TE 2,249 3,746 
ก่อสร้างทางล าเลียงลูกรัง (F) 172,289 ลบ.ม. TF 4,003 5,235 
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3.3.1.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจกัรกลงานดิน (OEE) ส าหรับงานก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าของโครงการทั้ง 3   
สรุปไดว้า่ ค่า OEE มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 39  ซ่ึงต  ่ามาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก อตัราการท างานของเคร่ืองจกัรกล ประสิทธิภาพการท างาน และอตัราคุณภาพ
ของเคร่ืองจกัรกลงานดิน มีค่าต  ่ากว่ามาตรฐานถึงร้อยละ 70  ร้อยละ 73 และ ร้อยละ 76 ตามล าดบั สาเหตุมาจาก สภาพของเคร่ืองจกัรกลงานดิน ท่ี
ช ารุด เสียบ่อยในขณะท่ีปฏิบติังาน ตอ้งหยดุด าเนินการ โดยฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 ใชเ้วลาท างานในแต่ละกิจกรรม นานกว่าก าหนดถึง 82 ชัว่โมงต่อปี  
และเม่ือการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินมีปัจจยัอ่ืนท่ีไม่เอ้ือต่อการท างานก็ยิ่งท  าให้ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลต ่าลงไปมาก
ข้ึน ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่  1) เคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีใช้ในการด าเนินงานมีจ ากดัไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน 2) งบประมาณในการซ่อมบ ารุงต ่าและ          
ไม่สอดคล้องกบัสภาพการช ารุด และ 3) งบประมาณในการจดัหาเคร่ืองจกัรกลงานดินเพ่ือใช้ท  างานกิจกรรมหลกัของงานก่อสร้างจ ากดัและ                    
ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณงานเป้าหมายท่ีก าหนด  

สรุป ประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจกัรกลงานดิน   เท่ากบั  70%  X 73% X 76%  =  39 % 

3.3.1.3 ผลการความสามารถและสมรรถนะของเคร่ืองจกัรกลงานดิน สรุปไดว้่า เคร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 ท่ี
น ามาใช้ท  างานโครงการทั้ง 3 โครงการคิดเป็นร้อยละ 80 ของเคร่ืองจกัรกลงานดินทั้งหมดจากจ านวน 77 คนั ความสามารถในการท างานต ่ากว่า
มาตรฐานเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 35 โดย เคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีใช้ในโครงการอ่างเก็บน ้ าคลองสะพานหิน และโครงการอ่างเก็บน ้ าคลองไมป้ล้อง 
จงัหวดัปราจีนบุรี มีความสามารถในการท างานใกล้เคียงความสามารถตามมาตรฐานของเคร่ืองจกัรกลท่ีใช้งาน เฉล่ียร้อยละ  80 ในขณะท่ี 
ความสามารถในการท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีใชใ้นโครงการอ่างเก็บน ้าพระสะทึง  จงัหวดัสระแกว้  มีค่าต  ่ากว่ามาตรฐานของเคร่ืองจกัรกลท่ี
ใช้งาน ร้อยละ 38  เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าความสามารถในการท างานตามมาตรฐานของแต่ละเคร่ือง และจากการวดัสมรรถนะการท างานของ
เคร่ืองจกัรกลงานดิน พบวา่ มีค่าต  ่ามาก คิดเป็นร้อยละ 65.18  60.22  และ 60.58 ตามล าดบั โดยเคร่ือง  Catterpillar CAT-815 ท่ีใช้ส าหรับท ากิจกรรม 
บด อดั ทบัแน่น  มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด และ เคร่ือง Bell B26B  ซ่ึงใช้ส าหรับท ากิจกรรม ขนยา้ยดิน มีความน่าเช่ือถือต ่าท่ีสุด  เปอร์เซ็นตค์วาม
เช่ือมัน่ในการท างานของเคร่ืองจกัรกลงานดิน เคร่ือง Caterpillar CAT-815  ซ่ึงใช้ท  างานในกิจกรรม ขุดขน บด อดัทบัแน่น บรรลุผลตามเป้าหมาย 
และเปอร์เซ็นตค์วามเช่ือมัน่สูงถึงร้อยละ 80 ในขณะท่ี เคร่ือง Bell B26B ถึงแมจ้ะท างานในกิจกรรม ดิน ให้กบัโครงการอ่างเก็บน ้าสะพานหิน จงัหวดั
ตราด ไดผ้ลตามเป้าหมาย  แต่มีเปอร์เซ็นตค์วามเช่ือมัน่ท่ีเกิดจากการใช้งานของเคร่ืองกลบัต ่าสุด เพียงร้อยละ 40 ส าหรับเปอร์เซ็นตค์วามพร้อมของ
เคร่ืองจกัรกลงานดิน สรุปวา่ Komatsu  GD-505  และเคร่ือง Isuzu FXZ ใชท้  างานในกิจกรรม งาน ขดุ ขน บดอดั ทบัแน่น  งานเกล่ียบดทบัแน่น และ
งานก่อสร้างทางล าเลียงลูกรัง ในโครงการอ่างเก็บน ้าคลองไมป้ลอ้ง จงัหวดัปราจีนบุรี มีความพร้อมส าหรับการใชง้านมากท่ีสุด     

ตารางที ่4 แสดงผลการค านวณ ประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจกัรกลงานดนิ (OEE : Overall Equipment Effectiveness) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลองสะพานหิน คลองไมป้ลอ้ง คลองพระสะทึง คา่เฉล่ีย

เวลาเดินเคร่ือง

1 เวลารับภาระของงาน 112,954               59,988                     12,411                

2 เวลาสูญเสียจากเคร่ืองจกัรหยดุ 26,471                 11,167                     5,941                  

3  1-2 86,482                 48,821                     6,469                  

 เวลารับภาระงาน

4 เวลาทั้งหมด 123,546               69,745                     16,548                

5 เวลาหยดุตามแผน 10,592                 9,756                       4,137                  

6  4-5 112,954               59,988                     12,411                

  3/6 77% 81% 52% 70%

เวลาเดินเคร่ืองสุทธิ

7  เวลาเดินเคร่ือง 86,482                 48,821                     6,469                  

8 เวลาสูญเสียจากเคร่ืองเสียก าลงั 12,355                 6,974                       3,359                  

9   7-8 74,128                 41,847                     3,110                  

  9/7 86% 86% 48% 73%

เวลาเดินเคร่ืองสุทธิท่ีเกิดมลูคา่

10 เวลาเดินเคร่ืองสุทธิ 74,128                 41,847                     3,110                  

11 เวลาสูญเสียจากการผลิตของเสีย 6,177                    3,487                       1,680                  

12   10 - 11 67,950                 38,360                     1,430                  

  12/10 92% 92% 46% 76%

60% 64% 12% 39%

อตัราการท างาน (Availability)

ประสิทธิภาพการเดินเคร่ืองจกัร(Performance Effiency)

อตัราคุณภาพของเคร่ือง(Quality Rate)

ประสิทธิผลเชิงรวมของเคร่ืองจกัร (OEE-Overall Equipment Effectiveness) 

รายการ
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  3.3.2  การวเิคราะห์ความเหมาะสมในการก าหนดแผนการการบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลงานดนิ 
  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดิน ของฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5  ใน 3 ลกัษณะ คือ การด าเนินการ
โดยใชเ้คร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5  ทั้งหมด  การเช่าเคร่ืองจกัรกลภายนอกมาด าเนินการมาด าเนินงานร่วมกบัเคร่ืองจกัรกลงานดิน
ของฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 และการ จา้งเหมาเอกชนเขา้มาด าเนินการร่วมกบัการด าเนินงานของฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี  5  พบว่า การวิเคราะห์ความ
เหมาะสมในการก าหนดแผนการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินสามารถเปรียบเทียบไดเ้พียง 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมการขุด ขน บดทบัแน่น 
และกิจกรรมขนยา้ยดิน เน่ืองจาก ทั้ง 2 กิจกรรม มีการใชแ้ผนการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั สรุปไดว้า่   

3.3.2.1 ในการท า กิจกรรม ขดุขน บดทบัแน่น การบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินโดยใช้แผนการใช้เคร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่าย
ทั้งหมด เป็นแผนการบริหารท่ีเหมาะสมกว่าแผนการใช้เคร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่าย ร่วมกบัการจา้งเหมาบุคคลภายนอกเขา้มาช่วยท างาน เพราะให้
ตน้ทุนท่ีต  ่ากวา่และใชเ้วลาท างานนอ้ยกวา่แผนการบริหารงานอ่ืน และ 

3.3.2.2 ในการท า กิจกรรมขนยา้ยดิน การบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินโดยแผนการใช้เคร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่ายทั้งหมด เป็น
แผนการบริหารท่ีเหมาะสมกวา่การใชเ้คร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่าย และ เช่าเคร่ืองจกัรกลงานดินจากภายนอกเขา้มาช่วยท างานเพราะถึงแมจ้ะใช้เวลา
ในการด าเนินงานท่ีมากกวา่แต่ตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีต ่ากวา่มาก 

ตารางที ่5 สรุปผลการวเิคราะห์แผนการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดนิทีใ่ช้กบักจิกรรมขุดขน บดทบัแน่นของโครงการ 
                อ่างเกบ็น า้ กรณีศึกษา 

 โครงการอ่างเก็บน ้ า 
 คลองสะพานหิน จงัหวดั ตราด คลองไมป้ลอ้ง จงัหวดัปราจีนบุรี คลองพระสะทึง จงัหวดัสระแกว้ 
ปริมาณงาน   (ลบ.ม.) 890,500          259,200      280,000 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (บาท) 33,722,547              23,454,028           8,860,827 
ระยะเวลาในการท างาน (ชัว่โมง)          68,462                       30,366                      17,760 
ตน้ทุนต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม)                    37.86 38.89 31.65 

  ท่ีมา : ฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 ศูนยป์ฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลท่ี 5 ส านกัเคร่ืองจกัรกล, 2552 

การบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกล โดย 
1) ใชเ้คร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่าย และ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเขา้มาช่วยท างาน   ตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั   37.86 บาทต่อ ลบ.ม. 
2) ใชเ้คร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่ายทั้งหมดในการด าเนินงาน    ตน้ทุนต่อหน่วยเฉล่ีย เท่ากบั   35.27 บาทต่อ ลบ.ม. 
 

ตารางที ่6 สรุปผลการวเิคราะห์แผนการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดนิทีใ่ช้กบักจิกรรม ขนย้ายดนิ ของโครงการ 
                อ่างเกบ็น า้ กรณีศึกษา 

 โครงการอ่างเก็บน ้า 

 คลองสะพานหิน จังหวัด ตราด คลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี คลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว 

ปริมาณงาน   (ลบ.ม.)      412,891 603,000       50,309 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (บาท)    2,346,621                     1,894,302              1,002,263 
ระยะเวลาในการท างาน (ชัว่โมง)          30,561                      24,253                   3,900 
ตน้ทุนต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม)                    5.68                          3.14                  19.92 

  ท่ีมา : ฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 ศูนยป์ฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลท่ี 5 ส านกัเคร่ืองจกัรกล, 2552 

การบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกล โดย 
1) โดยใชเ้คร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่ายทั้งหมดในการด าเนินงาน  ตน้ทุนต่อหน่วยเฉล่ีย เท่ากบั   4.41 บาทต่อ ลบ.ม. 
2) ใชเ้คร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่าย และ เช่าเคร่ืองจกัรกลงานดินจากภายนอกเขา้มาช่วยท างาน  ตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั  19.92 บาทต่อ ลบ.ม. 

 

4. สรุป 
ในการศึกษาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดิน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอ่าง

เก็บน ้าของกรมชลประทานในภาคตะวนัออก ผูวิ้จยัขอกล่าวถึงปัญหาท่ีพบ และขอ้เสนอแนะ ไวด้งัน้ี 
4.1 ฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 ยงัไม่สามารถบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินของฝ่ายให้เหมาะสมกบักิจกรรมหลกัของการก่อสร้างอ่าง

เก็บน ้าของโครงการ  ท  าให้ประสิทธิภาพของการใช้เคร่ืองจกัรกลงานดินยงัไม่ดีเท่าท่ีควร แมว้่าผลของการท างานจะเป็นไปตามปริมาณเป้าหมายท่ี
ก าหนด แต่ระยะเวลาของการปฏิบติังานยงัไม่เป็นไปตามแผน ท าให้ประชาชนเสียโอกาสจากการใชป้ระโยชน์ของอ่างเก็บน ้าของโครงการ 
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4.2 สาเหตุท่ีฝ่ายรถแทรกเตอร์ท่ี 5 ไม่สามารถบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดินให้เหมาะสมกบักิจกรรมหลกั ซ่ึงท าให้ประสิทธิภาพ
ของการใชเ้คร่ืองต ่า  และการก่อสร้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดของโครงการ เน่ืองจาก 

 4.2.1  เคร่ืองจกัรกลงานดินมีอายกุารใชง้านมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 
 4.2.2  ขาดอะไหล่ในการซ่อมบ ารุง เน่ืองเคร่ืองจกัรกลงานดินเป็นรุ่นท่ีไม่นิยมใช้ในทอ้งตลาด อยา่งแพร่หลาย และมีขนาดใหญ่ 

ค่าใชจ่้ายสูง ใชเ้วลาสัง่ซ้ือนาน 
 4.2.3  การก าหนดแผนในการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดิน ไม่สัมพนัธ์กบังานกิจกรรมงานดิน สภาพเคร่ืองจกัร และไม่ได้

น าขอ้มูลค่าใชจ่้ายมาวิเคราะห์ถึงความคุม้ค่า ความประหยดั 
 4.2.4 งบประมาณในการซ่อมบ ารุง ต  ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสภาพของเคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีมีอยูจ่ริง  
 4.2.5 การก าหนดงบประมาณค่าใชจ่้ายของเคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีไดรั้บส าหรับด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า คงท่ี ไม่แปรผนัตาม

สภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ค่าใชจ่้ายน ้ามนัเช่ือเพลิง ท าให้ตอ้งจดัสรรเงินจากค่าใชจ่้ายซ่อมบ ารุงมาด าเนินการ เคร่ืองจกัรกลงานดินจึงไม่
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

4.3   การบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลงานดิน ซ่ึงยงัไม่ความเหมาะสม และขาดประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงขอเสนอวา่ 
  4.3.3.1 ควรท าการส ารวจ และตรวจสภาพเคร่ืองจกัรกลงานดินใหม่ทั้งหมดเพ่ือประเมินสภาพการใช้งาน และวิเคราะห์หาความ

เหมาะสมของเคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีจะน ามาใชง้าน รวมไปถึง การจดัหาเคร่ืองจกัรกลใหม่ มาท างานเพ่ือให้เกิดความคุม้ค่าและประหยดั 
 4.3.3.2 การพิจารณาและจดัสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายการบริหารเคร่ืองจกัรกลงานดินท่ีใช้ส าหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าทุก

โครงการ จะตอ้งน าขอ้เท็จจริง ดา้นสภาพทางเศรษฐกิจและการจ่ายเงินงบประมาณ และตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงจะท าให้การบริหาร
เคร่ืองจกัรกลงานดินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั  

 4.3.3.3 ควรค านึงถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชง้บประมาณท่ีสูงเกินความจ าเป็น อนัเน่ืองมาจากการจา้งเหมา หรือเช่า
เคร่ืองจกัรกลงานดิน ว่าเกิดความประหยดัหรือคุ้มค่าจริงหรือไม่เม่ือเปรียบเทียบกับเงินลงทุนเพ่ือจดัหาเคร่ืองจกัรงานดินใหม่มาใช้ หรือซ่อม
ซ่อมแซม อีกทั้งเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการแสวงหาก าไรอนัเน่ืองจากการขาดอ านาจต่อรองในการใช้เคร่ืองจกัรมาท างานก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าตาม
เป้าหมายของนโยบายท่ีรัฐก าหนด 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีไดเ้สนอการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับจดัพอร์ตการลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยระบบสามารถช่วยผูล้งทุนใน

การเลือกหลกัทรัพยต่์างๆ จ านวนหน่ึงไวใ้นพอร์ตการลงทุน ขอ้มูลน าเขา้ได้แก่ ช่ือหลกัทรัพย ์ราคาหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
สัดส่วนของราคาต่อผลตอบแทน เงินปันผล และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น โดยระบบจะท าการค านวณหาคะแนนรวมจากปัจจยัต่างๆ ของทุก
หลกัทรัพย ์ผูใ้ช้พิจารณาเลือกปัจจยัหลกัในการคิดค่าถ่วงน ้ าหนกั จากนั้นจดัเรียงล าดบัหลกัทรัพยจ์ากท่ีมีคะแนนรวมสูงสุด ทั้งน้ีความเส่ียงแบบมี
ระบบก็จะถูกกระจาย ส่งผลให้ความเส่ียงแบบมีระบบโดยรวมของพอร์ตการลงทุนมีค่าเป็นศูนย ์ระบบยงัสามารถแสดงรูปกราฟแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์เพ่ือช่วยในการพิจารณาตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์
ค าส าคญั: ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ หลกัทรัพย ์การลงทุน 

Abstract 
In this study, a decision support system for ranking securities was proposed and implemented. The system is intended to assist 

investor to select number of the securities to be invested into his/her portfolio. Input data be name of security, price, ROI, P/E, dividend, and 
change in value. User decided to select high weight by ROI or P/E. The system will calculate the total score of each security. Next ranking 
securities by the highest to the lowest score, select the top 15 securities. Then the systematic risk will be diversified to give a total systematic risk 
of portfolio equal to zero. The graphical display of changing in security price is also a significant indicator which shows the trend of that security. 
Keywords: Decision support system, Security, Investment. 

1. บทน า 
การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีในตลาดทุนจดัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม องคก์รธุรกิจโดยทัว่ไปมกัเลือก

โอกาสในการขยายธุรกิจตามสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจในช่วงท่ีเกิดการขยายตวั ระบบการเงินจะช่วยให้เกิดการเติบโตของตลาดทุนผ่านทางการ
ออกหลกัทรัพย ์(Stock) และหุ้นกู ้(Bond) ผูล้งทุนก็จะแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด จึงตอ้ง
เลือกลงทุนในบางหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูง มีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และมีความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Van Horne, 2002) ระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจนบัเป็นระบบท่ีออกแบบให้ช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจของผูท้  าการตดัสินใจดว้ยวิธีท่ีสามารถท าให้การตดัสินใจเลือกเป็นไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพผ่านส่วนต่อประสานระหว่างบุคคลกบัคอมพิวเตอร์ จากปัญหาไปสู่แนวทางการแกไ้ขปัญหา (Thierauf, 1988) ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจท่ีน าเสนอไดถู้กพฒันาข้ึนส าหรับผูล้งทุน (Investor) หรือท่ีปรึกษาการลงทุน (Dealer or Broker) เพ่ือใช้ในการเลือกซ้ือหลกัทรัพย ์โดย
มุ่งหวงัผลตอบแทนสูงสุดจากหลกัทรัพยท่ี์มีอยู ่ทั้งน้ีตอ้งท าการพิจารณาระหวา่งผลตอบแทนและความเส่ียงให้เหมาะสม มีการใช้สมการเพ่ือค านวณ
และจดัเรียงล าดบัของหลกัทรัพยจ์ากคะแนนรวม โดยเป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบโตต้อบ (Interactive Computer-based System) จดัท าโปรแกรมเพ่ือ
การตดัสินใจและการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. วธีิการศึกษา 
ผูล้งทุนจะเลือกลงทุนในบางหลกัทรัพยเ์ท่านั้น โดยผูล้งทุนจะจบัตาทิศทางการเปล่ียนแปลงของตลาดทุนและสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

เช่น สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และสภาวะทางการเงิน โดยผูล้งทุนจะเลือกซ้ือหลกัทรัพยท่ี์คาดหวงัวา่จะให้ผลตอบแทนสูงสุดโดยพิจารณาจาก
ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) อตัราผลตอบแทนต่อราคา (Price-Earning Ratio: P/E) การเพ่ิมมูลค่าของ
หลกัทรัพย ์ทั้งน้ีผูล้งทุนจะตอ้งมีขอ้มูลและสารสนเทศสนบัสนุนการตดัสินใจอยา่งเพียงพอ กอปรกบัความแม่นย  าและเป็นปัจจุบนั  
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หากผูล้งทุนท าการลงทุนในพอร์ตการลงทุนไม่น้อยกว่า 15 หลกัทรัพยแ์ลว้ความเส่ียงแบบมีระบบ (Systematic risk) ก็จะถูกกระจาย 
ส่งผลให้ความเส่ียงแบบมีระบบโดยรวมของการลงทุนมีค่าเป็นศูนย ์ทั้งน้ีจ  านวนของขอ้มูลท่ีใช้ส าหรับการค านวณค่าความเส่ียงแบบมีระบบของ
หลกัทรัพยแ์ต่ละตวัจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 25 จ านวน (Fischer and Jordan, 1995) 

ศิริลกัษณ์ (2546) ไดพ้ฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพ่ือคดัสรรบุคลากรเขา้ร่วมงานในองคก์ร เพ่ือช่วยให้การคดัสรรพนกังานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารไม่ตอ้งใช้เวลานานในการพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัรแต่ละคนเพียงแต่
ระบุต  าแหน่งและคุณสมบติัของผูส้มคัรท่ีตอ้งการ แล้วระบบก็จะประมวลผล โดยการดึงขอ้มูลของผูส้มคัรท่ีตรงตามคุณสมบติัท่ีตอ้งการแลว้จดั
เรียงล าดบัผูท่ี้มีคะแนนรวมสูงสุดให้พิจารณา 

ดวงพร (2546) ไดพ้ฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการเลือกซ้ือรถมือสอง โดยสามารถใช้ในการตดัสินใจพิจารณาเลือกซ้ือ ท าการ
เปรียบเทียบคุณภาพ ราคาและปัจจยัต่างๆ หลายดา้น โปรแกรมจะช่วยให้ผูใ้ชไ้ดรั้บความสะดวกสบายในการตดัสินใจเลือกซ้ือความยุง่ยากและยงัช่วย
แนะน าส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

Songsangyos and Tumthong (2010) ไดพ้ฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจในการเลือกซ้ือหลกัทรัพย ์โดยผูใ้ช้สามารถพิจารณาเลือก
การถ่วงน ้าหนกัสูงสุดจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนหรืออตัราผลตอบแทนต่อราคาหลกัทรัพยซ่ึ์งก าหนดให้ค่าการถ่วงน ้ าหนกัของปัจจยัทั้งส่ี 
คืออตัราผลตอบแทนจากการลงทุน อตัราผลตอบแทนต่อราคา ร้อยละของเงินปันผลและร้อยละของราคาท่ีเปล่ียนแปลงเป็น 0.4 0.3 0.2 และ 0.1 
ตามล าดบั จากนั้นท าการเรียงล าดบัหลกัทรัพยจ์ากท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดไปยงัคะแนนรวมต ่าสุด โดยเลือกจากหลกัทรัพยท่ี์มีคะแนนสูงสุด 15 อนัดบั 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการจดัพอร์ตการลงทุนในหลกัทรัพย ์จะช่วยสนับสนุนผูล้งทุนหรือผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ 

(Decision maker) ในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ทย ซ่ึงอาจพิจารณาตดัสินใจดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัโดยระบบน้ีจะพิจารณาจาก 4 เง่ือนไข ดงัน้ี 
 ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) 
 อตัราผลตอบแทนต่อราคาตลาด (Price-Earning Ratio: P/E)  
 ร้อยละของเงินปันผล (Percentage of dividend) 
 ร้อยละของราคาท่ีเปล่ียนแปลง (Percentage of price change) 

ภาพรวมของระบบสนับสนุนการตดัสินใจท่ีน าเสนอแสดงให้เห็นในภาพท่ี 1ได้น ามาใช้ในการพฒันาระบบ โดยเลือกโปรแกรม 
Microsoft Excel เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมประยกุตข์องระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์

 
ภาพที ่1 ภาพรวมของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการจดัพอร์ตการลงทุนในหลกัทรัพย์ 
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ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีน าเสนอประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัคือ ฐานขอ้มูล (Database) โมเดลเบส (Modelbase) และส่วนต่อ
ประสานผูใ้ช ้ 

ขั้นแรก ท าการสร้างฐานขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูล วนั เดือน ปี และราคาหลกัทรัพยจ์  านวน 25 หลกัทรัพย ์ของวนัดงักล่าว ส าหรับการใช้
งานในคร้ังแรกผูใ้ชจ้ะท าการป้อนขอ้มูลจ านวน 30 วนัต่อเน่ืองกนั ในคร้ังต่อไปก็เพียงกดปุ่ มเพ่ิมขอ้มูล (Append) จากนั้นป้อนค่าขอ้มูลปัจจุบนั ขอ้มูล
เก่าท่ีสุดก็จะถูกลบทิ้ง 

ขั้นต่อไป น าเขา้ขอ้มูลปัจจุบนั ประกอบดว้ย ช่ือหลกัทรัพย ์ราคาหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน อตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อราคา เงินปันผลและการเปล่ียนแปลงราคาของทั้ง 25 หลกัทรัพยด์งัแสดงในภาพท่ี 2  

SECURITY PRICE    ROI.    P/E DIVIDEND CHANGE

ACL 158 13.4 13.54 4.5 -4
AST 59 15.52 15.94 2 -4
BC 71 4.43 32.04 0.95 -6

BFIT 157 16.87 9.18 8.6 -3
BIC 50.5 9.05 10.51 2.6 1.25

CATHAY 39 9.94 14.24 1.4 1.5
CMIC 74.5 3.25 59.79 1.2 -0.25
DEFT 38.75 5.52 43.59 0.6 2

DS 131 14.64 21.42 2.75 -2.5
EFS 41.75 10.76 19.12 1.1 8.5  

ภาพที ่2  ข้อมูลน าเข้า 

ในการจดัล าดบัหลกัทรัพยส์ามารถพิจารณาจากปัจจยัหลกัคือ ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  อตัราผลตอบแทนต่อราคา (P/E) ร้อยละ
ของราคาท่ีเปล่ียนแปลง (% change) และร้อยละของเงินปันผล (% dividend) โดยผูใ้ชจ้ะท าการก าหนดค่าส าหรับปัจจยัทั้งส่ีตามท่ีตอ้งการ (จาก 1 ถึง 
10) ระบบจะท าการค านวณค่าถ่วงน ้าหนกั (Weighting) จากค่าท่ีผูใ้ชก้  าหนดหารดว้ยผลรวมของค่ารวม เช่น จากกรณีตวัอยา่งในตารางท่ี 1 ผูใ้ช้ท  าการ
ก าหนดค่าให้ปัจจยัทั้งส่ีเป็น 3, 8, 5, และ 2 ตามล าดบั ผลรวมของทั้งส่ีปัจจยัเท่ากบั 18 ท าการค านวณค่าถ่วงน ้ าหนกัจากค่าท่ีผูใ้ช้ก  าหนดหารดว้ยค่า
รวมไดเ้ท่ากบั 0.17, 0.44, 0.28, และ 0.11 ตามล าดบั ทั้งน้ีความน่าจะเป็นรวมเท่ากบั 1.0  แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางที ่1 การก าหนดค่าให้กบัปัจจัยทั้งส่ี 
Rating scale from 1 to 10 

ROI 3 

P/E 8 

% Dividend 5 

% Change 2 

ตารางที ่2 การค านวณหาค่าถ่วงน า้หนัก 
Rating scale from 1 to 10 ค่าถ่วงน ้าหนัก (W) 

ROI 3 3/18 = 0.17 

P/E 8 8/18 = 0.44 
% Dividend 5 5/18 = 0.28 

% Change 2 2/18 = 0.11 
Total score 18 1.0 

ค่าถ่วงน ้าหนกั (Weighting) ค านวณไดจ้ากสูตร (1) 
 Wn = Rating scale / Total score       (1) 
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จากนั้นระบบจะท าการหาคะแนนรวมของแต่ละหลกัทรัพย ์ดงัสูตร (2) 
[(ROI *W1)+(1/(P/E)*W2)+(%change*W3)+(%dividend*W4)]        (2) 

 

SECURITY ROI. P/E %DIVIDEND %CHANGE Total score 

CMIC 3.25 59.79 1.2 -0.25 27.42 
DEFT 5.52 43.59 0.6 2 20.68 
IFCTF 10.31 40.21 0.75 1.5 19.96 

KK 6.13 34.36 1.25 0.75 16.72 
FIN1 12.81 30.24 3.25 0.5 16.53 
KTT 25.6 25.12 2 2 16.21 
FCI 7.59 31.67 0.5 2 15.70 

SCCF 19.65 24.46 4.99 0.5 15.59 
S_ONE 7.26 24.82 1.5 20 14.88 
PRIME 18.23 24.55 3.69 -2 14.75 

KTF 11.01 27.98 1 1 14.66 
BC 4.43 32.04 0.95 -6 14.58 

PHATRA 12.88 25.84 1.3 3 14.33 
DS 14.64 21.42 2.75 -2.5 12.45 
EFS 10.76 19.12 1.1 8.5 11.54 

ภาพที ่3 ผลลพัธ์จากการประมวลผล 
ขั้นสุดทา้ย แสดงหลกัทรัพยท่ี์มีคะแนนรวมสูงสุดทั้ง 15 หลกัทรัพยบ์นหน้าจอ เรียงล าดบัจากท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดไปยงัคะแนน

รวมต ่าสุด ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
หากตอ้งการให้ระบบแสดงรูปกราฟ ผูใ้ช้เพียงคลิกท่ีช่ือหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการ ดงัแสดงในภาพท่ี 4 จากการพิจารณาแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยจ์ะช่วยในการพิจารณาตดัสินใจวา่ ในช่วงเวลานั้นเป็นจงัหวะท่ีดีส าหรับการลงทุนหรือไม่ 

 
ภาพที ่4 Graphic display of selected security 

4. สรุป 
ระบบน้ีสามารถจัดเรียงล าดับหลักทรัพย์ท่ีมีคะแนนรวม เม่ือพิจารณาจากเง่ือนไขทั้งส่ี คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน อตัรา

ผลตอบแทนต่อราคา ร้อยละของการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ร้อยละของการเปล่ียนแปลงเงินปันผล ซ่ึงหลกัทรัพยจ์  านวน 15 หลกัทรัพยน์ั้น
เพียงพอต่อการเลือกเก็บในพอร์ตการลงทุน จ านวนของขอ้มูลมีขนาดท่ีเพียงพอส าหรับใช้ในการค านวณค่าความเส่ียงแบบมีระบบ ของหลกัทรัพย ์
ทั้งน้ีขอ้มูลของราคาหลกัทรัพย ์ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 25 จ านวน  
แนวทางการพฒันาระบบต่อไปมีดงัน้ี 

 จ านวนของหลกัทรัพยส์ามารถเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

 ฐานขอ้มูลจะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลของแต่ละหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนทั้งระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน 
 สามารถแสดงกราฟของปัจจยัทั้งส่ีเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาแนวโนม้ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาตน้ทุนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาและเพ่ือศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ในการผลิต

บณัฑิตระดบัปริญญาตรี จาํแนกตามสาขาวิชา ของวิทยาลยัเอกชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2548 และปี 2549  วิธีการศึกษาใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร คณาจารยผ์ูส้อนและบุคลากร และใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและรวบรวม
เอกสารต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ผลการศึกษาพบว่า ในปี
การศึกษา 2548  ตน้ทุนการเรียนการสอนต่อรายวิชาต่อคน วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ กฎหมายลกัษณะหุ้นส่วน-บริษทั จาํนวน 9,261.97 บาท วิชาท่ีมี
ตน้ทุนตํ่าสุดคือ จิตวิทยาทัว่ไป จาํนวน 622.98 บาท ในปีการศึกษา 2549 วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ การวางแผนและควบคุมกาํไร จาํนวน 20,149.26 
บาท วิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ จาํนวน 748.46 บาท สําหรับตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ในปีการศึกษา 2548 สาขาท่ี
ตน้ทุนสูงสุด หลกัสูตร 4 ปี และ 2 ปี คือ สาขาการตลาด จาํนวน 151,700.24 บาท และ 97,862.11 บาท ตามลาํดบั ส่วนสาขาท่ีมีตน้ทุนผลผลิตตํ่าสุด 
หลกัสูตร 4 ปี คือ สาขาการบญัชี จาํนวน  144,134.87 บาท หลกัสูตร 2 ปี คือ สาขาการจดัการทัว่ไป จาํนวน 92,591.40 บาท  ในปีการศึกษา 2549 
สาขาท่ีมีตน้ทุนสูงสุด หลกัสูตร 4 ปี คือ สาขานิติศาสตร์ จาํนวน 227,128.73 บาท หลกัสูตร 2 ปี คือสาขาการบญัชี มีจาํนวน 153,475.47 บาท ส่วน
สาขาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุด หลกัสูตร 4 ปี คือ สาขาคอมพิวเตอร์ มีจาํนวน 184,678.45 บาท หลกัสูตร 2 ปี คือ สาขาการจดัการทัว่ไป มีจาํนวน 130,535.18  
จากผลการศึกษาพบว่า ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตในการผลิตบณัฑิต ปีการศึกษา 2549 สูงกว่า ปีการศึกษา 2548  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ 
ทุกคณะวิชาจะตอ้งหาแนวทางในการเพ่ิมรายได ้โดยการรับกศึกษาเพ่ิม และการปรับลดค่าใชจ่้าย โดยการให้ความสาํคญักบัการบริหารกิจกรรม เพ่ือ
ลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมค่า จาํเป็นจะตอ้งพฒันาการปฏิบติังานในกิจกรรมนั้นๆ อาจจะดว้ยการลดเวลาการประกอบกิจกรรมนั้นๆลง 
หรือการลดความไม่ยดืหยุน่ในกิจกรรมนั้น หรือการขจดัการทาํงานซํ้าซอ้นต่างๆ ให้หมดไป 
ค าส าคญั : Cost Analysis, Unit to Produce. 

Abstract 
The purposes of this research were to study the cost of instruction in each course and the cost per product unit to produce 

undergraduates of bachelor degree classified according to the programs of a private college in Surat Thani, in 2005 and 2006 academic years. 
Primary data was used by interviewing administrators, teachers, and employees. Secondary data from investigation and various collected document 
was used .Descriptive statistics, such as mean, and percentage were used to analyze data.  The results were found that, in 2005 academic year, the 
cost of instruction per course and per person of partnership – company law course was the highest cost for the amount of 9,261.97 baht. The lowest 
cost was General Psychology course for the amount of 622.98 baht. In 2006 academic year, the highest cost was Planning and Benefit Control 
course for the amount of 20,149.26 baht. The lowest cost was English for Business course for the amount of 748.46 baht. The highest cost per 
product unit in 2005 academic year of four-year and two-year program was Marketing program for the amount of 151,700.24 baht and 97,862.11 
baht respectively. The lowest cost per product unit of four-year was Accounting program for the amount of 144,134.87 baht and the two-year 
program was General Management program for the amount of 92,591.40 baht. In 2006 academic year, the highest cost was four-year program of 
Law for the amount of 227,128.73 20 baht and the two-year program was Accounting for the amount of 153,475.47 baht. The lowest cost of four-
year was Computer program for the amount of 184,678.45 baht and the two-year program was General Management for the amount of 130,535.18   
baht. The result of the study was found that the cost unit of producing graduates in 2006 academic year was higher than in 2005 academic year.  
The suggestion of the study was that every faculty should find the increasing of income by adding students ‘enrollment and reducing expenses. 
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Focusing on activity arrangement and reducing waste activities or invaluable performances are also conducted. Furthermore, developing activities 
by reducing time, increasing its flexibility, and neglecting its redundancy should be proceeded. 
Keywords: Cost Analysis, Unit to Produce. 

1. บทน า 
จากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2551  ท่ีเห็นชอบในหลกัการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 -

2565) ซ่ึงมีเป้าหมายเม่ือส้ินสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตวั 
สาํหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามรถในการแข่งขนัของประเทศใน
โลกาภิวตัน์ สนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของทอ้งถ่ินไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกาํกบัมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บน
พ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดม้อบนโยบายในการศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว และแนวทางการปฏิรูประบบ
การเงินเพื่อการอุดมศึกษา ท่ีประยกุตใ์ชแ้นวคิดการบริหารจดัการทรัพยากรทางการเงินแบบใหม่ โดยใช้หลกัการ Financial autonomy ในการบริหาร
การเงิน สร้างความชัดเจนในการบริหารการเงินโดยส่วนผสมของงบประมาณจากภาครัฐ และรายได้ของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน 
งานวิจยั งานบริการวิชาการ งานการคา้ และอ่ืนๆ ซ่ึงการบริหารการเงินท่ีใช้หลกัการน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลยัจะตอ้งใช้ขอ้มูลทาง
การเงินจากระบบบญัชีท่ีอิงฐานกิจกรรม (Activity Base Costing) ท่ีทาํให้มหาวิทยาลยัสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรายงานค่าใชจ่้าย (ตน้ทุน) ต่อหน่วยผลผลิตตามกิจกรรมได ้

ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม เป็นเคร่ืองมือในการบริหารในลกัษณะการบริหารงานฐานคุณค่า (Value – Based management) ซ่ึง
เช่ือมโยงการบริหารระดบัองคก์รลงสู่ระบบการปฏิบติังานประจาํวนั โดยพิจารณาหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตลอดทั้งกิจการ (Cross-
Functional) ในลกัษณะมองกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม (Integrated View) เป็นวิธีการท่ีช่วยให้การคาํนวณตน้ทุนผลผลิตถูกตอ้งมากข้ึน จะแตกต่าง
จากการคิดตน้ทุนแบบเดิม คือจะใช้กิจกรรมแทนศูนยต์น้ทุน (Cost Center) และการใช้ทรัพยากรของผลผลิตแต่ละประเภทไม่ไดเ้กิดข้ึนเน่ืองจาก
ปริมาณการผลิตเท่านั้น  ยงัมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้แม่นยาํมากข้ึน โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนหลายเกณฑ ์ จุดประสงคส์ําคญัของระบบ
ตน้ทุนฐานกิจกรรมคือ การให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการเขา้ใจพฤติกรรมตน้ทุน (Cost Behavior) ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร ทาํให้
ทราบวา่อะไรเป็นปัจจยัท่ีทาํให้ตน้ทุนฐานกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมข้ึนหรือลดลง โดยการระบุกิจกรรมขององคก์ร ตน้ทุนกิจกรรม และตวัผลกัดนัตน้ทุน 
(Cost Driver) อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการคาํนวณตน้ทุนผลผลิต  และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนและพฒันากิจกรรม
ต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือลดการสูญเปล่า หรือกิจกรรมไม่เพ่ิมค่า (วรศกัด์ิ ทุมมานนท,์ 2544) 

ดงันั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษาท่ี
ประยกุตใ์ช ้แนวคิดการบริหารจดัการทรัพยากรทางการเงินแบบใหม่ และประโยชน์ของตน้ทุนฐานกิจกรรม ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจ ท่ีจะวิเคราะห์
หาตน้ทุนผลผลิตบณัฑิต กรณีศึกษาวิทยาลยัศึกษาเอกชน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการนาํระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมาประยกุตใ์ช้ ซ่ึงมีความคาดหวงั
วา่การศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํให้ทราบตน้ทุนการผลิตบณัฑิต โดยอาศยัขอ้มูลในอดีตแลว้นาํมาวิเคราะห์ ซ่ึงขอ้มูลตน้ทุนของผลผลิต สามารถนาํไปเป็น
เคร่ืองมือ สาํหรับผูบ้ริหารในการวางแผนการบริหารจดัการ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน  สามารถนาํไปใช้ในการจดัสรร
งบประมาณตามระบบบญัชีกองทุนโดยเกณฑพึ์งรับพึงจ่าย ลกัษณะ 3 มิติ และใชใ้นการควบคุมคุณภาพงานให้เกิดความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร 
ในการผลิตบณัฑิตอยา่งคุมค่า เป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาตน้ทุนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 2) เพ่ือศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตในการผลิต
บณัฑิตระดบัปริญญาตรี จาํแนกตามสาขาวิชา ของวิทยาลยัเอกชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2549  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 1) 
ทราบตน้ทุนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตในการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี จาํแนกตามสาขาวิชา ของวิทยาลยั
เอกชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2549 สามารถนาํไปเป็นเคร่ืองมือสาํหรับผูบ้ริหาร ในการวางแผนการบริหารจดัการให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน สามารถใช้ในการควบคุมตน้ทุน ให้เกิดความเหมาะสม ในการใช้ทรัพยากรในการผลิตอยา่ง
คุม้ค่า 2) เพ่ือสร้างตน้แบบให้เจา้หน้าท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปใช้ ในการคาํนวณตน้ทุนผลผลิตต่อหน่วย ทาํให้ผูบ้ริหารมีขอ้มูลประกอบการบริหารอยา่ง
ต่อเน่ือง 

การศึกษาในคร้ังน้ี ไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 1) จะทาํการคาํนวณตน้ทุนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ของ
แผนการเรียนการสอน ของคณะต่างๆ จาํนวน 5 คณะไดแ้ก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ โดย
ใชข้อ้มูลค่าใช้จ่าย จากรายงานทางการเงิน ตามเกณฑพึ์งรับพึงจ่ายของระบบบญัชี 3 มิติ ท่ีไดจ้ากฝ่ายบญัชี และขอ้มูลการลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชาต่างๆของนกัศึกษา จากฐานขอ้มูลการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2549   2) จะทาํการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตใน
การผลิตบณัฑิตระดับปริญญาตรี จาํแนกตามสาขาวิชา จาํนวน 5 สาขาวิชา ดังน้ี สาขาการบญัชี สาขาการตลาด สาขาการจดัการทัว่ไป สาขา
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขานิติศาสตร์ ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2549 โดยใชฐ้านขอ้มูลหลกัสูตรและแผนการศึกษา จากสาํนกั
วิชาการ  3) ในการวิเคราะห์จะใชจ้าํนวนนกัศึกษาหัวจริง ท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 และภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา 2548 และปี
การศึกษา 2549 มาคาํนวณ 

2. วธีิการศึกษา 
วิธีการศึกษาใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนในวิทยาลยัเอกชน โดย

สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร คณาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและรวบรวม
เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

การศึกษาคร้ังน้ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ตามขั้นตอนดงัน้ี  1. วิเคราะห์หน่วยงานภายใน เพ่ือแยกเป็นหน่วยงานหลกั ซ่ึงเป็น
หน่วยงานหลกัท่ีทาํหน้าท่ีผลิตบณัฑิต ไดแ้ก่ คณะ สาขาวิชา และหน่วยงานสนบัสนุน เป็นหน่วยงานยอ่ยท่ีทาํหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานของ
หน่วยงานหลกั   2.  รวบรวมตน้ทุนจากรายงานงบการเงิน จากระบบบญัชีแยกประเภท ตามเกณฑพึ์งรับพึงจ่าย  จากสาํนกังานบริหารการเงินและและ
ทรัพยสิ์น ฝ่ายบญัชี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคา มาจาํแนกเป็นตน้ทุนของหน่วยงาน
หลกั และหน่วยงานสนับสนุน  โดยวิเคราะห์ตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนของแต่ละหน่วยงาน ในแผนปฏิบติังานประจาํปี ของหน่วยงานต่างๆ ในการ
จาํแนกจะแบ่งค่าใชจ่้ายเป็น 2 กลุ่มคือ 2.1  ค่าใชจ่้ายท่ีระบุหน่วยงานได ้ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการบริหาร  2.2  ค่าใช้จ่าย
ท่ีไม่สามารถระบุหน่วยงานได ้เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ไดแ้ก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น  อยา่งไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายท่ีระบุ
หน่วยงานได ้ถา้ระบุไดไ้ม่ครบถว้น จะนาํผลต่างไปรวมอยูใ่นกลุ่มค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถระบุหน่วยงานได ้เพ่ือปันส่วนต่อไป  3.  รวบรวมตน้ทุน ท่ี
ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นของหน่วยงานใด ไดแ้ก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายการเรียนการสอน และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ในส่วนท่ีไม่
สามารถระบุหน่วยงานได้ และปันส่วนให้หน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนับสนุน โดยใช้เกณฑ์การปันส่วน คือ จาํนวนนักศึกษา และจาํนวน
บุคลากร  4.  รวบรวมตน้ทุนของหน่วยงานสนบัสนุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอยูใ่นส่วนของตน้ทุนในการบริหาร  เพ่ือปันส่วนตน้ทุนไปให้หน่วยงาน
หลกั โดยใช้เกณฑก์ารปันส่วน คือ จาํนวนนกัศึกษา จาํนวนบุคลากร และจาํนวนหน่วยงาน  การศึกษาคร้ังน้ีจะไม่นาํตน้ทุนของ สาํนกัวิจยั สาํนกั
บริการวิชาการ และศูนยศิ์ลปวฒันธรรม มาปันส่วนเน่ืองจากไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลผลิตบณัฑิต  5.  นาํตน้ทุนหน่วยงานหลกั ซ่ึงเป็นตน้ทุนในการ
เรียนการสอน ประกอบดว้ย เงินเดือน และค่าใชจ่้ายอ่ืน และตน้ทุนท่ีไดรั้บปันส่วน จากหน่วยงานสนบัสนุน มาคาํนวณ ตน้ทุนการเรียนการสอนต่อ
รายวิชา ตน้ทุนต่อรายวิชาต่อคน ของทุกคณะวิชา จาํนวน 5 คณะ  6.  คาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตในการผลิตบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี จาํแนกตาม
สาขา ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะคาํนวณต้นทุนผลผลิต จาํนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบญัชี สาขาการตลาด สาขาการจดัการทัว่ไป สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขานิติศาสตร์ เน่ืองจากสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและสาขาการบริการและการท่องเท่ียว เปิดการเรียนการสอนยงัไม่ครบ
ตามหลกัสูตร 7. เปรียบเทียบตน้ทุนผลผลิตในการผลิตบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี ของปีการศึกษา 2548และปีการศึกษา 2549  

3. ผลการศึกษา 
ผลการคาํนวณตน้ทุนต่อรายวิชา และตน้ทุนต่อรายวิชาต่อคน มีดงัน้ี 
ปีการศึกษา 2548   
คณะศิลปศาสตร์  
หมวดวิชาพ้ืนฐาน พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาสนทนาภาษาองักฤษ 5 จาํนวนเงิน 489,011.90 บาท  และวิชาท่ีมี

ตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาภาษาองักฤษ 3 จาํนวนเงิน 17,800.10 บาท  สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบวา่วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาภาษาองักฤษ 3 จาํนวน
เงิน 1,271.44 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาจิตวิทยาทัว่ไป จาํนวนเงิน 622.98 บาท   

สาขาการบริการและการท่องเท่ียว พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาหลกัพ้ืนฐานท่ีพกัแรม จาํนวนเงิน 21,331.44 บาท  
และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาภาษาองักฤษสาํหรับการบริการ 2 จาํนวนเงิน 15,593.02 บาท สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุด 
2 วิชาคือ วิชาการจดัการส่วนหนา้ของโรงแรม และวิชาภาษาองักฤษสาํหรับการบริการ 2 จาํนวนเงิน 1,732.56 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชา
หลกัพ้ืนฐานท่ีพกัแรม จาํนวนเงิน 969.61 บาท 

คณะบริหารธุรกจิ 
สาขาการบญัชี  พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาการภาษีอากร จาํนวนเงิน 1,747,735.46 บาท  และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุด

คือ วิชาหลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ จาํนวนเงิน 50,179.79 บาท สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุด คือ วิขาหลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 
จาํนวนเงิน 5,017.98 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการบญัชีภาษีอากร จาํนวนเงิน 3,404.78 บาท 

สาขาคอมพิวเตอร์  พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ จาํนวนเงิน 1,765,531 บาท  และ
วิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการออกแบบและพฒันาระบบ จาํนวนเงิน 32,002.08 บาท สําหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุด คือ
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วิชาการออกแบบและพฒันาระบบ จาํนวนเงิน 8,000.52 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ จาํนวนเงิน 3,441 
บาท 

สาขาการตลาด พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาหลกัการตลาด จาํนวนเงิน 438,735.30 บาท  และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุด
คือ วิชา การประชาสมัพนัธ์และการจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ จาํนวนเงิน 38,061.32 บาท สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุด คือ การ
ประชาสมัพนัธ์และการจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ จาํนวนเงิน 6,343.55 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการตลาดคา้ส่ง จาํนวนเงิน 3,481.52 บาท 

สาขาการจดัการทัว่ไป พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค จาํนวนเงิน 1,932,542.19 บาท  และวิชา
ท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการจดัการการตลาด จาํนวนเงิน 109,448.44 บาท สําหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุด คือการจดัการ
การตลาด จาํนวนเงิน 4,758.63 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการจดัการบริษทัจาํลอง จาํนวนเงิน 3,372.44 บาท 

คณะนิติศาสตร์  พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชากฎหมายธุรกิจ 2 จาํนวนเงิน 1,330,302.90 บาท  และวิชาท่ีมีตน้ทุน
ตํ่าสุด มี 2 วิชาคือ วิชากฎหมายลกัษณะตัว๋เงิน และวิชากฎหมายลกัษณะประกนัภยั จาํนวนเงิน 91,692.38 บาท สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชา
ท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชากฎหมายลกัษณะหุ้นส่วน–บริษทั จาํนวนเงิน 9,261.97 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชากฎหมายแพ่งหลกัทัว่ไป จาํนวน
เงิน 2,790.09 บาท 

คณะวทิยาศาสตร์  
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาสถิติเบ้ืองตน้ จาํนวนเงิน 1,194,000.80 บาท  และวิชาท่ีมี

ตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่ือง จาํนวนเงิน 36,000.01 บาท สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุด คือ วิชาคณิตศาสตร์
ไม่ต่อเน่ือง จาํนวนเงิน 3,600 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชามนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม จาํนวนเงิน 2,0005.72 บาท 

ปีการศึกษา 2549 
คณะศิลปศาสตร์  
หมวดวิชาพ้ืนฐาน  พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาสนทนาภาษาองักฤษ 5 จาํนวนเงิน 511,336.49 บาท  และวิชาท่ีมี

ตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาภาษาองักฤษ 4 จาํนวนเงิน 19,557.37 บาท  สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร จาํนวนเงิน 1,357.02 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ จาํนวนเงิน 748.46 บาท   

สาขาการบริการและการท่องเท่ียว  พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาหลกัและวิธีการจดันาํเท่ียว จาํนวนเงิน 88,293.89 
บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุด มี 4 วิชาไดแ้ก่  วิชาการบญัชีและการเงินสาํหรับการบริการและการท่องเท่ียว วิชาหลกัการมคัคุเทศก์ วิชาการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการท่องเทียว  และวิชาสัมมนาในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว จาํนวนเงิน 16,202.58 บาท  
สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบวา่วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาการบญัชีและการเงินสาํหรับการบริการและการท่องเท่ียว  จาํนวนเงิน 1,800.29 บาท 
และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการบริการและการท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ จาํนวนเงิน 773.95 บาท   

คณะบริหารธุรกจิ  
สาขาการตลาด  พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาหลกัการตลาด จาํนวนเงิน 866,912.31 บาท  และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุด

คือ วิชาการวิจยัตลาด จาํนวนเงิน 45,916.80 บาท  สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาการวิจยัตลาด จาํนวนเงิน 9,183.36 
บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการจดัการการขาย จาํนวนเงิน 4,958.57 บาท  

สาขาการจดัการทัว่ไป  พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาการจดัการเชิงกลยทุธ์ จาํนวนเงิน 1,991,296.18 บาท  และวิชา
ท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการบริหารความปลอดภยั จาํนวนเงิน 83,100.21 บาท  สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือวิชาการ
จดัการธุรกิจบริการ จาํนวนเงิน 7,035 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค จาํนวนเงิน 5,202.53 บาท   

คณะบัญชี  พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาการภาษีอากร จาํนวนเงิน2,357,193.63 บาท  และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ 
วิชาการวางแผนและควบคุมกาํไร จาํนวนเงิน 40,298.53 บาท  สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบวา่วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือวิชาการวางแผนและควบคุม
กาํไร จาํนวนเงิน 20,149.26 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการบญัชีชั้นกลาง 1 จาํนวนเงิน 4,967.25บาท   

คณะนิติศาสตร์  พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชากฎหมายธุรกิจ 2 จาํนวนเงิน 1,094,891.45 บาท  และวิชาท่ีมีตน้ทุน
ตํ่าสุดคือ วิชากฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม จาํนวนเงิน57,795.88 บาท  สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบวา่วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือวิชากฎหมายเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม จาํนวนเงิน 9,632.65 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชากฎหมายมหาชน จาํนวนเงิน 3,997.13 บาท   

คณะวทิยาศาสตร์ 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  พบวา่ตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาสถิติเบ้ืองตน้ จาํนวนเงิน 3,115,065.75 บาท  และวิชาท่ี

มีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาหวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 จาํนวนเงิน 55,653.31 บาท  สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ
วิชาหวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 จาํนวนเงิน 6,183.70 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาแคลคูลสั จาํนวนเงิน 3,667.34 บาท  
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สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  พบว่าตน้ทุนต่อรายวิชา วิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ จาํนวนเงิน 1,448,802.92 
บาท  และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาโครงสร้างขอ้มูล จาํนวนเงิน 40,551.93 บาท  สาํหรับตน้ทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาท่ีมีตน้ทุนสูงสุดคือ วิชา
โครงสร้างขอ้มูล จาํนวนเงิน 10,137.98 บาท และวิชาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการพฒันาระบบงานบนเวบ็ จาํนวนเงิน 3,682.39 บาท   

การคาํนวณตน้ทุนผลผลิต ในการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี จาํแนกตามสาขาวิชา 

ตารางที ่1  ต้นทุนผลผลติในการผลติบัณฑิตระดบัปริญญาตรี จ าแนกตามสาขาวชิา ปีการศึกษา 2548 
     (หน่วย:บาท) 

สาขาวิชา ต้นทุนผลผลิตในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ต่อคน 

หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี(ต่อเน่ือง) 

การบญัชี 144,134.87 94,825.42 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 147,600.90 93,279.77 
การตลาด 151,700.24 97,862.11 
การจดัการทัว่ไป 145,307.85 92,591.40 

จากตารางท่ี 1  ผลการคาํนวณ ตน้ทุนผลผลิตในการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ต่อคน พบวา่สาขาท่ีตน้ทุนสูงสุด หลกัสูตร 4 ปี และ 
2 ปี คือ สาขาการตลาด จาํนวน 151,700.24 บาท และ 97,862.11 บาท ตามลาํดบั ส่วนสาขาท่ีมีตน้ทุนผลผลติตํ่าสุด หลกัสูตร 4 ปี คือ สาขาการบญัชี 
จาํนวน  144,134.87 บาท หลกัสูตร 2 ปี คือ สาขาการจดัการทัว่ไป จาํนวน 92,591.40 บาท 

ตารางที ่2  ต้นทุนผลผลติในการผลติบัณฑิตระดบัปริญญาตรี จ าแนกตามสาขาวชิา ปีการศึกษา 2549 
    (หน่วย :บาท) 

สาขาวิชา ต้นทุนผลผลิตในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ต่อคน 

หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี(ต่อเน่ือง) 

การบญัชี 217,477.93 153,475.47 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 184,678.45 115,459.62 
การตลาด 209,548.52 142,782.69 
การจดัการทัว่ไป 198,607.34 130,535.18 
นิติศาสตร์ 227,128.73         -     

จากตารางท่ี 2  ผลการคาํนวณตน้ทุนผลผลิตในการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ต่อคน พบว่าสาขาท่ีมีตน้ทุนสูงสุด หลกัสูตร 4 ปี คือ 
สาขานิติศาสตร์ จาํนวน 227,128.73 บาท หลกัสูตร 2 ปี คือสาขาการบญัชี มีจาํนวน 153,475.47 บาท ส่วนสาขาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุด หลกัสูตร 4 ปี คือ 
สาขาคอมพิวเตอร์ มีจาํนวน 184,678.45 บาท หลกัสูตร 2 ปี คือ สาขาการจดัการทัว่ไป มีจาํนวน 130,535.18 บาท 

การเปรียบเทยีบต้นทุนผลผลติ ในการผลติบณัฑิตปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2549 
ตารางที ่3  แสดงผลการเปรียบเทยีบต้นทุนผลผลติต่อสาขาวชิา 

 (หน่วย:บาท) 

สาขาวิชา ต้นทุนผลผลิตในการผลิตบัณฑิต ต่อคน ผลต่างเพิม่ขึ้น (ลดลง) 

 ปีการศึกษา 2548 ปีการศึกษา 2549 จ านวนเงิน ร้อยละ 

หลกัสูตร 4 ปี     
การบญัชี        144,134.87        217,477.93        73,343.06  50.89 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ          147,600.90          184,678.45         37,077.55  25.12 
การตลาด         151,700.24          209,548.52         57,848.28  38.13 
การจดัการทัว่ไป           145,307.85             198,607.34         53,299.49  36.68 

หลกัสูตร 2 ปี     
การบญัชี             97,825.42            153,475.47         55,650.05  56.89 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ               93,279.77             115,459.62         22,179.85  23.78 
การตลาด             97,862.11           142,782.69       44,920.58  45.90 
การจดัการทัว่ไป           92,591.40          130,535.18        37,943.78  40.98 

จากตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบ ตน้ทุนผลผลิต ในการผลิตบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี ของวิทยาลยัเอกชน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่าใน
แต่ละสาขามีความแตกต่างกนั โดยในปีการศึกษา 2549 มีตน้ทุนผลผลิตสูงกว่า ปีการศึกษา 2548 ดงัน้ี หลักสูตร 4 ปี สาขาการบญัชี จาํนวน 
73,343.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.89  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 37,077.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.12  สาขาการตลาด 57,848.28 บาท คิดเป็น



Oral Presentation                                                   Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011 
 

 368 

ร้อยละ 38.13  สาขาการจดัการทัว่ไป จาํนวน 53,299.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.68  หลกัสูตร 2 ปี (ต่อเน่ือง) สาขาการบญัชี จาํนวน 55,650.05 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 56.89 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 22,179.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.78  สาขาการตลาด จาํนวน 44,920.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 
45.90  สาขาการจดัการทัว่ไป จาํนวน 37,943.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.98 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่าตน้ทุนผลผลิต ในการผลิตบณัฑิต ปีการศึกษา 2548 และ 2549 มีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะมาจากสาเหตุ 
ดงัน้ี 1) จาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชามีน้อย แต่ตน้ทุนต่อวิชาคงท่ี ทาํให้ตน้ทุนต่อวิชาต่อคน เม่ือเฉล่ียออกมาแลว้จะสูงกว่าวิชา
อ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนมากแลว้ จะเป็นวิชาเอกหรือวิชาเอกเลือก ท่ีจาํเป็นตอ้งเปิดสอนให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีตอ้งจบการศึกษา 2) เน่ืองจากมีการเปิดคณะวิชา
ข้ึนใหม่ กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาบญัชี ไดแ้ยกมาเปิดเป็นคณะบญัชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โอนยา้ยมาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์ จึง
ทาํให้ตน้ทุนต่อรายวิชาและต่อหลกัสูตรสูงข้ึน  

4. สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ในการผลิตบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2548  พบว่าสาขาท่ีตน้ทุน

สูงสุด หลกัสูตร 4 ปี และ 2 ปี คือ สาขาการตลาด จาํนวน 151,700.24 บาท และ 97,862.11 บาท ตามลาํดบั ส่วนสาขาท่ีมีตน้ทุนผลผลติตํ่าสุด 
หลกัสูตร 4 ปี คือ สาขาการบญัชี จาํนวน  144,134.87 บาท หลกัสูตร 2 ปี คือ สาขาการจดัการทัว่ไป จาํนวน 92,591.40 บาท  ในปีการศึกษา 2549  
พบวา่สาขาท่ีมีตน้ทุนสูงสุด หลกัสูตร 4 ปี คือ สาขานิติศาสตร์ จาํนวน 227,128.73 บาท หลกัสูตร 2 ปี คือสาขาการบญัชี มีจาํนวน 153,475.47 บาท 
ส่วนสาขาท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุด หลกัสูตร 4 ปี คือ สาขาคอมพิวเตอร์ มีจาํนวน 184,678.45 บาท หลกัสูตร 2 ปี คือ สาขาการจดัการทัว่ไป มีจาํนวน 
130,535.18 บาท   

จากผลการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ในการผลิตบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี ของวิทยาลยัเอกชน จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี จะเห็นไดว้่ามีความแตกต่างกนั โดยในปีการศึกษา 2549 จะมีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ในแต่ละสาขาวิชาสูงกว่า ปีการศึกษา 2548 ซ่ึงอาจจะมา
จากสาเหตุ ดงัน้ี  สาเหตุท่ี 1 จาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชามีนอ้ย แต่ตน้ทุนต่อรายวิชาคงท่ี ทาํให้ตน้ทุนต่อรายวิชาต่อคน เม่ือเฉล่ีย
ออกมาแลว้จะสูงกว่าวิชาอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนมากแลว้ จะเป็นวิชาเอกหรือวิชาเอกเลือก ท่ีจาํเป็นตอ้งเปิดสอนให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีกาํลงัจะจบการศึกษา  
สาเหตุท่ี 2  การจดัจาํนวนกลุ่ม (Section) รายวิชาท่ีมีหลายกลุ่ม มีผลทาํให้ตน้ทุนต่อรายวิชาสูงกว่า รายวิชาท่ีมีจาํนวนกลุ่มน้อย คือ วิชาใดท่ีมีจาํนวน
กลุ่มมากและจาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ละกลุ่มนอ้ย จะส่งผลให้ตน้ทุนต่อรายวิชาต่อคนสูงตามไปดว้ย  และสาเหตุท่ี 3  เน่ืองจากมีการ
เปิดคณะวิชาข้ึนใหม่ กล่าวคือในปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาการบญัชี ไดแ้ยกมาเปิดเป็น คณะบญัชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โอนยา้ยมาอยูใ่น
คณะวิทยาศาสตร์ จึงมีผลทาํให้ตน้ทุนต่อรายวิชาและต่อหลกัสูตรสูงข้ึน เน่ืองจากตน้ทุนในการบริหารจดัการเพ่ิมข้ึน   

5. เอกสารอ้างองิ 
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สาํนกัประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา. 2547.  หลกัเกณฑ์การจัดท าบัญชีและรายงานงบการเงนิประจ าปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.  คู่มือ

การจดัทาํบญัชีและรายงานงบการเงินประจาํปี สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
อารียรั์ตน์  ใยสูนโย. 2550.  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยของการผลติบัณฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  วทิยาเขตภาคพายัพ. การศึกษา

คน้ควา้อิสระ  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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การเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงในรายงานประจ าปีของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่ม SET-100 

Risk Disclosures in the Annual Report of Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบเน้ือหาการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในรายงานประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (บริษทัฯ) และทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะต่างๆของบริษทัฯกบัรูปแบบเน้ือหาการเปิดเผยขอ้มูล
ความเส่ียง ประชากรคือบริษทัฯ กลุ่ม SET-100 การศึกษาใช้วิธีนบัจ านวนประโยคท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลความเส่ียงของบริษทัฯ ท่ีมีขอ้มูลสมบูรณ์ทั้งส้ิน  
99 บริษทั วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)                
แบบขั้นตอนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอดีตมากท่ีสุดรวมกนั 6,390 ประโยค รองลงมาเป็นความเส่ียงท่ีเป็น
ข่าวดี รวมกนั 5,254 ประโยค และเปิดเผยความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอนาคตน้อยท่ีสุด  รวมกนั 1,843 ประโยค โดยกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
เปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงมากท่ีสุด รวมกนั 2,260 ประโยค ขณะท่ีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด รวมกนั 1,040 ประโยค 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ขนาด โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างความเป็นเจา้ของและกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
การเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในภาพรวม แต่สภาพคล่องของบริษทัฯ และกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบั
การเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงทางการเงิน ดงันั้นจึงเสนอให้หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงของบริษทัฯให้เป็นรูปธรรม
มากข้ึน ส าหรับบริษทัฯตอ้งค านึงถึงคุณลกัษณะของบริษทัฯท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดเผยขอ้มูลเม่ือพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียง 
ค าส าคญั : ความเส่ียง ข่าวดี ข่าวร้าย  

Abstract 
The main objectives of this study were to analyze patterns of risk disclosures in annual reports of companies listed in the Stock 

Exchange of Thailand (the companies), and to examine the association between firm’s characteristics and the risk disclosures. Population was a 
group of listed companies in SET-100. The study counts sentences related to risks disclosed by 99 companies with complete data. Data was then 
analyzed using descriptive statistics. The association was tested through multiple regression analysis with the stepwise method at the statistical 
significance level of 0.05. 

The results showed that all companies disclose information related to past risk with the highest number of sentences of 6,390, to 
good news- type risk with the second highest number of sentences of 5,254, and to future risk with the lowest number of sentences of 1,843. In 
addition, the companies in financial group together disclose the risk information with the highest number of sentences of 2,260 while those in 
resource group disclose the lowest number of sentences of 1,0 40. The hypothesis tests found that firm’s size, capital structure, ownership 
structure, and financial industry group were positively associated with the overall risk disclosures while liquidity and property and construction 
industry groups were negatively associated with the financial risk disclosures. Thus, it was suggested the regulators stipulate more objective 
criterion of risk disclosures. Moreover, when considering risk disclosing, the companies must be concerned with firm’s characteristics that impact 
such disclosures. 
Keywords: Risk, Good news, Bad news. 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัจะพบว่ามีปัจจยัสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองคก์รเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ทั้งโดยตรงและโดยออ้มหากองคก์รใด

ตอ้งการประสบความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ก็ตอ้งบริหารจดัการปัจจยัเหล่านั้นไม่ให้กลายเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้องคก์รตอ้งเผชิญกบั
ความไม่แน่นอนหรือก่อให้เกิดความเส่ียงในดา้นต่างๆ  ดงัเช่นการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเม่ือปีพ.ศ. 2540  ท่ีถือเป็นเหตุการณ์หน่ึงท่ีท าให้เกิด
การน าแนวทางการบริหารองคก์รมาปรับใชค้วบคู่กบัการบริหาร ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีท าให้องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ด ้  

ความเส่ียงจึงกลายเป็นหัวใจส าคญัส าหรับองคก์รโดยเฉพาะบริษทัจดทะเบียน การบริหารจดัการความเส่ียงและการน าเสนอขอ้มูล
ความเส่ียงท่ีองคก์รเผชิญอยูถื่อเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิ่งต่อผูใ้ช้ขอ้มูลท่ีน าไปใช้เพ่ือวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั ท่ีผ่านมาหน่วยงานก ากบัดูแลบริษทัจด
ทะเบียน ยงัไม่ได้ก  าหนดหลกัเกณฑห์รือรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการความเส่ียงออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม แต่ส าหรับงบ
การเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 48 เร่ืองการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ปัจจุบนั คือฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 
2550) ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี  12/2552) ได้ก  าหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยถึงระดับการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงและ
วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมถึงให้อธิบายถึงนโยบายการควบคุมความเส่ียงของเคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายอ่ืนเพ่ือให้ผูใ้ช้ขอ้มูลน าไปพิจารณา
ได ้และเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในหมายเหตุประกอบงบการเงินและขอ้มูลปัจจยัเส่ียงในแบบแสดงรายงานขอ้มูลบริษทั (56-1) 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือ MD&A  นอกจากน าเสนอฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ี
เปล่ียนแปลงไปแลว้ ยงัมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ตลอดจนทิศทางและนโยบายการด าเนินงานในอนาคต แหล่ง
เงินทุนและสภาพคล่องของกระแสเงินสดของบริษทัเพ่ิมเติมอีกดว้ย หากผูบ้ริหารสามารถอธิบายเหตุผลและผลกระทบในส่ิงท่ีไดต้ดัสินใจด าเนินการ
ไปแลว้ไดอ้ยา่งชดัเจน และครบถว้นแลว้ ขอ้มูลนั้นยอ่มก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ช้ขอ้มูล น าไปวิเคราะห์ และประเมินฐานะของกิจการ ความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตลอดจนการด ารงอยู่ของกิจการ MD&A จึงถือว่าเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีถูกก าหนดให้จดัท าและน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นผ่าน
รายงานประจ าปี  

รายงานประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนนอกจากจะมี MD&A ขอ้มูลตามแบบ 56-1 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ยงัมีขอ้มูล
ส่วนอ่ืนๆท่ีมีความส าคญัต่อผูใ้ช้ขอ้มูลสามารถน าไปใช้ประกอบเพ่ิมเติมได ้เช่น สารจากประธานกรรมการ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานของผูส้อบบญัชี โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ รวมถึงรายงานการบริหารความเส่ียงองคก์ร ซ่ึงท่ีจดัท าและเปิดเผยบนหลกัการบริหาร
ความเส่ียงองคก์รตามแนวทาง COSO และเป็นการเปิดเผยโดยสมคัรใจของกิจการ 

รูปแบบเน้ือหาของการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงถือเป็นเร่ืองส าคญัและมีความน่าสนใจหาดมีจุดหมายให้ผูใ้ช้ขอ้มูลสามารถน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจได ้บริษทัจดจะเบียนจึงค านึงถึงทั้งการเปิดเผยเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดูแลและตอ้งเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชข้อ้มูล คุณสมบติัขอ้มูลท่ีดีควรน าไปวิเคราะห์หรือคาดการณ์แนวโน้มการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคตได ้รูปแบบเน้ือหาการเปิดเผยความ
เส่ียงมีการจดัแบ่งออกเป็นหมวดหมู่แตกต่างออกไปตามความเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้นๆ เช่น เจริญ เจษฎาวลัย ์ (2545) แบ่งเป็นความเส่ียงท่ีเป็นปัจจยั
ภายนอกกบัความเส่ียงท่ีเป็นปัจจยั แต่ท่ีน่าสนใจคือ Linsley and Shrives (2006) แบ่งประเภทความเส่ียงเป็นการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงเก่ียวกบั
รายการท่ีไม่ใช่ทางการเงินกบัความเส่ียงท่ีเป็นรายการทางการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
การเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในด้านดีและไม่ดี นับว่าเป็นมุมมองใหม่ๆท่ีน่าสนใจ และควรศึกษาเพ่ิมเติมส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงของ
บริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในรูปแบบเน้ือหาของการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในรายงานประจ าปีของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อา้งอิงประเภทความเส่ียงของ Linsley and Shrives (2006) ดว้ยการแบ่งประเภทการเปิดเผยความเส่ียงเป็น ความ
เส่ียงทางการเงิน กบัความเส่ียงท่ีไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงท่ีเป็นข่าวดี กบัความเส่ียงท่ีเป็นข่าวร้าย ความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอดีต กบั
ความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอนาคต และความเส่ียงรวม รวมถึงศึกษาเพ่ิมเติมถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะต่างๆของบริษทั กบัรูปแบบเน้ือหาของ
การเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงแต่ละปรพเภทว่ามีนยัส าคญัต่อกนัหรือไม่ เป็นไปในทิศทางใด แต่เน่ืองจากรูปแบบเน้ือหาของการเปิดเผยขอ้มูลความ
เส่ียงของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย มีรูปแบบเน้ือหาตามความสมคัรใจ การศึกษาคร้ังน้ีจึงสนใจศึกษาจากรายงานประจ าปีพ.ศ. 2551 ของ
บริษทัจดทะเบียนกลุ่ม SET-100 เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมี Market Capitalization สูงถึงร้อยละ 79 ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมด ณ ธนัวาคม 2551 (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2552) ถือไดว้า่เป็นกลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาดใหญ่ และน่าจะมีนกัลงทุนให้ความสนใจลงทุนเป็นจ านวนมาก โดย
มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

1.  เพ่ือศึกษารูปแบบเน้ือหาของการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในรายงานประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

2.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะต่างๆ ของบริษทัไดแ้ก่ ขนาด โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างการเป็นเจา้ของ สภาพ
คล่องของบริษทั ความสามารถในการท าก าไร โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั อายกุารด าเนินงาน ประเภทผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริหารความ
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เส่ียง และประเภทอุตสาหกรรม กบัรูปแบบเน้ือหาการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในรายงานประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยผูศึ้กษาไดส้ ารวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัความเส่ียง  
นิยาม ความเส่ียง คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความ

เสียหายหรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นระดบัประเทศ องคก์ร หน่วยงานและบุคลากรได ้
ประเภทความเส่ียง อา้งอิง Linsley and Shrives, (2006) ไดด้งัน้ี 

 

ภาพที ่1 ประเภทความเส่ียง 

การเปิดเผยความเส่ียงตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ประกอบด้วย 
ประเทศไทย ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 48 (ปัจจุบนั คือฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2550) ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี

12/2552) ก  าหนดให้ตอ้งแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนเงิน ระยะเวลา และความไม่
แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงเกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบญัชีท่ีใช้กบัเคร่ืองมือทางการเงินนั้น โดยสนบัสนุนให้กิจการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ลกัษณะ และขอบเขตของการใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายการควบคุมความ
เส่ียงของฝ่ายบริหาร ขณะท่ีมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 7 (IFRS 7) ก  าหนดให้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลโดยสรุปเก่ียวกบันโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญั เกณฑก์ารวดัค่าท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน รวมทั้งนโยบายการบญัชีอ่ืนๆท่ีจ าเป็นต่อความเขา้ใจในงบการเงิน นอกจากน้ียงัตอ้งเปิดเผย
ตาม มาตรา 56 และมาตรา 57 ของพระราชบญัญติั ก.ล.ต. ท่ีก  าหนดให้บริษทัจดทะเบียนมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อราคาซ้ือหรือราคาขายหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น โดยสารสนเทศ
ดงักล่าวตอ้งมีความถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา และด าเนินการให้ผูล้งทุนได้รับสารสนเทศโดยเท่าเทียมกนั เพ่ือให้ผูล้งทุนสามารถท่ีจะประเมิน
ความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใชปั้จจยัพ้ืนฐานเพ่ือสะทอ้นราคาหลกัทรัพยท่ี์เป็นจริงของบริษทัจดทะเบียน ตลอดจนการน ากรอบงาน
การบริหารความเส่ียงระดบัองคก์รตามแนวทางของ COSO มาปรับใช้ ส าหรับประเทศสหราชอาณาจกัรมีการก าหนดเร่ืองการจดัท ารายงานความ
เส่ียงตามขอ้ก าหนด Briefing 06.02  No surprises: Working for better risk reporting ออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นการเปิดเผยความเส่ียงในรายงาน
เพียงฉบบัเดียว 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
Solomon et al (2000) ศึกษากรอบแม่บทส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงองคก์รผลการศึกษาพบวา่นกัลงทุนสถาบนัระดบัผูบ้ริหาร

กองทุนเช่ือวา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะช่วยให้มีการตรวจตราและควบคุมการด าเนินธุรกิจ และช่วยสร้างความมัน่ใจไดว้่า
การด าเนินธุรกิจของบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นมากท่ีสุด  
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Beretta and Bozzolan (2004) ศึกษากรอบแม่บทการส่ือสารความเส่ียงและการวดัคุณภาพของการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียง ใน
ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน(MD&A) ของฝ่ายจดัการบริษทัจดทะเบียนไม่รวมกลุ่มสถาบนัการเงิน ในตลาด
หลกัทรัพยข์องประเทศอิตาลี พบว่าขอ้มูลท่ีถูกเปิดเผยไม่มีคุณสมบติัเพียงพอต่อการใช้ประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กล่าวคือปริมาณ
และคุณภาพของการเปิดเผยความเส่ียง จึงข้ึนอยูก่บัปริมาณสารสนเทศและความสมบูรณ์ของเน้ือหาขอ้มูล(Richness of Content) ท่ีเปิดเผยและมุ่ง
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และ อดีตมากกวา่ในอนาคต 

Linsley  and  Shrives (2006) ศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในรายงานประจ าปี ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ
องักฤษ กลุ่ม FTSE-100 จ านวน 79 บริษทัพบว่า มีการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงรวม 6,168 ประโยค ประเภทความเส่ียงท่ีมีการเปิดเผยมากท่ีสุดคือ 
ความเส่ียงเชิงกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ และความเส่ียงทางดา้นการเงินจ านวน ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดและระดบัความ
เส่ียงของบริษทั กบัการเปิดเผยความเส่ียงในรายงานประจ าปี พบว่าขนาดขององคก์รมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัขนาดการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียง
โดยรวม และความเส่ียงทางการเงินและไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงินขนาดขององคก์รมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัขนาดการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียง
โดยรวม และความเส่ียงทางการเงินและไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน 

Camfferman and  Cooke (2002)  ศึกษาการเปิดเผยในรายงานประจ าปี 1996 ของบริษทัจดทะเบียนในประเทศสหราชอาณาจกัร และ
ประเทศเนเธอร์แลนด์วดัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะต่างๆของบริษทักับการเปิดเผยข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ รวมถึงการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของกลุ่มประเทศยโุรปของบริษทัท่ีจดทะเบียนทั้ง 2 ประเทศ พบว่า การเปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทัจดทะเบียนทั้งสองประเทศมีความใกลเ้คียงกนั ส่วนท่ีแตกต่างเพียงเล็กน้อยคือ ระบบกฎหมาย มาตรฐานการบญัชี การยอมปฎิบติัตาม
ขอ้ก าหนด เช่นระบบรายงานการเงิน และหน่วยงานก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์เขม้งวดน้อยกว่าในสหราชอาณาจกัร 
คุณลกัษณะของบริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลไดแ้ก่ ขนาดของบริษทั โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการท า
ก าไร และประเภทผูส้อบบญัชี ขณะท่ีสภาพคล่องของกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม และประเภทอุตสาหกรรมไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และมีเพียงการเปิดเผย 2 ประเภทท่ีมีความแตกต่างคือการตีราคาใหม่ กบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

Abraham  and  Cox (2007) ศึกษาปริมาณการบรรยายขอ้มูลความเส่ียงในรายงานประจ าปี  ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ประเทศองักฤษ กลุ่ม FTSE-100 รูปแบบเป็นรายงานความเส่ียงดา้นธุรกิจ รายงานความเส่ียงทางการเงิน และรายงานความเส่ียงการควบคุมภายใน 
ดว้ยสถิติพรรณนา วิเคราะห์เน้ือหาก าหนดรหสันบัเป็นจ านวนค าในประโยค พบวา่ทุกบริษทัมีการเผยแพร่ความเส่ียงการควบคุมภายในกบัความเส่ียง
ทางการเงิน แต่มีเฉพาะบางบริษทัท่ีเผยแพร่ขอ้มูลความเส่ียงทางธุรกิจ และความสัมพนัธ์ดว้ยถิติการวิเคราะห์ถดถอยเพีร์ยสัน (Pearson Correlation) 
พบวา่โครงสร้างการเป็นเจา้ (การลงทุนระยะยาวของสถาบนั) มีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัการรายงานความเส่ียง การลงทุนโดยสถาบนัในระยะสั้นมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับรายงานความเส่ียงทางการเงิน คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงแบ่งเป็นกรรมการบริหาร กบักรรมการอิสระ ทั้งสองกลุ่มมี
ความสมัพนัธ์ต่อการรายงานความเส่ียง การเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา (US Dual Listing) มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูล
ความเส่ียงมากกวา่การเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศองักฤษเพียงอยา่งเดียว และพบความสมัพนัธ์ของขนาด สภาพคล่องของกิจการกบัการรายงาน
ความเส่ียง อยา่งไม่มีนยัส าคญั  

2. วธีิการศึกษา  
เป็นการศึกษาเชิงประจกัษ ์(Empirical Study) ในรูปแบบเน้ือหาการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในรายงานประจ าปี (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET-100 และน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ เพ่ือน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าสูงสุด ค่าต  ่าสุด ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะต่างๆของบริษทักบัรูปแบบเน้ือหาของการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในรายงานประจ าปี ดว้ยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) แบบขั้นตอน (Stepwise) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ(α) ท่ีระดบั 0.05  
ตวัแบบท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีอา้งอิงจาก Camfferman and Cooke (2002) อลิศรา ผลาวรรณ์ (2547) และ Abraham and Cox (2007) ดงัน้ี 

 

1. Risk DisclosureTotal = β0+β1(SIZE)+β2(CAPSTR)+β3(OWNSTR)+β4(LIQUID)+β5 

(PROFIT)+β6(BODSTR)+β7(AGE)+β8(AUDIT)+β9(RISKCO)+β10(IND)+β11(IND2)+
β12(IND3)+β13(IND4) +β14(IND5) + ε 
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ตารางที ่1 สรุปวธีิทีใ่ช้ในการวดัค่าตวัแปร 
ตัวแปรอิสระ วิธีการวัดมูลค่าตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

1. ขนาด ลอการิทึมของยอดสินทรัพยร์วม 
2. โครงสร้างเงินทุน อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
3. โครงสร้างการเป็นเจา้ของ สัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
4. สภาพคล่องของบริษทั อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
5. ความสามารถในการท าก าไร อตัราผลตอบแทนจากการใชสิ้นทรัพย ์
6. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั สัดส่วนระหวา่งคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการทั้งหมด 
7. อายกุารด าเนินงาน ลอการิทึมของจ านวนปีนับวนัจดทะเบียนถึง ปี 2551 
8. ประเภทผูส้อบบญัชี วดัจากการเป็นบริษทัสอบบญัชีในกลุ่ม big 4 หรือไม่ โดยใชต้วัแปรเทียม 0 และ 1 
9. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทัจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือไม่ โดยใชต้วัแปรเทียม 0 และ 1 
10. ประเภทอุตสาหกรรม แบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามการก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตัวแปรตาม วิธีการวัดมูลค่าตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

11. ปริมาณประโยคท่ีเปิดเผยความเส่ียง  12. จ านวนประโยค 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ตารางที ่2 ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ของปริมาณประโยคการเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงแต่ละประเภท (n=99) 

ประเภทความเส่ียง 
ปริมาณประโยคท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลความเส่ียง 

จ านวน ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 

ความเส่ียงทางการเงิน 4,137.00 50.27 7.00 146.00 41.79 
ความเส่ียงท่ีไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน 4,094.00 49.73 4.00 151.00 41.35 
รวม 8,233.00 100.00 4.00 151.00  
ความเส่ียงท่ีเป็นข่าวดี 5,254.00 63.82 8.00 175.00 53.07 
ความเส่ียงท่ีเป็นข่าวร้าย 2,979.00 36.18 1.00 135.00 30.09 
รวม 8,233.00 100.00 1.00 175.00  
ความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอดีต 6,390.00 77.61 15.00 191.00 64.55 
ความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอนาคต 1,843.00 22.39 0.00 99.00 18.62 
รวม 8,233.00 100.00 0.00 191.00  
ความเส่ียงรวม 8,233.00 100.00 22.00 217.00 83.16 

มีการเปิดเผยความเส่ียงรวมทั้งส้ิน 8,233 ประโยค มีการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงน้อยท่ีสุด 22 ประโยค มากท่ีสุด 217 ประโยค หรือเฉล่ีย
จ านวน 83.16 ประโยค ความเส่ียงทางการเงินมีการเปิดเผยสูงกว่าความเส่ียงท่ีไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงินเล็กน้อยคือร้อยละ 50.27 และ 49.73 
ตามล าดบั และพบวา่มีบางบริษทัไม่มีการเปิดเผยความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอนาคตเลย 

ตารางที ่3 ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ของคุณลกัษณะต่างๆ ของบริษัท (n=99) 
คุณลกัษณะ หน่วย นอ้ยสุด สูงสุด เฉล่ีย 

ขนาดของบริษทั ลา้นบาท 203.46 1,677,111.11 125,387.39 
ลอการิทึมขนาดบริษทั  2.31 6.22 4.44 
โครงสร้างเงินทุน ร้อยละ 0.00 10.67 0.54 
โครงสร้างการเป็นเจา้ของ ร้อยละ 35.48 99.95 68.63 
สภาพคล่องของบริษทั ร้อยละ 0.02 19.95 1.37 
ความสามารถในการท าก าไร ร้อยละ -20.12 163.99 9.20 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ร้อยละ 18.18 69.23 38.88 
อายกุารด าเนินงาน ปี 1.00 33.00 13.33 
ลอการิทึมอายกุารด าเนินงาน  0.00 1.52 1.00 
ใช่/ไม่ใช่ผูส้อบบญัชีกลุ่ม Big 4 จ านวน 22.00 77.00 0.22 
มี/ไม่มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวน 52.00 47.00 0.53 
ประเภทอุตสาหกรรม จ านวน 11.00 27.00  
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ตารางที ่4 สรุปผลทีพ่บความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของบริษัทกบัการเปิดเผยข้อมูลความเส่ียง (n=99)  
คุณลักษณะ การเงิน ไม่ใช่การเงิน ข่าวดี ข่าวร้าย อดีต อนาคต รวม 

ขนาดของบริษทั +  +  + + + 

โครงสร้างเงินทุนของบริษทั + +  + +  + 

โครงสร้างการเป็นเจา้ของ  + +     

สภาพคล่องของบริษทั -       

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน +  +  +  + 

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  - -  -  - 

โดยท่ี           + : มีความสัมพนัธ์เชิงบวก (หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
                    -    : มีความสัมพนัธ์เชิงลบ (หรือเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 

รูปแบบเนือ้หาการเปิดเผยข้อมูลความเส่ียง 
  ประเภทความเส่ียงท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลมากท่ีสุดคือความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอดีตรองลงมาเป็นความเส่ียงท่ีเป็นข่าวดีและเปิดเผยความ
เส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอนาคตต ่าท่ีสุด แต่ละกลุ่มความเส่ียง พบว่ากลุ่มความเส่ียงทางการเงินเปิดเผยมากกว่าความเส่ียงท่ีไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน 
ความเส่ียงท่ีเป็นข่าวดีเปิดเผยมากกวา่ความเส่ียงท่ีเป็นข่าวร้าย และความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอดีตเปิดเผยมากกว่าความเส่ียงท่ีเป็นเหตุการณ์ในอนาคต 
สอดคลอ้งกบั Beattie & Bozzolan’s ( 2004 ) ท่ีพบว่าเม่ือผูบ้ริหารเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงประเภทข่าวร้าย ปริมาณการเปิดเผยขอ้มูล
ความเส่ียงในด้านน้ีจะกลายเป็นตวัแปรท่ีไม่มีความเป็นไปได้ท่ีจะน าไปใช้เพ่ือตดัสินใจ ซ่ึงขอ้มูลมากกว่าคร่ึงหน่ึงถูกเปิดเผยโดยไม่มีคุณสมบติั
เพียงพอต่อการใช้ประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รายการท่ีเปิดเผยต่างมุ่งน าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และ อดีตมากกว่าในอนาคต 
และเกือบคร่ึงหน่ึงของขอ้มูลท่ีน าเสนอจะเก่ียวขอ้งกบัการกระท าหรือการตดัสินใจท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้กบัความเส่ียงจริง ขณะท่ีแผนการบริหาร
จดัการความเส่ียงยงัคงไม่มีการเปิดเผย เป็นไปได้ว่าขอ้มูลในอดีตสามารถหาได้ง่ายและแสดงให้เห็นความสามารถในการบริหารจดัการของฝ่าย
บริหารท่ีไดก้ระท าไปแลว้ ขณะท่ีขอ้มูลท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงมีบางบริษทัท่ีไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลประเภทน้ีอาจเน่ืองจากเป็น
การยากท่ีจะคาดการณ์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Linsley and Shrives (2006) ท่ีพบว่าการเปิดเผยขอ้มูลความ
เส่ียงในอนาคต ถือว่าเป็นขอ้มูลท่ีมีความไม่แน่นอนเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ และผูบ้ริหารอาจเกรงว่าอาจถูกฟ้องร้องจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หากขอ้มูลท่ีได้
เปิดเผยไปแลว้ไม่เป็นไปตามท่ีเปิดเผยหรือไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง  Linsley and Shrives (2006) พบเพ่ิมเติมอีกว่าขอ้มูลในอนาคตเป็นขอ้มูลท่ีผูถื้อหุ้นใช้ใน
การตดัสินใจมากกวา่ขอ้มูลในอดีต จึงเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารไม่สู้เตม็ใจท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในอนาคต 

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษทักบัการเปิดเผยข้อมูลความเส่ียง  
 พบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัคือ ขนาดของบริษทั หรือมูลค่าสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียง
เกือบทุกประเภท ยกเวน้ความเส่ียงท่ีไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงินและความเส่ียงท่ีเป็นข่าวร้าย กล่าวไดว้่าบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่จะมีการเปิดเผยขอ้มูล
ความเส่ียงในรายงานประจ าปีมากกวา่บริษทัท่ีมีขนาดเล็ก เพราะวา่อาจจะมีความพร้อมในดา้นระบบต่างๆท่ีจะช่วยเก็บขอ้มูลไดค้ลอบคลุมในเน้ือหา
หรือรายละเอียดมากข้ึน ส่งผลให้มีตน้ทุนในการจดัท าขอ้มูลต ่ากว่า และมีความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในเชิงการแข่งขนัน้อยกว่าบริษทัท่ีมีขนาดเล็ก 
โครงสร้างเงินทุน พบความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงเกือบทุกประเภทยกเวน้ ความเส่ียงท่ีเป็นข่าวดี กบัความเส่ียงท่ีเป็น
ขอ้มูลในอนาคต หากวิเคราะห์ตามทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้ จะเห็นว่าบริษทัท่ีมีสัดส่วนของหน้ีสินท่ีอยูใ่นสัดส่วนสูงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลให้มากเพ่ือสร้างความพึงพอใจและความน่าเช่ือถือต่อผูเ้ป็นเจา้ของเงินกู ้รวมถึงผูท่ี้จะขายสินคา้ให้ เน่ืองจากทั้งสองกลุ่มน้ีตอ้งน ามาใช้ประเมิน
สภาพคล่องของกิจการเป็นเร่ืองหลกั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคร้ังน้ี โครงสร้างความเป็นเจา้ของมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการเปิดเผยขอ้มูลความ
เส่ียงท่ีไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียงท่ีเป็นข่าวดี ในการศึกษาคร้ังน้ีพิจารณาความเส่ียงท่ีไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงินประกอบดว้ย ความ
เส่ียงในการด าเนินงาน (Operating risk) ความเส่ียงในการมอบอ านาจ (Empowerment risk) ความเส่ียงกระบวนการประมวลผลขอ้มูลและเทคโนโลย ี
(Information processing and technology risk) ความเส่ียงความซ่ือสัตย ์(Integrity risk) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic risk) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ความเส่ียงท่ีไม่ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ตลอดจนกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ จึงอาจเป็นไปไดว้่าบริษทัท่ีมีการกระจายตวั
ของผูถื้อหุ้นสูงตอ้งการให้มีการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากปัจจยัภายในองคก์รข้ึน เช่น การบริหารจดัการระบบงานต่างๆ รวมถึงการ
ตรวจสอบหาความผิดพลาดในการปฏิบติังาน หรือความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มองคก์รมากกวา่การให้ความส าคญัในผลกระทบทางการเงิน ซ่ึงกลุ่มผู ้
ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกน้ีจดัเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ีน่าจะมีอิทธิพลมากเพียงพอท่ีจะสร้างแรงผลักดันให้ผูบ้ริหารเปิดเผยข้อมูลท่ีส่งผลดีต่อ
ภาพลกัษณ์องคก์รมากกวา่ สอดคลอ้งกบั Abraham and Cox (2007) ท่ีพบวา่ผูถื้อหุ้นกลุ่มนกัลงทุนสถาบนัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูล
ความเส่ียง แสดงให้เห็นวา่บริษทัท่ีมีการกระจายตวัของการถือหุ้นต ่า คือ ปริมาณการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 อนัดบัแรกค่อนขา้งสูง ก็จะมีระดบั
การเปิดเผยขอ้มูลในระดบัต ่า และหากบริษทัท่ีมีการถือหุ้นเป็นรัฐบาลหรือสถาบนัจ านวนมากจะมีการเปิดเผยขอ้มูลในระดบัสูง สภาพคล่องของ
บริษทั พบความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงทางการเงินเพียงตวัแปรเดียว สอดคลอ้งกบั Camfferman and Cook (2002) ท่ีพบ 
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สภาพคล่องของบริษทัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งไม่มีนยัส าคญัต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปีของบริษทัในประเทศ
องักฤษ ขณะเดียวกนักลบัพบความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปีของบริษทัในประเทศเนเธอร์แลนด์อยา่ง
มีนยัส าคญั  ซ่ึงผูศึ้กษาเช่ือวา่ สภาพคล่องของกิจการเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถประเมินความเส่ียงของกิจการไดด้ว้ยตวัเอง (อตัราส่วนทุนหมุนเวียน
เร็ว) และซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลอ่ืนใดมาอธิบายประกอบการมีสภาพคล่องของกิจการในสัดส่วนท่ีสูงแสดงให้เห็นว่าบริษทัมีความสามารถในการ
บริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินไดดี้ จึงไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงทางการเงินเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด ตวัแปรประเภทอุตสาหกรรมท่ีพบ
ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลคือ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินพบความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการเปิดเผยความเส่ียงทาง
การเงิน ความเส่ียงท่ีเป็นข่าวดี ความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอดีต และความเส่ียงรวม ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกลบัพบ
ความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงท่ีไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงท่ีเป็นข่าวดี ความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอดีต และความ
เส่ียรวม อาจเป็นเพราะกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกหน่วยงานหน่ึงดว้ย จึงตอ้งมีการ
เปิดเผยความเส่ียงทางการเงินมากกวา่บริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ  

4. สรุปผลการศึกษา 
การเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในรายงานประจ าปี 2551 บริษทัจดทะเบียนกลุ่ม SET-100 บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอดีต

มากท่ีสุดรวมกนั 6,390 ประโยค รองลงมาเป็นความเส่ียงท่ีเป็นข่าวดี รวมกนั 5,254 ประโยค และเปิดเผยความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอนาคตน้อยท่ีสุด 
รวมกนั 1,843 ประโยค โดยกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงมากท่ีสุด รวมกนั 2,260 ประโยค ขณะท่ีกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากรเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด รวมกนั 1,040 ประโยค  

คุณลกัษณะบริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัรูปแบบเน้ือหาการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงโดยรวม ได้แก่ขนาด  โครงสร้างเงินทุน 
โครงสร้างความเป็นเจา้ของ แต่พบความสัมพนัธ์เชิงลบกบัสภาพคล่องของบริษทั กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงท่ีเป็นข่าวดี ความเส่ียงท่ีเป็นขอ้มูลในอดีต และความเส่ียงรวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงโดยรวม ช้ึให้เห็นว่า การเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงยงัขาดความสม ่าเสมอในรูปแบบ
เน้ือหาการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียง  ดงันั้นจึงเสนอให้หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงของบริษทัฯให้เป็นรูปธรรมมาก
ข้ึน ส าหรับบริษทัฯตอ้งค านึงถึงคุณลกัษณะของบริษทัฯท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดเผยขอ้มูลเม่ือพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียง  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ผู้บริโภค ให้ความส าคัญในการเลือกใช้บริการสถานีบริการน า้มัน
เช้ือเพลงิบนถนนทางหลวงหมายเลข 41 

The Marketing Mix Affecting Consumer Selection of Gas Station Location along the Highway 41 

อรอุษา  เพง็สกลุ 

Onusa  Pengsakul 
วทิยาลยัตาปี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
E-mail: onusa-yo@htotmail.com   

บทคัดย่อ 
ผลการวิจยัพบว่าส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีเพศท่ีต่างกนั จะให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นบุคลากรแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคที่มีระดบั

การศึกษาที่ต่างกนั จะให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการแตกต่างกนั 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั จะให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุละอาชีพท่ีต่างกนั จะให้ความส าคญัไม่แตกต่างกนัในทุกปัจจยั   
ค าส าคญั : ถนนทางหลวงหมายเลข 41 สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

Abstract 
The results showed for the customers that have difference gender, which will give the importance about the products and the people 

that are difference. The customers that have difference about the level of education, which will give the importance about the products, the 
marketing, the physical characteristics and the process that are difference. The customers that have difference about the average revenue per 
month, which will give the importance about the products, the price, the distribution, the market promoting and the physical characteristics that are 
difference. The customers that have difference about the age and the career, which will give the importance that’s not difference in every factors 
 Keywords: The highway number 41, The fuel stations, The factors of the service marketing mix. 

1.  บทน า 
การคมนาคมทางถนนในประเทศไทยมีเส้นทางท่ีเช่ือมกนัทั้ง 4 ภาค และการเดินทางลงสู่ภาคใตข้องประเทศไทยมีถนนสายหลกั คือ 

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 41 เป็นเส้นทางหลกัของจงัหวดัภาคใต ้โดยเร่ิมจากแยกปฐมพร อ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร ซ่ึงท่ีแยกน้ีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 ซ่ึงเป็นเส้นทางเลียบไปยงัฝ่ังตะวนัตกของภาคใต ้ในขณะท่ีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไดต้ดัตรงลงไปทางใต ้ซ่ึงเป็นเส้นทางลดัตดั
ตรงไปในพ้ืนท่ีภาคใตโ้ดยตรง โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ได้เร่ิมจาก อ าเภอเมืองชุมพร ตดัลงใตผ้่านจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและเขา้สู่จงัหวดั
นครศรีธรรมราชและเขา้สู่จงัหวดัพทัลุงโดยส้ินสุดท่ีอ าเภอเมืองพทัลุงระยะทางทั้งหมดประมาณ 390 กิโลเมตร (อยูใ่นจงัหวดัชุมพรประมาณ 110 
กิโลเมตร อยูใ่นจงัหวดัสุราษฎร์ธานีประมาณ 140 กิโลเมตร อยูใ่นจงัหวดันครศรีธรรมราชประมาณ 105 กิโลเมตร และอยูใ่นจงัหวดัพทัลุงประมาณ 
35 กิโลเมตร) และเน่ืองจากปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 41 มีปริมาณรถยนตโ์ดยเฉล่ียต่อวนัจ านวนมาก และตอ้งมีการใช้บริการ
สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงริมถนนสายน้ี สถานการณ์ของสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงมีการแข่งขนักนัสูง มีสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงจ านวนมาก 
แต่ละสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงต่างก็มีการปรับกลยทุธ์เพ่ือการแข่งขนั โดยเฉพาะสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงรายใหญ่ริมถนนสายน้ีก็มีครบทั้ง 5 
รายดว้ยกนั คือ สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงปตท. จ  านวน 19 สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงเอสโซ่จ านวน 5 สถานีบริการ
น ้ ามนัเช้ือเพลิง สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงบางจากจ านวน 10 สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงคาลเท็กซ์จ  านวน 4 สถานี
บริการน ้ามนัเช้ือเพลิง  และสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงเชลลจ์  านวน 2 สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง ดงันั้น จึงเป็นเหตุให้ผูวิ้จยัมีความสนใจจะศึกษา
วา่ผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงรายใหญ่เหล่าน้ี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในดา้นใดมากท่ีสุด ในการเลือกใช้
บริการสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงบนถนนทางหลวงหมายเลข 41 ซ่ึงจะสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์การตลาด และปรับปรุงดา้น
ต่างๆ ของสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้และมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้าก
ข้ึน 
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1.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัในการเลือกใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงบน

ถนนทางหลวงหมายเลข 41  
2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงบนถนนทางหลวงหมายเลข 41 จ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.2 กรอบแนวความคดิ 
 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในการเลือกใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงบน

ถนนทางหลวงหมายเลข 41 ท  าให้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าให้ก  าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้  
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ และผลการปฏิบติังาน   

2.  วธีิการศึกษา 
2.1 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัจึงเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง
ผูวิ้จยัได้ท  าการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายเล่ม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
การให้บริการ  

2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยผูข้บัข่ียานพาหนะ ท่ีมาใชบ้ริการท่ีสถานีบริการน ้ามนัเขตภาคใตบ้นถนนทางหลวงหมายเลข 

41เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทั้งหมดท่ีเขา้มาใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนัเขตภาคใตบ้นถนนทางหลวงหมายเลข 41 ผูวิ้จยัจึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง ก าหนดตามตารางส าเร็จรูป ของ ศิริชัย กาญจนวาสี ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนได ้± 10% ของส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดข้นาดตวัอยา่ง 400 คน 

2.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใช้บริการ

สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงบนถนนทางหลวงหมายเลข 41 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามท่ีเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ 
(Structured  Question) และขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบไม่เจาะจง ซ่ึงไดส้ร้างตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีได้ตั้งเอาไว ้แลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและน าไปท าการสอบถามกบัผูบ้ริโภคก่อน  แลว้จึงน ามาปรับปรุงและน าไป
สอบถามกบัผูบ้ริโภค  ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนระสมทางการตลาดบริการ 

มีลกัษณะให้เลือกตอบ 5 ระดบั โดยก าหนดค่าคะแนนส าหรับค าตอบไว ้ดงัน้ี 
            5    หมายถึง    ให้ความส าคญัมากท่ีสุด     
            4    หมายถึง    ให้ความส าคญัมาก  
            3    หมายถึง    ให้ความส าคญัปานกลาง     
            2    หมายถึง    ให้ความส าคญันอ้ย   
            1    หมายถึง    ให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด     

            วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม โดยค านวณค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดงัน้ี 
  ค่าสูงสุด - ค่าต  ่าสุด  = 5 – 1 
       ช่วงคะแนน      5 
     =            0.8 
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           โดยคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ียจะยดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
           คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00   หมายถึง   ให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
           คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20   หมายถึง    ให้ความส าคญัมาก 
           คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40   หมายถึง    ให้ความส าคญัปานกลาง 
           คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60   หมายถึง    ให้ความส าคญันอ้ย 
           คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80   หมายถึง    ให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

        ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ 

2.4 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ใช้การวิเคราะห์โดยการ

หาค่าร้อยละ และค่าความถ่ี ผูวิ้จยัไดจ้ดัท ากบัขอ้มูล โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมปัจจยัทางการตลาดบริการ 
ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในการเลือกใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนัในเขตภาคใตบ้นถนนทางหลวงหมายเลข 41 โดยใช้การหาค่าเฉล่ีย และ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉล่ียมาพิจารณาระดบัตามเกณฑเ์ป็นรายขอ้และรายดา้น แล้วน าค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบหลกัเกณฑใ์นการแปล
ความหมายของช่วงคะแนน โดยการใช้การทดสอบ F– test, t– test  และไคสแควร์ ในการทดสอบสมมติฐานและเขียนอธิบายเชิงพรรณา และ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใชวิ้ธี Scheffe’ 

3.  ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
3.1 ผลการวจิยั 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในการเลือกใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงบน
ถนนทางหลวงหมายเลข 41” มีรายละเอียดผลการวิจยั ดงัน้ี 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปีมากท่ีสุด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,000 – 24,999 บาท 

2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีผูบ้ริโภคเลือกใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงบนถนนทางหลวงหมายเลข 41 ผล
การศึกษา  พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในระดบัมากทุกปัจจยั โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่าย รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยั
ดา้นกระบวนการ และท่ีให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ  เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัยอ่ยมีผลดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดคือ เร่ืองน ้ ามนัมีคุณภาพดี น่าเช่ือถือ รองลงมาให้
ความส าคญัในเร่ืองมีห้องน ้าไวบ้ริการเพียงพอ สะอาด และปราศจากกล่ินเหมน็ เร่ืองควรมีร้านคา้สะดวกซ้ืออยูใ่นบริเวณสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
เร่ืองควรมีตู ้ATM ไวบ้ริการดว้ย เร่ืองควรมีบริการเช็คและเติมลมยาง เร่ืองควรมีร้านกาแฟอยูใ่นบริเวณสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ย เร่ืองควรมี
ร้านอาหารไวบ้ริการ เร่ืองควรมีน ้ามนัหลายชนิดไวบ้ริการ เร่ืองมีห้องอาบน ้ าไวบ้ริการดว้ย เร่ืองมีห้องน ้ าเฉพาะส าหรับคนพิการ เร่ืองควรมีสถานท่ี
นัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ และเร่ืองควรมีบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น นวดตวั นวดฝ่าเทา้ ฯลฯ 

ปัจจยัดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคามากท่ีสุดคือ เร่ืองน ้ ามนัราคาถูกกว่าท่ีอ่ืน รองลงมาให้ความส าคญัใน
เร่ือง สามารถช าระค่าน ้ามนัผา่นบตัรเครดิตได ้ 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุดคือ เร่ืองมีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง 
รองลงมาให้ความส าคญัในเร่ือง มีบริการบอกทางเขา้รับบริการแต่ละช่องทางอยา่งชดัเจน  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุดคือ เร่ืองมีของสมนาคุณเม่ือ
เขา้รับบริการตามยอดท่ีก าหนด (เช่น เม่ือเติมน ้ามนัครบ 500 บาทข้ึนไป รับน ้าเปล่าฟรี 1 ขวด) รองลงมาให้ความส าคญัในเร่ืองมีป้ายโฆษณาท่ีชดัเจน 
บอกระยะทางก่อนถึงสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง เร่ืองการมีบริการเช็ดกระจกรถฟรี และเร่ืองกรณีช าระค่าน ้ ามนัผ่านบตัรเครดิตควรจะมีส่วนลด
พิเศษ  

ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยด้านบุคลากรมากท่ีสุดคือ เร่ืองพนกังานมีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส และมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการ รองลงมาให้ความส าคญัในเร่ืองพนักงานให้ความสนใจต่อลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ และเร่ืองพนักงานแต่งกาย
สะอาด เรียบร้อย และมีความคล่องแคล่วในการให้บริการ 
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ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสุดคือ เร่ืองสถานท่ีจอดพกัรถกวา้ง
ขวาง รองลงมาให้ความส าคญัในเร่ืองมีร้านคา้สะดวกซ้ือตั้งอยูใ่กล้ๆ  เร่ืองมีสถานท่ีนัง่พกัผ่อน และเร่ืองบริเวณโดยรอบมีการตกแต่งสวยงาม น่าเขา้
ไปใชบ้ริการ    

ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการมากท่ีสุดคือ เร่ืองให้รักษามาตรฐานการให้บริการไวอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ รองลงมาให้ความส าคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการเก็บเงิน และเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการเติมน ้ามนั  

ปัจจยัด้านประสิทธิภาพ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ เร่ืองถ้าบริการดีเป็นท่ีพอใจ จะใช้บริการ
สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงแห่งนั้นซ ้ าอีก รองลงมาให้ความส าคญัในเร่ืองถา้บริการดีเป็นท่ีพอใจ ยินดีท่ีจะแนะน าให้คนอ่ืนๆเขา้ใช้บริการสถานี
บริการน ้ามนัเช้ือเพลิงแห่งนั้น  

3.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงบน

ถนนทางหลวงหมายเลข 41” มีรายละเอียดท่ีจะน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
ดา้นเพศ  พบว่า ผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

โดยปัจจยัท่ีทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศท่ีต่างกนัให้ความส าคญั
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นบุคลากรแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ให้ความส าคญัไม่แตกต่างกนั 

ด้านอายุ  พบว่า ผูบ้ริโภคทุกช่วงอายุให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
ผูบ้ริโภคทุกช่วงอายใุห้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด ยกเวน้ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคามาก
ท่ีสุด เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายท่ีุต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกปัจจยัไม่แตกต่างกนั 

ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคทุกระดบัการศึกษาให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคในทุกระดบัการศึกษาให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด ยกเวน้ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทและ
สูงกวา่ปริญญาโทให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ให้ความส าคญัไม่
แตกต่างกนั 

ดา้นอาชีพ พบว่า ผูบ้ริโภคทุกอาชีพให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้
ความส าคญักบัปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพท่ีต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการทุกปัจจยัไม่แตกต่างกนั 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูบ้ริโภคในทุกช่วงรายไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด ยกเวน้ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพมากท่ีสุด และผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้45,000 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด เม่ือทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน ยกเวน้ ปัจจยัด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และดา้นประสิทธิภาพ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัไม่แตกต่างกนั 

4.  สรุป  
        ผูวิ้จยัไดต้ั้งสมมติฐานในการวิจยัไว ้1 สมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานปรากฏผล ดงัน้ี 

ตารางที่ 1 สรุปความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญใน
การเลอืกใช้บริการสถานีบริการน า้มนัเช้ือเพลงิบนถนนทางหลวงหมายเลย 41 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ผลิต ภณัฑ ์ ราคา ช่องทาง  
การจดัจ าหน่าย 

ส่งเสริม
การตลาด 

บุคลากร ลกัษณะทาง
กาย ภาพ 

กระบวน 
การให้ บริการ 

ผลการ 
ปฏิบติังาน 

รวม 

1. เพศ * - - - * - - - - 
2. อาย ุ - - - - - - - - - 
3. ระดบัการศึกษา * - - * - * * - - 
4. อาชีพ - - - - - - - - - 
5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ** * * ** - * - - * 
**sig < 0.01     *sig < 0.05 
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ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการๆโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
ยกเวน้ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจะให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดบริการแตกต่างกนั  

ดา้นเพศ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมภาพไม่แตกต่างกนั แต่ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
ดา้นบุคลากรแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะวา่ โดยทัว่ไปแลว้เพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนใส่ใจกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีจะไดรั้บ นัน่คือ ไม่
วา่จะเป็นน ้ามนัท่ีมีคุณภาพดี น่าเช่ือถือ การไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดี โดยเฉพาะห้องน ้ าซ่ึงส าคญัมากส าหรับเพศหญิง เม่ือตอ้งเดินทางและเขา้
มาใชบ้ริการเติมน ้ามนั ห้องน ้าจะตอ้งมีความสะอาดและเพียงพอส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ีเพศหญิงจะค านึงมากกวา่เพศชาย 

ดา้นระดบัการศึกษา ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการแตกต่างกนั จะเห็นไดว้่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษาให้ความส าคญัใน
ผลิตภณัฑแ์ละลกัษณะทางกายภาพแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะภาพลกัษณ์ภายนอกเป็นส่ิงท่ีสังเกตไดง่้าย เช่น การมีสถานท่ีจอดพกัรถกวา้ง
ขวาง บริเวณโดยรอบตกแต่งสวยงาม มีร้านสะดวกซ้ือตั้งอยูใ่กล้ๆ  ซ่ึงภาพลกัษณ์ภายนอกเหล่าน้ีอาจท าให้เป็นส่ิงบ่งช้ีถึงคุณภาพของการบริการ แต่
ส าหรับผูท่ี้มีการศึกษาสูงอยา่งระดบัปริญญาโทหรือระดบัสูงกวา่นั้น ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและกระบวนการแตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืน อาจจะตอ้งการให้มีการรักษามาตรฐานของการบริการไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

ดา้นรายได ้ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม อีกทั้งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากกว่าอาจให้ความส าคญั ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน เช่น ในกลุ่มท่ีมีรายได ้45,000 บาทข้ึนไป อาจจะเห็นว่าน ้ ามนัท่ีมี
คุณภาพและการบริการท่ีไดรั้บนั้นตอ้งคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป และการไดรั้บส่ิงตอบแทนกลบัคืนมาบา้ง เช่น การไดรั้บของสมนาคุณ หรือส่วนลดจาก
การใชบ้ริการเครดิต ยิง่ท  าให้เป็นส่ิงกระตุน้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีน ้ามนัแห่งนั้น 

ส าหรับดา้นอายแุละดา้นอาชีพท่ีต่างกนั ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกปัจจยัไม่แตกต่างกนั นัน่
คือ ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายหุรืออาชีพใดก็ตามต่างให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดบริการมากเหมือนกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ธีรกิติ  นวรัตน์ ณ อยธุยา (2545) ไดก้ล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีเพ่ิมข้ึนจากส่วนประสมทางการตลาดสินคา้
ทัว่ไป ประกอบด้วยองคป์ระกอบหลกั 7 ประการคือ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ 
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การประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในเขตภาคใต้ จ ากดั 
The Service Assessment of Savings Cooperative for Teacher Limited in Southern Area 

ลกัขณา วูวงศ์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาการประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกัด เปรียบเทียบการประเมินการ

ให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั จาํแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการให้บริการเงินกู้   ด้าน
สวสัดิการ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้นความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ ดา้นการบริการสาธารณประโยชน์   ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ตามลาํดบั 
ปัจจยัส่วนบุคลทุกดา้นยกเวน้เพศ แตกต่างกนัการประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05           
ค าส าคญั : การประเมิน ให้บริการ ออมทรัพยค์รู 

Abstract 
This research to study the service assessment of savings cooperative for teacher limited in southern area. Comparing the quality 

assessment of savings cooperative for teacher limited in southern area by classifying based on the members basic information. The research results 
could be both in overall and each field were at high level. Considering in each field found that the staff field had the highest average. The next 
fields subsequently were loan service, welfare, service quality, understanding and sympathy, public benefit service, and public relations service. 
All individual factors were different, except gender. The service assessment of savings cooperative for teacher limited in southern area was 
different with statistical significance at level .05 
Keywords: the assessment, the service, cooperative teacher.  

1.  บทน า 
สหกรณ์เกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 ในปีพ.ศ. 2457 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมีความยากจนและปัญหาหน้ีสินจากการกูย้ืม

เงินทุนดอกเบ้ียสูงจากนายทุน ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ประเทศไทยไดก่้อตั้งสหกรณ์อออมทรัพยข์า้ราชการเป็นแห่งแรกข้ึนให้บริการสมาชิก 3 ดา้น คือ 
ดา้นธุรกิจการเงิน ดา้นดา้นสวสัดิการ และดา้นศึกษาอบรม การบริการของสหกรณ์ออมทรัพยต่์อสมาชิกจะเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และ
จาํกดัอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาสหกรณ์ การออมทรัพยเ์ป็นวิธีหน่ึงของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชากรในชาติรู้จกัวิธีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ในหมู่บา้น หรือชุมชนโดยวิธีการออมทรัพยน์ั้นจะดาํเนินการในรูปแบบของสหกรณ์ทาํหนา้ท่ีจดัให้มีการบริการเพ่ือขจดัปัญหาทางเศรษฐกิจให้หมด
ไปและให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน (จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท, 2540 หน้า 3-4) สหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงินมีสมาชิกเป็นบุคคลซ่ึงมีอาชีพอยา่ง
เดียวกนัหรือท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเดียวกนัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออมทรัพย ์และให้กูย้ืมเม่ือเกิดความจาํเป็น หรือเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ สหกรณ์ออมทรัพยไ์ดรั้บการจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2511 สหกรณ์ไดถู้กใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมไทยภายใตก้ฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 85 ไดบ้ญัญติัวา่รัฐตอ้งส่งเสริม สนบัสนุน และคุม้ครองระบบ
สหกรณ์ รัฐจึงไดจ้ดัตั้งหน่วยงานต่างๆ ของรัฐข้ึนมาเพ่ือรับผิดชอบและสนบัสนุนส่งเสริมสหกรณ์ในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร  ดา้น
เงินทุนทั้งเงินให้เปล่าและเงินกูอ้ตัราดอกเบ้ียตํ่า ดา้นการให้การศึกษาอบรม และท่ีสาํคญั คือ มีการตรากฎหมายให้สหกรณ์มีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย แต่มีสหกรณ์อีกจาํนวนมากท่ียงัไม่สามารถดาํเนินกิจการได้ตามท่ีคาดหวงั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูแห่งแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นครสวรรค ์จาํกดั เป็นสหกรณ์ออม ทรัพยท่ี์เปิดดาํเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ก่อตั้งข้ึนเพ่ือทดลองการออมทรัพยข์องครูในจงัหวดันครสวรรคซ่ึ์ง
ไดผ้ลเป็นท่ีหนา้พอใจหลงัจากนั้นครูในจงัหวดัอ่ืนๆ ไดเ้ห็นถึงประโยชน์และไดรั้บการส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในจงัหวดัต่างๆ อยา่ง
แพร่หลาย และในเขตจงัหวดั ของภาคใตก้็ไดมี้การจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูข้ึนเพ่ือให้บริการกบัสมาชิก ปัจจุบนัครูส่วนใหญ่จะประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจเน่ืองจากมีรายไดจ้ากเงินเดือนเป็นหลกัซ่ึงไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบนัถึงแมว้่ารัฐบาลจะมีค่าตอบแทน สวสัดิการและสิทธิอ่ืนๆ ก็
ยงัไม่สามารถท่ีจะแกปั้ญหาเศรษฐกิจครูได ้สหกรณ์ออมทรัพยจึ์งเป็นแหล่งเงินกู้หลกัของครู เพราะเป็นสถาบนัการเงินท่ีขา้ราชการครูเป็นเจา้ของ
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ร่วมกนัและใช้เป็นแหล่งสวสัดิการเงินกู้ท่ีมีความสะดวกท่ีสุดให้ครูใช้บริการ แต่ในการดาํเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภาคใตน้ั้นไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ในทุกรูปแบบ  และพบว่ามีการร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยอ์ยู่เป็นประจาํ เช่น 
เจา้หน้าท่ีพูดคุยกนั เจา้หน้าท่ีไม่ค่อยนั่งประจาํท่ี เจา้หน้าท่ีพูดจาไม่ไพเราะ เจา้หน้าท่ีอธิบายให้สมาชิกไม่เขา้ใจแล้วทาํให้ถ่ายทอดขอ้มูลท่ีผิดให้
สมาชิกคนอ่ืนๆ ต่อไปเร่ือยๆ และไม่ไดน้บัความเป็นธรรมในการเขา้รับบริการ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของสหกรณ์ออมทรัพยท์ั้งระบบ  สมาชิก
จะเกิดอคติและทศันคติไม่ดีต่อสหกรณ์ออมทรัพยเ์กิดความไม่ประทบัใจการบริการ ซ่ึงคุณภาพการบริการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้สมาชิกท่ีมา
ติดต่อกบัทางสหกรณ์ออมทรัพยเ์กิดความเช่ือถือ ศรัทธาและเป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่องคก์ร (สิริประภา สมบูรณ์วงศ,์ 2546 หนา้ 2) 

จากสภาพปัญหาดงัท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ การบริการถือเป็นหัวใจสําคญัในการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์และสมาชิกก็ยอ่ม
ตอ้งการบริการท่ีมีคุณภาพเช่นกนั จึงมกัแสวงหาบริการท่ีตนมุ่งหวงัว่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประเมินการ
ให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภาคใต ้จาํกดั เพ่ือจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไปปรับปรุงแกไ้ขหรือเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
รับทราบและนาํไปวางแผนการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาการประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู และ 3) 
เพ่ือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะคุณภาพการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั    

2.  วธีิการศึกษา 
2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    

ประชากรท่ีใช้ศึกษาในการวิจัย คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต้ จาํนวน 11  จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดักระบ่ี ชุมพร 
สุราษฏร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พงังา พทัลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลาและจงัวดัสตูล ซ่ึงมีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน   84 , 715   คน  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูใน
เขตภาคใต ้(2553) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัน้ี เน่ืองจากประชากรมีจาํนวนแน่นอนจึงสามารถกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมโดยการเปิด
ตารางของ ศิริชยัและคณะ (2551) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 398  คน 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง  โดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบบงัเอิญ 

ตารางที ่ 1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในเขตภาคใต้  จ ากดั   
ล าดับที่ จังหวัด จ านวนสมาชิกสหกรณ์ครู  (คน)  กลุ่มตัวอย่าง  (คน)  

1 นครศรีธรรมราช 18,000 84 
2 สงขลา 13,595 64 
3 สุราษฏร์ธานี 9,948 47 
4 ชุมพร 9,094 43 
5 ตรัง 7,606 36 
6 พทัลุง 7,504 35 
7 กระบ่ี 5,532 26 
8 พงังา 4,071 19 
9 ภูเก็ต   3,582 17 

10 สตูล 3,352 16 
11 ระนอง 2,431 11 

รวม 84,715 398 

ท่ีมา : สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั, 2553   

2.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลศึกษาในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งคาํถาม ในชุดแบบสอบถามออกเป็น  3 ตอนคือ 

ตอนท่ี  1  ปัจจยัส่วนบุคคลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั 
ตอนท่ี  2  ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั โดยผูวิ้จยัมีเกณฑก์ารให้คะแนน  
ตอนท่ี   3  อุปสรรคปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

2.3 การสร้างเคร่ืองมอืวจิยั 
การสร้างแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนจากเอกสาร ตาํราและบางส่วนไดด้ดัแปลงมาจากงานวิจยัต่างๆ  โดยดาํเนินการ

สร้างเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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 2.3.1 ศึกษาเอกสาร  โดยการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและผลงานการวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการให้บริการของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูเพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2.3.2 การกาํหนดประเด็นและขอบเขตของคาํถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวิจยั  
 2.3.3 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและความถูกตอ้งของการใช้

สาํนวนภาษา และขอ้เสนอแนะพร้อมทั้งการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามคาํแนะนาํ 
 2.3.4 ทดสอบความตรง (Test of Validity) ใช้ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item -Objective  Congruence : IOC) (สถาบนัวิจยัและ

พฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2550  :   182 - 183  (โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน   5   ท่านเป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) และหาดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ผูวิ้จยัจะคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป  

 2.3.5 การทดสอบความเท่ียง (Test of Reliability) นาํแบบสอบถามท่ีไดจ้าการตรวจสอบแลว้ไปทดสอบกบัสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูในเขตภาคใต ้จาํกดั ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40  ตวัอยา่ง  เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ (Try   -  Out) เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้
วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach : 244 ; ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) และใชข้อ้คาํถามท่ีไดค้่าความ
เท่ียง 0.75 ข้ึนไป ซ่ึงไดค้่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.96  

2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
2.4.1 ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้ไปแจกให้กบัสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั จาํนวน 11 จงัหวดั 
2.4.2 นาํแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
2.4.3 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความสมบูรณ์ทั้งหมดไปดาํเนินการบนัทึกขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลตามขั้นตอนการวิจยั 

2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  จะนาํขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรม  คอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
2.5.1 วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั โดยใชส้ถิติค่าความถ่ีและร้อยละ 
2.5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั โดยใช้สถิติค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
2.5.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้น  ตาํบลลาํพูน อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั ดว้ยค่า t-test และ F-test 

3. ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
3.1 ผลการวจิยั 

1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี สมรสแลว้ การศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 10,000 - 19,999 บาท มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดันครศรีธรรมราช ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก 3 - 5 ปี 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1 - 2 ปี/1 คร้ัง และวตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการคือการกูย้มื ซ่ึงไม่สอดคลองกบังานวิจยัท่ีไดศึ้กษามา  

2. ผลการศึกษาการประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในเขตภาคใต้ จ ากัด  พบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการของสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกด้าน เรียงตามลาํดบัดงัน้ี ด้าน
เจ้าหน้าท่ี   ด้านการให้บริการเงินกู้   ด้านสวสัดิการ  ด้านคุณภาพการให้บริการ  ด้านความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ   ด้านการบริการ
สาธารณประโยชน์ และดา้นการประชาสมัพนัธ์ ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัฐกานต ์ สุขศิริ (2553) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูระยอง จาํกดั พบว่า ความพึงพอใจของผูรั้บบริการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูระยอง จาํกดั ทั้ง 4  ดา้น โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นเจา้หนา้ท่ีตามลาํดบั 

3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในเขตภาคใต้ จ ากัด   พบว่า สมาชิกออม
ทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั ท่ีมีอาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก  ความถ่ีในการใช้บริการ วตัถุประสงค์ท่ีใช้
บริการต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั แตกต่างกนั ยกเวน้เพศ มีความคิดเห็นต่อ
การประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรนภารัตน์  อินทร์จนัทร์ (2548) ไดศึ้กษา
เก่ียวกบัความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูมหาสารคาม พบว่า ด้านการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แตกต่างกนั โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และนารี พงษอ์นนัต ์(2550) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความคิดเห็นในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
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ครูอุบลราชธานี ดา้นคุณภาพการให้บริการสมาชิก มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สมาชิกท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมี
ความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. สรุป 
4.1 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  

จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 259 คน อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี 132   คน สมรสแลว้ 220 คน 
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 306 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 10,000 - 19,999 บาท 115  คน มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดันครศรีธรรมราช 84 คน 
ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก 3-5 ปี 125 คน ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1-2 ปี/ 1 คร้ัง 209 คน และวตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการคือการกูย้มื 250 คน 

4.2 ผลการศึกษาการประเมนิการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในเขตภาคใต้ จ ากดั 
จากการศึกษาการประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั พบว่า คุณภาพการบริการของสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกด้าน ได้แก่  ดา้นเจา้หน้าท่ี ด้านการให้บริการเงินกู ้ด้านสวสัดิการ ดา้น
คุณภาพการให้บริการ ดา้นความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ ดา้นการบริการสาธารณประโยชน์ ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นปรากฏวา่ ดา้นเจา้หนา้ท่ี พบวา่ เจา้หนา้ท่ียิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัดี เจา้หนา้ท่ีให้คาํแนะนาํในการติดต่อขอให้บริการ  เจา้หน้าท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจเป็นอยา่งดี เจา้หนา้ท่ีเอาใจใสในการให้บริการโดยเท่าเทียม และเจา้หน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  ดา้นการให้บริการเงินกู ้พบว่า 
การให้บริการเงินกูแ้ก่สมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์ การกาํหนดวงเงินกูแ้ละดอกเบ้ียมีความเหมาะสม การกาํหนดระยะเวลาในการยื่นกูท่ี้มีความ
เหมาะสม  ความรวดเร็วในการอนุมติัวงเงินกู ้และขั้นตอนในการยืน่ขอกูมี้ระเบียบขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ดา้นสวสัดิการ พบว่า  การจดัทุนการศึกษาให้แก่
บุตรสมาชิกสหกรณ์ เงินสวสัดิการเน่ืองจากสมาชิกประสบอุบติัเหตุ การจดัทุนบาํเหน็จแก่สมาชิกท่ีมีอายคุรบ 60 ปี จดัโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
และสหกรณ์ให้ประโยชน์แก่สมาชิกมากกว่าสถาบนัการเงินอ่ืน   ดา้นคุณภาพการให้บริการ พบว่า  ระเบียบขอ้บงัคบัมีความเหมาะสม  ความหน้า
เช่ือถือในภาพลกัษณ์ของสหกรณ์  การให้บริการดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส ให้บริการอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว และทรัพยากรสารสเทศมีพร้อม
และทนัสมยั ด้านความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ พบว่า สหกรณ์ออมทรัพยค์าํนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นสําคญั เจา้หน้าท่ีเขา้ใจความ
ตอ้งการสมาชิกท่ีมารับบริการ  สหกรณ์ออมทรัพยเ์อาใจใส่สมาชิกทุกคนอยา่งเสมอภาค สหกรณ์ออมทรัพยอ์าํนวยความสะดวกในการให้บริการแก่
สมาชิกตลอดเวลา และเจา้หนา้ท่ีดูแลเอาใจใส่สมาชิกเป็นรายบุคคล ดา้นการบริการสาธารณประโยชน์ พบวา่ การบริจาคเงินช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยั 
การบริจาคแก่การบาํรุงทางศาสนา การให้ทุนเพ่ือการศึกษากบัหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี และการให้ทุนปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ส่ิงปลูก
สร้าง  การให้ทุนในการจดัอบรมสมัมนา งานวิจยั คน้ควา้ทางสหกรณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการประชาสมัพนัธ์  พบว่า  การประชาสัมพนัธ์สิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิก การตอบปัญหาขอ้ขอ้งใจของสมาชิก การประชาสัมพนัธ์ความกา้วหน้าของสหกรณ์ การแจง้ขอ้มูลข่าวสารของสหกรณ์ และ
การประชาสมัพนัธ์ภาพรวมของสหกรณ์ต่อสาธารณชน                

4.3 ผลการเปรียบเทยีบการประเมนิการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในเขตภาคใต้ จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคล 
จากการประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคล โดยการวิเคราะห์ดว้ย  t-test และ 

F-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ เพศ ไม่มีความแตกต่างกบัคุณภาพการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั  อาย ุ มีความ
แตกต่างกบัคุณภาพการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั ดา้นเจา้หน้าท่ี ดา้นการให้บริการกูเ้งิน ดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้น
ความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ และด้านสวสัดิการ สถานภาพสมรส  มีความแตกต่างกบัคุณภาพการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขต
ภาคใต ้จาํกดั ดา้นเจา้หน้าท่ี ดา้นการให้บริการกูเ้งิน ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นสวสัดิการ ระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกบัคุณภาพการ
บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั ดา้นเจา้หน้าท่ี ดา้นการให้บริการกูเ้งิน ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นสวสัดิการ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างกบัคุณภาพการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั ดา้นเจา้หนา้ท่ี ดา้นการให้บริการกูเ้งิน ดา้นคุณภาพ
การให้บริการ และดา้นสวสัดิการ ภูมิลาํเนา มีความแตกต่างกบัคุณภาพการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั ดา้นเจา้หน้าท่ี ดา้น
การให้บริการกูเ้งิน ดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้นความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นสวสัดิการ และดา้นการบริการ
สาธารณประโยชน์ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก มีความแตกต่างกบัคุณภาพการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั ดา้นเจา้หน้าท่ี  
ดา้นการให้บริการกูเ้งิน  ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นสวสัดิการความถ่ีในการใช้บริการ มีความแตกต่างกบัคุณภาพการบริการของสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั ดา้นการให้บริการกูเ้งิน ดา้นสวสัดิการ และดา้นการบริการสาธารณ ประโยชน์ วตัถุประสงคท่ี์ใช้บริการ มีความ
แตกต่างกบัคุณภาพการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั ดา้นการให้บริการกูเ้งิน และดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
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4.4 ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการประเมนิการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในเขตภาคใต้ จ ากดั   
จากการศึกษาปัญหาขอ้เสนอแนะการประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั พบว่า คุณภาพการบริการของ

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั มีผูแ้สดงความคิดเห็นจาํนวน 159 คน ได้ให้ขอ้เสนอแนะโดยภาพรวม คือ ขาดการประชาสัมพนัธ์ดา้น
ขอ้มูลข่าวสารและการเขา้ใช้บริการ ควรการประชาสัมพนัธ์มากกว่าน้ีอนุมติัวงเงินกู้ล่าช้า ควรลดขั้นตอนในการยื่นกู้ ควรมีการตอบปัญหาของ
สมาชิก ควรมีการทาํประกนัชีวิตให้คูส้มรส ให้บริการชา้ และสมาชิกออมทรัพยไ์ม่มีรายช่ือเพ่ือให้ธนาคารหกัเงินเดือน เป็นตน้ 

4.5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
การศึกษาเร่ือง การประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั มีการสมมติฐานการวิจยัดงัน้ี ปัจจยัส่วนบุคลของ

สมาชิกออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดัแตกต่างกนัทาํให้ความคิดเห็นต่อการประเมินการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภาคใต ้จาํกดั แตกต่าง
กนั จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคลของสมาชิกออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั แตกต่างกนัทาํให้ความคิดเห็นต่อการประเมินการให้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูในเขตภาคใต ้จาํกดั แตกต่างกนั ตรงตามสมมติฐาน 
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Behavior and Marketing Mix toward Buying Products from the Convenience Stores of the Customers 
in the Southern Area Using 7-11 Shops in the Southern Area as the Case Study 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ของผูบ้ริโภคในเขต

ภาคใต ้และเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นของผูบ้ริโภคในเขต
ภาคใต ้

ผลการวิจยัสรุปได้ดงัน้ี พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลทุกด้านมี ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม การซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของ
ผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ ปัจจยัส่วนบุคคลทุกดา้นมีความแตกต่างกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการซ้ือสินคา้จากร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ค าส าคญั : สะดวกซ้ือ ร้านเซเวน่ ผูบ้ริโภค 

Abstract 
This research aimed to study the relationship between the individual factor and marketing mix factor toward buying products from 

7-11 shops of the customers in the southern area. And the compare the individual factor and marketing mix factor toward buying products from 7-
11 shops of the customers in the southern area  

The research results found that all parts of the individual factor rerated with the behavior of choosing products from 7-11 shops of 
the sample group with statistic signification at level .05.and found that all parts of the individual factor were different from the marketing mix 
factor towards choosing the products from 7-11 shops of the customers in the southern area with statistic signification at level .05. 
Keyword: Convenience Stores, 7-11 Shops, Customers. 

1. บทน า 
ประเทศไทยมีการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ผลของการ

พฒันาระบบเศรษฐกิจและประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมไทยในช่วงหลงัการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให้พฤติกรรมการบริโภคของ ครอบครัว
ไทยเร่ิมมีพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบประหยดัมากข้ึน พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนจากการซ้ือสินคา้แบบฟุ่ มเฟือยมาเป็นซ้ือสินคา้เพราะ
ความจ าเป็น และไตร่ตรองในการใชจ่้ายให้คุม้ค่าเงินมากท่ีสุด ท าให้ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ท่ีไดมี้การเรียนรู้และเขา้ใจรูปแบบวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดีสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีเหนือกว่าห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีไม่สามารถปรับตวัได้
ทนัและมีความอ่อนแอกวา่โดยเฉพาะกลยทุธ์ในการแข่งขนัดา้นราคา  

ภาคใต ้เป็นภูมิภาคหน่ึงของประเทศไทย นบัเป็นแหล่งประกอบธุรกิจการคา้และบริการท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศไทย เน่ืองจากมี
เส้นทางคมนาคมเช่ือมติดต่อกนัไดส้ะดวกจึงมีอิทธิพลท าให้เศรษฐกิจเน้นหนกัไปทางดา้นคา้ขายประกอบกบัในปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนไป 
ส่งผลให้พฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปโดยตอ้งการความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ซ้ือของต่อคร้ังในปริมาณน้อยลง ร้าน
สะดวกซ้ือจึงเป็นทางเลือกใหม่ของผูบ้ริโภคในการท่ีจะเลือกใชบ้ริการ   

ในปัจจุบนัเราจะเห็นได้ว่าร้านคา้สะดวกซ้ือมีอยูม่าก ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะเลือกซ้ือและใช้บริการได้ตามท่ีตนเองตอ้งการ โดยให้
อิสระแก่ผูซ้ื้อสินคา้ทัว่ไป ปัจจุบนั การขยายตวัของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วไม่ว่าจะอยูใ่นพ้ืนท่ีแหล่งเจริญและนอกพ้ืนท่ี
ตามต่างจงัหวดั ทั้งน้ีเน่ืองจากการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัเวลาและสถานท่ีในการเดินทางซ้ือสินคา้อาจไม่สามารถท่ีจะเดินทางไป
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ซ้ือสินคา้ตามห้างสรรพสินคา้ใหญ่และรวมทั้งการใชบ้ริการ ท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งเขา้มาซ้ือและบริการจากร้านเซเวน่อีเลฟเวน่แทนท่ีจะไปซ้ือสินคา้จาก
ร้านคา้ปลีก 

แบบและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท าให้ร้านคา้สะดวกซ้ือมากมายไดท้  าการแข่งขนักนัไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาเพ่ือให้
เขา้ถึงผูบ้ริโภค และสร้างความแต่ต่างเพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้   

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้กรณีศึกษาร้าน เซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต ้ท่ีจะส่งผลต่อการด าเนินกิจการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพ่ือจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษานั้นไปเป็นแนวทางในการพฒันาบริหารร้านสะดวกซ้ือต่างๆให้มีมาตรฐานและมีศกัยภาพ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีแข่งขนัท่ี
รุนแรงในปัจจุบนัและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.1 วตัถุประสงค์  
1.1.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้กรณีศึกษาร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น

ในเขตภาคใต ้ 
1.1.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้กรณีศึกษาร้าน 

เซเวน่ อีเลฟเวน่ในเขตภาคใต ้ 
1.1.3 เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้

กรณีศึกษาร้าน เซเวน่ อีเลฟเวน่ในเขตภาคใต ้ 
1.1.4 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จาจากจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

ภาคใต ้กรณีศึกษาร้าน เซเวน่ อีเลฟเวน่ในเขตภาคใต ้ 

2. วธีิการวจัิย  
การศึกษาโดยใชก้ารเชิงส ารวจ (Survey  Research) โดยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และมีขั้นตอนในการด าเนินวิจยัดงัน้ี 

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตภาคใตท่ี้ซ้ือสินคา้จากร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ ในการวิจยัคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นการศึกษาค่าเฉล่ียของประชากร ผูวิ้จยั

จึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ก าหนดตามตารางส าเร็จรูป ของศิริชยั กาญจนวาสี (2551; 151) จากจ านวนประชากร 6,957,851 คน จะไดจ้  านวนตวัอยา่ง 
400 คน โดยก าหนดให้ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าสัดส่วนท่ีเกิดข้ึนไดใ้นระดบั 10% ของส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร โดยสุ่มจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือในเขตภาคใต ้ใช้วิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental  Sampling) จาก
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือในเขตภาคใต ้

ตารางที ่1 จ านวนประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั จ าแนกตามจงัหวดั 

 

 

ล าดับ จังหวัด จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 จงัหวดักระบ่ี 426,556 25 
2 จงัหวดัชุมพร 487,744 28 
3 จงัหวดัตรัง 618,675 36 
4 จงัหวfันครศรีธรรมราช 1,516,499 87 
5 จงัหวดัพงังา 251,657 14 
6 จงัหวดัพทัลุง 507,777 29 
7 จงัหวดัภูเก็ต 335,913 19 
8 จงัหวดัระนอง 181,754 10 
9 จงัหวดัสตูล 293,101 17 

10 จงัหวดัสงขลา 1,343,954 77 
รวม 6,957,851 400 
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2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัจึงเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง

ผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนจากเอกสาร ต ารา และบางส่วนไดด้ดัแปลงมาจากงานวิจยัต่างๆ เพ่ือน ามาประยกุตใ์ช้ให้เหมาะสมโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน แต่ละ
ตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือส่ิงคา้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  

ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนท่ี  3  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้

กรณีศึกษา ร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ในเขตภาคใต ้เป็นแบบมาตราประเมินค่ารวมของลิเคิร์ท (Likert’s Summated rating Scale) โดยไดก้  าหนดค่าน ้ าหนกั
ดงัน้ี  

         ความส าคญัมากท่ีสุด ให้คะแนน  5  คะแนน  
         ความส าคญัมาก  ให้คะแนน  4  คะแนน 
         ความส าคญัปานกลาง ให้คะแนน  3  คะแนน 
         ความส าคญันอ้ย  ให้คะแนน  2  คะแนน 
         ความส าคญันอ้ยท่ีสุด ให้คะแนน  1  คะแนน 

         เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล 
เกณฑก์ารแปลผลในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะเทียบเกณฑน์ ้ าหนกัคะแนนท่ีไดก้บัเกณฑน์ ้ าหนกัคะแนนของช่วงคะแนน

จากระดบัชั้น 5 ระดบัชั้น โดยมีความต่างระหวา่งระดบัชั้นดงัน้ี 
                                    คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด        =   5 - 1   =  0.80 

        จ านวนระดบัชั้น                                  5 
ดงันั้น  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้กรณีศึกษา ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

ในเขตภาคใตใ้ห้ความส าคญั มีการก าหนดให้ช่วงคะแนนต่างๆ  มีความหมายดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย   4.21  -  5.00    หมายถึง    ให้ความส าคญัต่อปัจจยัการตลาดมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย   3.41  -  4.20    หมายถึง    ให้ความส าคญัต่อปัจจยัการตลาดมาก 

                ค่าเฉล่ีย   2.61 - 3.40      หมายถึง     ให้ความส าคญัต่อปัจจยัการตลาดปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย   1.81 – 2.60     หมายถึง     ให้ความส าคญัต่อปัจจยัการตลาดนอ้ย 

                   ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.80     หมายถึง     ให้ความส าคญัต่อปัจจยัการตลาดนอ้ยท่ีสุด 

         ส่วนท่ี  4  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัร้านสะดวกซ้ือในเขตภาคใต ้  

2.3 การทดสอบเคร่ืองมอื 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดวิธีการทดลองเคร่ืองมือในการใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 

2.3.1 น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจทาน และน ามาปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ 
2.3.2 หาความเท่ียงตรง (Validity) ของเคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพ่ือตรวจสอบ

ความเท่ียงตรง และความเหมาะสมของเน้ือหาและน าแบบสอบถามมารับปรุงแกไ้ขเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์อีกคร้ัง 
2.3.3 หาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปหาความเช่ือมัน่ น าแบบสอบถามไปใช้กบัประชากรท่ี

ไมใช่กลุ่มตวัอยา่ง ในเขตภาคใตจ้  านวน 40 คน เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชวิ้ธีการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach)  

2.3.4 น าแบบสอบถามท่ีได้หาความเท่ียงตรง และหาความเช่ือมัน่ มาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้แบบสอบความมีความสมบูรณ์มากข้ึน และ
น าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 

2.4 วธีิการเกบ็ข้อมูล 
        ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

2.4.1ขอหนงัสืออนุญาตจากส านกังานโครงการบณัฑิตศึกษาวิทยาลยัตาปีถึงส านกังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวิจยั 



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                                                    Oral Presentation 

 389 

2.4.2 ผูวิ้จยัท  าการแจกแบบสอบถามช่วงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน ถึง วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2553 ยกเวน้วนัเสาร์และอาทิตยโ์ดยท าการสุ่มกบัผูท่ี้ใช้
บริการร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ในเขตภาคใตซ่ึ้งบริเวณกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้ลือกมาเป็นบริเวณแหล่งชุมชนและมีผูอ้ยูอ่าศยัจ  านวนมากผูวิ้จยัจึงด าเนินการสุ่ม
จากบริเวณดงักล่าว 

2.4.3 ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามไปเก็บ ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไว ้และรอเก็บกลบัดว้ยตนเอง 
2.4.4 จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

2.5 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
2.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือใชบ้รรยายลกัษณะขอ้มูลท่ีเก็บมาได ้โดยใชค้่าสถิติในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถ่ี การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ีย และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2.5.2 สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของแบบสอบถามค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชวิ้ธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ของ           

ครอนบาค (Cronbach) 
2.5.3 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ใช ้ t - test ทดสอบระดบัความคิดเห็นและหาความแตกต่างของตวัแปร 2  ตวั 
ใช ้ F - test ทดสอบความแตกต่างของตวัแปรหลายกลุ่ม ( มากกวา่ 2 กลุ่ม) 

3. ผลการวจัิย 
3.1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ กรณีศึกษาร้านเซเว่น อีเลฟเว่นใน

เขตภาคใต้  จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตภาคใต ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย 105 
คน เพศหญิง 295 คน อาย ุ20-29 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 5,000-
9,999 บาท และมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดันครศรีธรรมราช 

3.2 ผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการซ้ือสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือของผู้บริโภคในเขตาคใต้ กรณีศึกษาร้านเซเว่น 
อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้  จากผลการศึกษาขอ้มูลดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้
พบวา่ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ ไดแ้ก่ เลือกซ้ือสะดวก ประเภทของการซ้ือสินคา้ขนมต่างๆ ลกัษณะการบริโภค กลบัไปใช้หรือบริโภคท่ีบา้น ค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือสินคา้ 50-100 บาท ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ 18.01-22.00 น. กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด การสะสมแสตมป์แลกซ้ือของ ระยะเวลาท่ีใช้ซ้ือสินคา้ 
นอ้ยกวา่ 15 นาที ความถ่ีในการใชบ้ริการเฉล่ียต่อเดือน 3-5 คร้ัง และส่ือท่ีท าให้รู้จกัคือ ใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน 

3.3 ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือของผู้บริโภคในเขตาคใต้ กรณีศึกษาร้านเซเว่น อีเลฟ
เว่นในเขตภาคใต้  จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้พบว่า 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของผูบ้ริโภคใน
เขตภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภาพ และ
อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นราคา และดา้นกระบวนการ  ตามล าดบั 

3.4 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือของผู้บริโภคในเขตาคใต้ กรณีศึกษา
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้  จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของ
ผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้โดยใชส้ถิติ การทดสอบไคสแควร์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

เพศ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้ดา้นประเภทของการซ้ือสินคา้ ความถ่ี
ในการใชบ้ริการเฉล่ียต่อเดือน และส่ือท่ีท าให้รู้จกั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05   

อาย ุมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต  ้ดา้นเหตุผลท่ีใช้ซ้ือ ประเภทของการ
ซ้ือสินคา้ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด ระยะเวลาท่ีใช้ซ้ือสินคา้ ความถ่ีในการใช้บริการเฉล่ียต่อเดือน 
และส่ือท่ีท าให้รู้จกั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้ ดา้นเหตุผลท่ีใช้ซ้ือ 
ประเภทของการซ้ือสินคา้ ลกัษณะการบริโภค ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ระยะเวลาท่ีใชซ้ื้อสินคา้ ความถ่ีในการใช้บริการเฉล่ียต่อ
เดือน และส่ือท่ีท าให้รู้จกั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้ ด้านประเภทของการซ้ือสินคา้ 
ลกัษณะการบริโภคค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด ความถ่ีในการใชบ้ริการเฉล่ียต่อเดือน และส่ือท่ีท าให้
รู้จกั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้ดา้นประเภทของการซ้ือ
สินคา้ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด และความถ่ีในการใชบ้ริการเฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความ สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้ดา้นประเภทของการ
ซ้ือสินคา้ ลกัษณะการบริโภค ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด ระยะเวลาท่ีใช้ซ้ือสินคา้ ความถ่ีในการใช้
บริการเฉล่ียต่อเดือน และส่ือท่ีท าให้รู้จกั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ภูมิล าเนา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านเซเวน่ อีเลฟเว่น ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใตด้า้นเหตุผลท่ีใช้ซ้ือ ประเภทของ
การซ้ือสินคา้ ลกัษณะการบริโภค ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ระยะเวลาท่ีใช้ซ้ือสินคา้ และส่ือท่ีท าให้รู้จกั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

3.5 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ กรณ ี
ศึกษาร้านเซเว่น อเีลฟเว่นในภาคใต้ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่น 
อีเลฟเวน่ ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยการวิเคราะห์ดว้ย t-test และ F-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่  

ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ ์ราคา ส่งเสริมการตลาด และกระบวนการให้บริการ ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนัให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ ์ราคา และช่องทาง การจดัจ าหน่าย ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัให้ความส าคญักบัลกัษณะทางกาย ภาพ กระบวนการให้ บริการ และผลิตภาพ ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ ์บุคลากร ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันให้ความส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรลกัษณะทางกาย ภาพ 

กระบวนการให้ บริการ และดา้นรวม ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ ์ส่งเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการให้บริการ ต่างกนัอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผูบ้ริโภคท่ีมีภูมิล าเนาต่างกนัให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทาง การจดัจ าหน่าย บุคลากร ลกัษณะทางกาย ภาพ กระบวนการให้ 

บริการ ผลิตภาพ และดา้นรวม ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
3.6 ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือ ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ กรณีศึกษา ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นใน

ภาคใต้ จากการศึกษาปัญหาขอ้เสนอแนะพฤติกรรมและปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นของผูบ้ริโภคใน
เขตภาคใต ้พบว่า มีผูแ้สดงความคิดเห็นจ านวน 253 คน ได้ให้ขอ้เสนอแนะโดยภาพรวม คือ ท่ีจดรถไม่สะดวก ไม่มีสินคา้ท่ีตอ้งการ ไม่สามารถ
ต่อรองราคาได ้ราคาสินคา้สูงเกินไป สินคา้มีให้เลือกนอ้ย สินคา้ไม่มีคุณภาพ และไม่ค่อยมีสินคา้แปลกใหม่ เป็นตน้ 

4. สรุป  
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้กรณีศึกษาร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ในเขตภาคใต ้เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้
จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้และ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่น  
อีเลฟเวน่ ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนในเขตภาคใต ้จ  านวน 400 คน วิธีการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม และใช้สถิติความถ่ี และร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และ การทดสอบ               
ไคสแควร์ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อาย ุ20-29 ปี สถานภาพ
โสด มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 5,000-9,999 บาท และมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มนฤดี  อ่ิมประสงค ์(2548) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปตท. ฟ้าคราม อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายรุะหว่าง 20 - 29 ปี มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท โดยมีสถานภาพโสด และสอดคลอ้งกบั พนมสิทธ์ิ  สอนประจกัษ ์(2548) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัการส่ือสารกบัการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชายเพียงเล็กน้อย ศึกษา
ระดบัปริญญาตรีหรือจบการศึกษาปริญญาตรี   

4.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการที่มีผลต่อการซ้ือสินค้าจากร้านเซเว่น อเีลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้   จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้ท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิล าเนาต่างกนั มีการ
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ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นวลฉวี ศรีเสน (2550) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของผูบ้ริโภคเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ รายได้
ต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

4.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้
พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้ท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้จากร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ ของผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีไดศึ้กษามา  

4.4 ข้อเสนอแนะส าหรับร้านเซเว่น อเีลฟเว่น 
 4.4.1 ด้านผลิตภณัฑ ์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นตอ้งมีสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ไวบ้ริการลูกคา้อยู่เสมอ สินคา้ตอ้งมีคุณภาพ และมีสินคา้ท่ี

หลากหลายให้ลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือ 
 4.4.2 ดา้นราคา ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นตอ้งมีการแสดงป้ายสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน สินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ และมีสินคา้หลาย

ระดบัราคาให้เลือก   
 4.4.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นตอ้งเปิดให้บริการลูกคา้ตลอด 24 ชัว่โมง มีการจดัวางสินคา้เป็นระเบียบ

หมวดหมู่เพ่ือให้ลูกคา้หยบิหาสินคา้ไดง่้าย และตอ้งมีท าเลท่ีตั้งใกลบ้า้นหรือใกลท่ี้ท างาน   
 4.4.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ตอ้งส่งเสริมการขายโดยให้มีการสะสมแสตมป์เพ่ือแลกซ้ือสินคา้หรือใช้แสตมป์

แทนเงิน การใช้คูปองส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ครบตามท่ีก าหนด เช่น ซ้ือสินคา้ครบ 10 แตม้จะได ้1 สิทธิแลกซ้ือสินคา้ และการสะสมแตม้ใน Seven 
value card เพ่ือสิทธิพิเศษต่างๆ 

 4.4.5 ดา้นบุคลากร พนกังานร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ตอ้งแต่งกายเรียบร้อย และบริการลูกคา้ดว้ยความสะดวกรวดเร็ว 
 4.4.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นตอ้งมีสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัให้ความเช่ือถือในการให้บริการแก่ลูกคา้ มี

การจดัรูปแบบร้านท่ีทนัสมยัสวยงามและโดดเด่น และมีพ้ืนท่ีขายสินคา้ภายในร้านเหมาะสม 
 4.4.7 ดา้นกระบวนการ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นตอ้งเปิดบริการ 24 ชัว่โมง บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส และมีบริการบตัรเงินสด (บตัร 7 

Value Card) เช่น โอนเงินผา่นบตัร ช าระเงินค่าสินคา้ผา่นบตัร 
 4.4.8 ด้านผลิตภาพ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นตอ้งสร้างความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา้เพ่ือท่ีจะให้ลูกคา้กลบัมาใช้บริการคร้ังต่อไป 

และลูกคา้มีการบอกต่อแก่ผูอ่ื้นในการบริการ 
4.5 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริโภคในเขตภาคใต้ จากผลการวิจยัท าให้ทราบว่าผูบ้ริโภคในเขตภาคใต ้ไม่ไดรั้บความสะดวกในสถานท่ีจอด

รถ ฉะนั้นร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ควรจดัพ้ืนท่ีไวส้ าหรับเป็นท่ีจอดรถของลูกคา้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการ 

5. เอกสารอ้างองิ 
กนกกร ชูแกว้. 2547. ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านค้า ปลกีแบบเน้นสินค้าถูก (Discount Store) ต่างชาติ ใน

เขตกรุงเทพ. วิทยานิพนธ์ บธ.ม.มหาวิทยาลยัรังสิต. 
ฉตัยาพร  เสมอใจ และมทันียา สมบติั. 2545. พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร. เอก็ซเปอร์เน็ท. 
ดารา ทีปะปาล. 2546. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ.  รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ.์ 
ดวงพร  เศาภายน. 2548. ศึกษาเปรียบเทียบความความคดิเห็นของผู้บริโภคการบริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดมิ (ร้านโชว์ห่วย) กนัร้านค้าปลกีแบบ

สมัยใหม่ (ร้านสะดวกซ้ือ) ในเขตกรุงเทพฯ. [online]. เขา้ถึงจาก http://dcms.thailis.or.th สืบคน้ขอ้มูลเม่ือ 1 ตุลาคม 2553. 
ธนินทเ์จียรวนนท.์ 2553. ประเภทของร้านค้าปลกี. [online]. เขา้ถึงจาก http://www.nidambe11.net/ekono,iz/2002q4/article/2002dec2lp3.htm. สืบคน้

ขอ้มูลเม่ือ 1 ตุลาคม 2553. 
นวลฉว ีศรีเสน. 2550. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเซเว่น อเีลฟเว่นของ ผู้บริโภคเขตอ าเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี. 

วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัราชฎกัสุราษฎรธานี. 
 

 



Oral Presentation                                                   Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011 

 392 

พนมสิทธ์ิ สอนประจกัษ.์ 2548. เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการส่ือสารกับการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร. 
วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

มนฤดี อ่ิมประสงค.์ 2548.  ความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปตท ฟ้าคราม อ าเภอล าลูกกา 
จังหวดัปทุมธาน.ี วิทยานิพนธ์ บธ.ม. มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. 

วรนาถ วนสุวานิช. 2550. ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซ้ือสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัหาดใหญ่. 

ส านกับริการขอ้มูลและสารสนเทศ. 2553. การค้าปลกี. [online]. เขา้ถึงจาก http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=1736.0. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2553 

ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552. 
เสรี วงษม์ณฑา. 2542. การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพห์นา้ต่างสู่โลกกวา้ง. 
อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. 2550. พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ :โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                                                       Oral Presentation 

 393 

ผลของอุณหภูมิและเวลาการลวกต่อกจิกรรมเพอร์ออกซิเดสของพริก (Capsicum annum L.) 

Effect of Blanching Temperature and Time on Peroxidase Activity of Chili (Capsicum annum L.) 
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บทคัดย่อ 

เพอร์ออกซิเดสเป็นเอนไซมช์นิดหน่ึงท่ีมีอยูใ่นพืชผกัซ่ึงทนต่อความร้อนมากท่ีสุด จึงไดศึ้กษาผลของการลวกต่อการท าลายเพอร์ออก
ซิเดสของพริกแดงพนัธ์ุจินดา (Capsicum annuum L.) เพื่อน าไปประยกุตก์ารแปรรูปพริกแห้งและพริกป่นเพ่ือให้มีคุณภาพดีระหว่างการเก็บ  ผลพริก
สด สีแดง ผา่นการลวกในน ้าร้อนท่ีควบคุมอุณหภูมิไวท่ี้ 80ºC, 90ºC และ 100ºC เป็นเวลา 0 ถึง 20 นาที พบว่า การเพ่ิมข้ึนของค่าแอบซอร์แบนซ์วดัท่ี 
470 nm เม่ือเวลาของปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึนมีค่าลดลงเม่ืออุณหภูมิและเวลาของการลวกเพ่ิมข้ึน การลวกท่ี 80ºC จะให้กิจกรรมของเพอร์ออกซิเดสมีค่าเป็น
ศูนยเ์ม่ือลวกนาน 20 นาที ในขณะท่ีเวลาของการลวกท่ีท าให้กิจกรรมของเพอร์ออกซิเดสมีค่าเป็นศูนยส์ าหรับอุณหภูมิการลวกสูงข้ึนท่ี 90ºC และ 
100ºC คือ 5 นาทีและ 1 นาที ตามล าดบั ผลท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการพฒันากระบวนการผลิตพริกแห้งและพริกป่นให้มีคุณภาพดีระหว่าง
การเก็บ 
ค าส าคญั : blanching condition, peroxidase activity, Capsicum annuum L., chili. 

Abstract 
Peroxidase is one of the most heat stable enzymes found in vegetables. The effect of blanching treatment on peroxidase inactivation 

of red chili cultivar, Jinda, (Capsicum annuum L.) was determined for further application in the processing of dried chili and chili powder with 
higher storage quality. The sound red chili pods were blanched in water controlled at 80°C, 90°C and 100°C for 0 to 20 min. The results showed 
that an increase in absorbance determined at 470 nm with reaction time exhibited a decrease with increasing blanching temperatures and times. The 
blanching temperature at 80°C exhibited the zero value of peroxidase activity after blanching for 20 min whereas the time to obtain zero 
peroxidase activity of higher blanching temperatures, 90°C and 100°C, were 5 min and 1 min, respectively. The information gained from this study 
could be used for further application in the production of dried chili and chili powder.  
Keyword : blanching condition, peroxidase activity, Capsicum annuum L., chili. 

1. Introduction 
Blanching is an important thermal treatment used to in vegetable processing to inactivate enzymes that caused undesirable changes 

during storage of the final product. Blanching also destroys microbial cells, removes any residual pesticides and provides colour retention with 
appropriate blanching time. Chili peppers (Capsicum annum L.) are one of the most widely used spices for food preparation. The presence of 
residual endogenous enzymes, lipoxygenase, peroxidase, and polyphenoloxidase (Schweiggert et al., 2005), in processed chili may cause quality 
changes, such as texture, color, off-flavor including nutritional losses during storage. The flavor, color and pungent of chilies are the important 
quality attributes, especially the red color of chilies referred to be carotenoid pigments (Kaleemullah and Kailappan, 2006). Steam-blanching of 
fresh chili for 3 min at 100°C under atmospheric conditions resulted in higher retention of the pigment of colour (Ramesh et al, 2001). Peroxidase 
is one of the most heat stable enzymes conventionally used to evaluate the degree of heat treatment or indicate the adequate of blanching (Gökmen 
et al., 2005). Therefore, the objectives of this study were to evaluate the effect of blanching temperature and time on peroxidase inactivation of red 
chili (Capsicum annum L.). The information gained from this study may improve the understanding of optimal blanching conditions for further 
developing dried chili products. 

 



Oral Presentation                                                                           Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011 

 394 

2. Materials and Methods 
The sound and red pods of chili cultivar, Jinda, (Capsicum annuum L.) were purchased from wholesale market. The fruits (5-7 cm 

length) with stem were selected and washed before blanching. Chili pods were immersed in a thermostatic water bath at 3 temperatures (80°C, 
90°C and 100°C) for 0 to 20 min depending on blanching temperature using 1 kg chili in 10 kg water. After blanching, the samples were cooled in 
an iced-water bath for 1 min and drained. Excess water on the chili surface was removed before enzymatic activity determination.  

Blanched chili samples without stem (about 20 g) from various heating temperatures and times were weighed into 50 ml of distilled 
water. The mixtures were homogenized in a blender for 1 min at 4°C. The homogenous slurry was then poured into centrifugal tubes and 
centrifuged at 6500 rpm (8960g) for 15 min     at 4 °C in a Kokusan H-103N refrigerated centrifuge (Kokusan Enshinki Co., Tokyo, Japan). The 
supernatant of each sample was filtered again using filter paper (Whatman no. 4) to get the filtrate and keeping in test tube at 4°C for peroxidase 
analysis according to the modified method of Ponce, (2004). The absorbance at 470 nm using a UV-visible spectrometer (Shimadzu Corporation, 
Japan) was recorded as a function of reaction time. The initial linear slope of the plot between the absorbance and reaction time or after the lag 
phase of the plot  was calculated for peroxidase activity of the samples.  The fresh chili pods were determined as control sample compared with 
those blanched in different temperatures and times.  Each experiment was obtained with 3 replications. 

3. Results and Discussion 
Typical experimental data of absorbance and reaction time between substrates (guaiacol and H2O2) and enzyme from chili filtrates 

obtained from different blanching temperatures and times was shown in Figure 1. The increase in absorbance determined at 470 nm decreased with 
increasing blanching temperatures and times compared with those determined from fresh chili sample represented as a zero time of blanching 
(Figure 1). The blanching temperature at 100°C exhibited no increase in absorbance after blanching more than 3 min. The data obtained from 
higher blanching time (>5 min) at 100°C did not show in the report. 

Peroxidase activity determined from the initial linear slope of the plot between the absorbance and reaction time or after the lag 
phase of the plot was shown in Figure 2. The blanching temperature at 80°C exhibited a decrease in the peroxidase activity and showed the zero 
value at 20 min blanching time. We observed that the blanching time decreased rapidly with higher blanching temperatures (Figure 2). The time 
with zero peroxidase activity of higher blanching temperatures, 90°C and 100°C, were 5 min and 1 min, respectively as shown in the semi-log plot 
of Figure 2. From this study, the optimal blanching conditions for commercial dried chili products should be 100°C more than 1 min. However, the 
higher blanching time may affect the quality of the dried chili during storage, further studies should be further investigated. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Absorbance of samples with and without blanching as a function of reaction time. Blanching in different 
temperatures at 80°C (a), 90°C (b) and  100°C (c) for 0-20 min measured at 470 nm. 
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Figure 2. The decrease in peroxidase activity of blanched chili obtained from different temperatures (80-100°C) as a 

function of blanching time (0-20 min). 

4. Conclusion 
The effect of blanching temperature and time on peroxidase inactivation of red chili (Capsicum annum L.) was found that blanching 

temperature at 80°C exhibited a zero peroxidase activity after blanching for 20 min whereas the higher blanching temperatures at 90°C and 100°C 
were 5 min and 1 min, respectively.  
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Alternative Method for Producing Chilli (Capsicum flutescens Linn.)  
Powder Using Superheated Steam Drying 
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บทคัดย่อ 
กรรมวิธีการผลิตพริกป่นในระดบัอุตสาหกรรมประกอบด้วยการล้างท าความสะอาด น่ึงเพ่ือฆ่าเช้ือ อบแห้งด้วยอากาศร้อนเพ่ือลด

ความช้ืน และการคัว่และบด การลดความยุง่ยากของกระบวนการผลิตดงักล่าวโดยการรวมขั้นตอนการน่ึงและการอบแห้งเขา้ดว้ยกนัจึงเป็นส่ิงท่ี
น่าสนใจ งานวิจยัน้ีไดน้ าไอน ้าร้อนยวดยิง่มาใชใ้นขั้นตอนการน่ึงและการอบแห้งพริก โดยไดท้  าการศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของ
พริกพนัธุ์จินดาหลงัผ่านการอบแห้งด้วยไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ีอุณหภูมิ 115-160oC และความเร็วของตวักลาง 0.5-2.0 m/s โดยพริกท่ีน ามาอบแห้งมี
ความช้ืนอยูใ่นช่วง 30-35% d.b. ท าการอบแห้งจนกระทัง่ความช้ืนลดลงเหลือ 8-11% d.b. สมบติัของพริกแห้งท่ีท  าการศึกษาไดแ้ก่ สี (ความสว่าง สี
แดง และสีเหลือง) ปริมาณแคปไซซิน และปริมาณอะฟลาทอกซิน จากผลการศึกษา พบว่า อุณหภูมิและความเร็วของตวักลางในการอบแห้งท่ีสูงข้ึน
ส่งผลให้อตัราการลดความช้ืนในพริกสูงข้ึน อย่างไรก็ตามท่ีความเร็วของตวักลางสูงๆ (1.5 และ 2 m/s) อุณหภูมิในการอบแห้งไม่มีผลต่อ
จลนพลศาสตร์การอบแห้งมากนกั และเช่นเดียวกนั คือ ท่ีอุณหภูมิในการอบแห้งสูงๆ (145 และ 160oC) ความเร็วของไอน ้ าไม่ไดส่้งผลกระทบต่อ
จลนพลศาสตร์การอบแห้งมากนกั พริกซ่ึงผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิสูงจะมีค่าความสว่างน้อยกว่าพริกท่ีผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิต ่า นอกจากน้ียงั
พบว่า ตวัแปรในการอบแห้งทั้งสองไม่มีอิทธิพลท่ีชดัเจนต่อปริมาณแคปไซซินและอะฟลาทอกซิน โดยปริมาณอะฟลาทอกซินใน พริกท่ีผ่านการ
อบแห้งดว้ยไอน ้าร้อนยวดยิง่ในทุกสภาวะมีค่าอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้(<20 ppm) เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่า การอบแห้งดว้ยไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ี
อุณหภูมิ 115-130oC และความเร็ว 1.5-2 m/s จะให้พริกแห้งท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกบัการน่ึงและการอบแห้งดว้ยอากาศร้อนตามท่ีอุตสาหกรรมใชง้าน 
ค าส าคญั: คุณภาพ พริก  ไอน ้าร้อนยวดยิง่ 

Abstract 
Generally, there are four stages for the industrial production of chili powder i.e., washing, steam sterilization, moisture reduction by 

hot air drying, and roasting and crushing. Simplifying the production process by combination of the steam sterilization and the drying stages is 
therefore of interest. Superheated steam was used as a medium for a single stage of steaming-drying process. This research work aims to 
investigate the quality attributes of chili (Capsicum flutescens Linn.) cv. Jinda undergoing superheated steam drying at temperatures of 115-160oC 
and medium velocities of 0.5-2.0 m/s. The chili with the initial moisture content of 30-35% d.b. was dried to the final moisture content of 8-11% 
d.b. Drying kinetics and qualities in terms of color parameters (lightness, redness, and yellowness), capsaicin content, and aflatoxin content of the 
dried chili were determined in this study. The experimental results indicated that the higher drying temperature and velocity led to the higher 
moisture reduction rate of the chili. However, at the high steam velocity (1.5 and 2 m/s), the drying temperature had no significant effect on the 
drying kinetics. Similarly, at the high drying temperatures (145 and 160oC), steam velocity had no significant effect on the drying kinetics. The 
chili dried at higher temperature had lower lightness value than that dried at lower temperature. It was also found that both drying parameters had 
no obvious influences on aflatoxin and capsaicin contents. Aflatoxin contents of the chili dried at all drying conditions were in the acceptable level 
(<20 ppm). It was suggested that drying at temperatures of 115-130oC and steam velocities of 1.5-2 m/s provided the products with qualities 
comparable to those of the reference samples. 
Keyword: Chili, Quality, Superheated steam. 

1. บทน า 
พริก เป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัในชีวิตประจ าวนัและมีความส าคญัในทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นพืชท่ีมีการผลิต ส่งออก และ

น าเขา้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งพริกสด พริกป่น และเมล็ดพริก โดยในปี 2549 มีปริมาณการส่งออกพริกสด ซอสพริก พริกแห้ง เคร่ืองแกงส าเร็จรูป และ
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พริกบดหรือป่น เป็นมูลค่ารวม 2,161 ลา้นบาท (เอกสารโครงการประชุมทางวิชาการ, 2550) อยา่งไรก็ตามกลบัพบว่า มีการน าเขา้พริกแห้งและพริก
บดหรือป่นเพื่ออุตสาหกรรมอาหารรวมมูลค่า 762 ลา้นบาท ในอุตสาหกรรมการผลิตพริกป่น โรงงานจะซ้ือพริกท่ีผา่นการท าแห้งแลว้จากการอบแห้ง
ดว้ยความร้อนจากการเผาไหมก้๊าซ (ชนากานณ์, 2538 และสุรศกัด์ิ, 2540) และการตากแห้งพริกตามธรรมชาติ ซ่ึงการตากแห้งอาจจะท าให้ผลิตภณัฑ์
เกิดการปนเป้ือนจากฝุ่ นละอองและเช้ือโรคต่างๆ ได ้กระบวนการผลิตพริกป่นโดยทัว่ไปจะตอ้งน าพริกแห้งมาลา้งท าความสะอาด น่ึงให้สุกและฆ่า
เช้ือ ตามด้วยการอบแห้งด้วยอากาศร้อนท่ีอุณหภูมิประมาณ 105oC เพ่ือลดความช้ืนของพริกให้เหลือประมาณ 8-11% d.b. ก่อนน าไปคัว่ และบด
เพื่อให้ไดเ้ป็นพริกป่นต่อไป (ตงัภาพท่ี 1) 

 
 
 

ภาพที ่1 กระบวนการผลติพริกป่นในโรงงานอุตสาหกรรม (นึ่งแล้วอบแห้งด้วยอากาศร้อน) 
 

ปัจจุบนัการอบแห้งดว้ยไอน ้าร้อนยวดยิง่ (superheated steam) เป็นวิธีการอบแห้งท่ีน่าความสนใจ เน่ืองจากการอบแห้งในลกัษณะน้ีจะใช้
ไอน ้าร้อนยวดยิง่เป็นตวักลางในการถ่ายเทความร้อนไปสู่อาหาร และพาความช้ืนไปจากผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการอบแห้ง (ฉัตรชยั, 2548) ท  าให้ผลิตภณัฑ์
สุกและแห้งในขั้นตอนเดียวได ้ (วทญัญู, 2553 และกิตติศกัด์ิ, 2553) ซ่ึงวิธีการน้ีน่าจะสามารถรวมขั้นตอนท่ี 3 และ 4 (ภาพท่ี 1) เขา้ดว้ยกนัเป็น
ขั้นตอนท่ี 3 ไดด้งัภาพท่ี 2 

 
 
 

ภาพที ่2 กระบวนการผลติพริกป่นด้วยไอน า้ร้อนยวดยิง่ (นึ่งและอบแห้งในขั้นตอนเดยีว) 
 

        ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการอบแห้งพริกจินดา (Capsicum flutescens Linn.) ดว้ยไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง เพ่ือลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการผลิตพริกป่น โดยได้ท  าการศึกษาสมบติัของพริกหลังการอบแห้ง ซ่ึงได้แก่ สี ความเผ็ดซ่ึงแสดงด้วยปริมาณแคปไซซิน 
(capsaicin) และปริมาณอะฟลาทอกซิน  (aflatoxin) โดยไดท้  าการเปรียบเทียบกบัสมบติัของพริกซ่ึงไดจ้ากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  
 

2. อุปกรณ์และวธีิการทดลอง 
        เคร่ืองอบแห้งไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย 1) เคร่ืองก าเนิดไอน ้ า (boiler) ก าลงัการผลิตไอน ้ า 20 kg/h 2) พดัลม

แบบใบพดัโคง้หลงัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 9 in 3) อุปกรณ์ให้ความร้อน (super heater) ขนาด 4.5 kW 4) ห้องอบแห้ง (drying chamber) ขนาด 
19x30x11 cm3 5) เคร่ืองบนัทึกน ้าหนกั (load cell weighing indicator) รุ่น PT650D และ 6) ท่อ by pass ดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 
 

 
 
 

 

ภาพที ่3 เคร่ืองอบแห้งด้วยไอน า้ร้อนยวดยิง่ 

ในการทดลองไดน้ าพริกจินดาแห้งลา้งดว้ยน ้ าสะอาดทิ้งไวส้ักครู่เพ่ือให้สะเด็ดน ้ า แลว้น าไปเรียงใส่ถาดคร้ังละประมาณ 29-40 เม็ด 
น ้าหนกัประมาณ 20-40 g จากนั้นน าไปอบดว้ยไอน ้าร้อนยวดยิง่ท่ีอุณหภูมิอบแห้ง 115 , 130 145 และ 160oC และความเร็วของไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง 0.5 1 
1.5 และ 2 m/s โดยใช้เคร่ืองปรับความเร็วรอบพดัลม (inverter) ยี่ห้อ Fuji Electric FA รุ่น Frno 75CIS-7A จากนั้นท าการบนัทึกค่าน ้ าหนกัของพริก
ทุก 1 min ในช่วง 3 min แรก หลงัจากนั้นบนัทึกค่าทุกๆ 10 min จนกระทัง่น ้ าหนกัไม่เปล่ียนแปลง แลว้น าตวัอยา่งพริกก่อนและหลงัอบแห้งไปหา
ความช้ืนดว้ยตูอ้บไฟฟ้า (hot air oven) ท่ีอุณหภูมิ 103oC เป็นเวลา 72 h (AOAC, 1990) เพ่ือน ามาค านวณหาจลนพลศาสตร์การอบแห้ง โดยมีการ
ท าซ ้าทั้งหมด 3 ซ ้า และไดเ้ก็บตวัอยา่งพริกแห้งท่ีมีความช้ืนสุดทา้ยประมาณ 8-11% d.b. ไปทดสอบคุณภาพดา้นต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าสีโดยใช้เคร่ืองวดั

4. คัว่+บด 
ไดพ้ริกป่น 

1. พริกแห้ง 
ความช้ืน 12–15% d.b. 

2. ลา้งท าความสะอาด 
ความช้ืน 30–35% d.b. 

3. น่ึงและอบในขั้นตอนเดียว 
ความช้ืน 8–11% d.b. 

1. พริกแห้ง 
ความช้ืน 12–15% d.b. 

2. ลา้งท าความสะอาด 
ความช้ืน 30–35% d.b. 

3. น่ึงพริกดว้ย 
ไอน ้า 15 นาที 

ความช้ืน 20–25% d.b. 

4. อบแห้งดว้ยอากาศ 
ร้อน 30 นาที 

ความช้ืน 8–11% d.b. 

5. คัว่+บด 
ไดพ้ริกป่น 
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สียี่ห้อ Konica Mminolta รุ่น CM-3500d ความละเอียด  ±0.01 โดยแสดงค่าท่ีวดัไดเ้ป็นค่าความสว่าง (L) สีเขียวหรือแดง (a) และค่าสีน ้ าเงินหรือ
เหลือง (b) นอกจากน้ียงัมีการวดัความเผด็ซ่ึงแสดงดว้ยปริมาณแคปไซซิน (capsaicin) โดยใช้เคร่ืองสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer)  และ
วดัปริมาณอะฟลาทอกซิน (aflatoxin) โดยใชเ้คร่ือง HPLC (high performance liquid chromatography) ยีห่้อ Agilent รุ่น 1200  และน าผลการทดสอบ
คุณภาพท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัสมบติัของพริกท่ีผา่นกระบวนการอบแห้งในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

3. ผลการทดลอง 
        จากการทดลองอบแห้งพริกจินดาดว้ยไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ีอุณหภูมิ 115, 130, 145 และ 160 oC และความความเร็วของตวักลาง 0.5, 1, 

1.5 และ 2 m/s ทดลองเปรียบเทียบผลของอุณหภูมิ ความเร็ว ต่ออตัราการอบแห้ง และเปรียบเทียบคุณสมบติัของพริกหลงัการอบแห้ง ไดแ้ก่ สี ความ
เผด็ และปริมาณอะฟลาทอกซิน   
 

3.1 อทิธิพลของอุณหภูมไิอน า้ร้อนยวดยิง่ต่อการเปลีย่นแปลงความช้ืนของพริก 
        จากผลการเปล่ียนแปลงความช้ืนของพริกจินดาซ่ึงผ่านการอบแห้งด้วยไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ีสภาวะต่างๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 4 (a)-(d) 

พบวา่ จะเกิดการควบแน่นในช่วง 1-3 min แรก ดงัรูปท่ี 4(a)-(d) เน่ืองจากไอน ้ าร้อนยวดยิ่งซ่ึงมีอุณหภูมิสูงเม่ือสัมผสักบัผิวของพริกซ่ึงมีอุณหภูมิต ่า
ท  าให้เกิดการควบแน่นของไอน ้าส่งผลให้ความช้ืนในผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึน (Uengkimbuan et al., 2003 ; Tang and Cenkowski, 2000) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ท่ีอุณหภูมิ 115oC จะเกิดการควบแน่นของไอน ้ ามากท่ีสุด และไอน ้ าจะควบแน่นน้อยลงเม่ืออุณหภูมิการอบแห้งสูงข้ึน จากนั้นน ้ าท่ีควบแน่นจะเกิด
การระเหยออกจากผิวของผลิตภณัฑท์  าให้เกิดช่วงอตัราการอบแห้งคงท่ี (constant drying rate period) จนกระทัง่น ้ าท่ีผิวของผลิตภณัฑเ์ร่ิมแห้ง น ้ า
หรือความช้ืนท่ีอยูภ่ายในผลิตภณัฑจ์ะค่อยๆ แพร่ออกมาระเหยท่ีผิว ดงันั้นการอบแห้งในช่วงน้ีจึงเป็นช่วงอตัราการรอบแห้งลดลง (falling drying rate 
period) พริกท่ีผา่นการอบแห้งดว้ยไอน ้าร้อนยวดยิง่ท่ีอุณหภูมิสูงมีอตัราการอบแห้งท่ีสูงกว่าพริกท่ีผ่านการอบแห้งดว้ยไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ีอุณหภูมิต ่า 
เน่ืองจากสัมประสิทธ์ิการแพร่ความช้ืนของผลิตภณัฑ์ท่ีอุณหภูมิสูงมีค่ามากกว่าท่ีอุณหภูมิต ่า (ศิวะ และสมชาติ, 2533)  และความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหวา่งผิวของผลิตภณัฑแ์ละของกระแสอากาศท่ีมากข้ึนท าให้การถ่ายเทความร้อนและมวลดีข้ึน 

        นอกจากน้ียงัพบว่า ความแตกต่างระหว่างเส้นจลนพลศาสตร์การอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 115oC กบั 130oC จะมีค่ามากกว่าความแตกต่าง
ระหวา่งเส้นจลนพลศาสตร์การอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 130oC กบั 145oC และท่ีอุณหภูมิ 145oC กบั 160oC ค่อนขา้งมาก ดงัรูปท่ี 4(a) และ 4(b) สาเหตุท่ีเป็น
เช่นน้ีก็เพราะวา่การอบแห้งท่ีอุณหภูมิสูงมีปริมาณความช้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการควบแน่นน้อยกว่าการอบแห้งท่ีอุณหภูมิต ่า ในขณะท่ีสัมประสิทธ์ิ
การถ่ายเทความร้อนของไอน ้ายวดยิง่ท่ีอุณหภูมิสูงมีค่ามากกวา่ท่ีอุณหภูมิต ่า ดงันั้นการอบแห้งท่ีอุณหภูมิสูงซ่ึงมีปริมาณความช้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนน้อยกว่าใน
ขณะท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิการแพร่ความช้ืนท่ีมากกวา่จึงท าให้การลดลงของความช้ืนเกิดข้ึนไดม้ากกวา่มาก ซ่ึงความแตกต่างของเส้นจลนพลศาสตร์จะมี
ค่านอ้ยลงเม่ือตวักลางในการอบแห้งมีความเร็วมากข้ึน ดงัรูปท่ี 4(c) และ 4(d) ทั้งน้ีก็เน่ืองจากว่า ความเร็วของตวักลางท่ีเพ่ิมข้ึนท าให้ความตา้นทาน
ต่อการถ่ายเทความร้อนและมวลท่ีผิวของผลิตภณัฑมี์ค่าลดลง ดงันั้นจึงส่งผลให้อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเปล่ียนแปลงความช้ืนท่ีความเร็วของ
ตวักลาง 0.5 และ 1 m/s มีค่ามากกวา่ท่ีความเร็ว 1.5 และ 2 m/s  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (a) ความเร็วไอน า้ร้อนยวดยิง่ 0.5 m/s  (b) ความเร็วไอน า้ร้อนยวดยิง่ 1 m/s        
                   
 

ภาพที ่4   การเปลีย่นแปลงความช้ืนของพริกซ่ึงผ่านการอบแห้งทีอุ่ณหภูมไิอน า้ร้อนยวดยิง่ต่างๆ 
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  (c) ความเร็วไอน า้ร้อนยวดยิง่ 1.5 m/s  (d) ความเร็วไอน า้ร้อนยวดยิง่ 2 m/s     
 

ภาพที ่4   การเปลีย่นแปลงความช้ืนของพริกซ่ึงผ่านการอบแห้งทีอุ่ณหภูมไิอน า้ร้อนยวดยิง่ต่างๆ (ต่อ) 

3.2 อทิธิพลของความเร็วไอน า้ร้อนยวดยิง่ต่อการเปลีย่นแปลงความช้ืนของพริก 
เน่ืองจากในช่วงแรกของการอบแห้งจะเกิดการควบแน่นของไอน ้ า ท  าให้มีน ้ าเกาะอยูท่ี่ผิวของผลิตภณัฑเ์ป็นจ านวนมาก การถ่ายเทความ

ร้อนและมวลจึงเกิดข้ึนท่ีผิวนอกของผลิตภณัฑเ์ท่านั้น แต่เม่ือเพ่ิมความเร็วของไอน ้ ายวดยิ่งจะท าให้ฟิล์มน ้ าท่ีเกาะอยูท่ี่ผิวของผลิตภณัฑมี์ความหนา
นอ้ยลง ส่งผลให้ความตา้นทานต่อการถ่ายเทความร้อนและมวลลดลง ดงันั้นการใช้ความเร็วของตวักลางท่ีสูงจึงสามารถลดความช้ืนในผลิตภณัฑไ์ด้
เร็วกวา่การใชค้วามเร็วของตวักลางท่ีต  ่า (ดูภาพท่ี 5 a-d) นอกจากน้ียงัพบวา่ ท่ีอุณหภูมิต  ่า (115 และ 130oC) การเปล่ียนแปลงความเร็วของตวักลางใน
การอบแห้งจะส่งผลกระทบต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งมากว่าท่ีอุณหภูมิสูง (145 และ 160oC) เน่ืองจากการอบแห้งท่ีอุณหภูมิสูงจะส่งผลให้
สมัประสิทธ์ิการแพร่ความช้ืนของพริกมีค่าสูงข้ึน และความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมิของไอน ้ าร้อนยวดยิ่งกบัผลิตภณัฑมี์ค่ามากข้ึน ท าให้การถ่ายเท
ความร้อนและมวลมีค่าสูงข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้นอิทธิพลความเร็วของตวักลางจึงมีผลต่ออตัราการอบแห้งนอ้ยลงเม่ืออุณหภูมิการอบแห้งสูงข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) ไอน ้าร้อนยวดยิ่งอุณหภูมิ 115oC  (b) ไอน ้าร้อนยวดยิ่งอุณหภูมิ 130oC  
 
 

ภาพที ่5 การเปลีย่นแปลงความช้ืนของพริกซ่ึงผ่านการอบแห้งทีค่วามเร็วของไอน า้ร้อนยวดยิง่ต่างๆ 
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 (c) ไอน ้าร้อนยวดยิ่งอุณหภูมิ 145oC (d) ไอน ้าร้อนยวดยิ่งอุณหภูมิ 160oC  

 

ภาพที ่5 การเปลีย่นแปลงความช้ืนของพริกซ่ึงผ่านการอบแห้งทีค่วามเร็วของไอน า้ร้อนยวดยิง่ต่างๆ (ต่อ) 

        อุณหภูมิและความเร็วของตวักลางในการอบแห้งท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ระยะเวลาท่ีใช้ในการอบแห้งลดลง โดยการอบแห้งพริกซ่ึงมี
ความช้ืนเร่ิมตน้อยูใ่นช่วง 30-35% d.b. จนเหลือความช้ืนสุดทา้ยประมาณ 8-11% d.b. เม่ือใชอุ้ณหภูมิไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง 115oC และความเร็วของไอน ้ า
ร้อนยวดยิง่ 0.5 m/s จะใชร้ะยะเวลาในการอบแห้งนานท่ีสุด คือ ประมาณ 50 min ในขณะท่ีการอบแห้งพริกท่ีอุณหภูมิ 160oC และความเร็ว 2 m/s จะ
ใชร้ะยะเวลาในการอบแห้งนอ้ยท่ีสุด คือ ประมาณ 10 min 

3.3 คุณภาพของพริกหลงัอบแห้ง 
        เม่ือน าพริกแห้งท่ีผ่านการอบแห้งด้วยไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ีสภาวะต่างๆ จนได้ความช้ืนสุดท้ายอยู่ในช่วง 8-11% d.b. ไปทดสอบ

คุณภาพ ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางที ่1 สี ปริมาณแคปไซซิน และอะฟลาทอกซิน ของพริกก่อนการอบแห้ง และพริกทีผ่่านการอบแห้งทีส่ภาวะต่างๆ  
Drying Condition Color Aflatoxin  

(ppb) 
Capsaicin 

 (ppm) Velocity (m/s) Temperature (oC) L a b E 

Before drying 34.12±1.27a 30.71±3.08a 15.93±2.31a - 4.49 ± 0.07a 451.44 ± 6.00a 

Steam and then dried with hot air (T= 105oC) 28.16±1.87b 17.28±3.53bc 8.08±2.34b 16.86±3.83fg 4.54 ± 0.11a 454.44 ± 5.36a 

0.5 

115 26.92±1.35bc 10.61±3.80defg 4.77±1.78bcde 24.13±4.26abcd 4.23 ± 0.09b 428.00 ± 7.00b 

130 26.35±2.16bc 13.29±2.53bcde 5.57±1.74bcde 21.85±2.65defg 4.40 ± 0.14ab 457.00 ± 10.81a 

145 25.66±3.81bc 5.22±1.33g 3.62±1.45e 29.76±2.02a 4.56 ± 0.04a 453.33 ± 1.52a 

160 25.60±1.88bc 6.61±2.83fg 4.61±1.70cde 28.04±2.99abc 4.47 ± 0.03ab 453.66 ± 7.09a 

1 

115 26.68±1.13bc 12.26±3.27cdef 5.26±1.24bcde 22.61±3.40cdef 4.47 ± 0.06ab 456.00 ± 6.55 a 

130 26.62±2.05bc 14.10±1.66bcde 5.98±1.16bcde 20.87±1.96defg 4.47 ± 0.10ab 457.00 ± 10.00a 

145 24.83±1.69bc 5.61±2.34g 3.53±1.02e 29.55±2.40ab 4.62 ± 0.03a 456.33 ± 3.21a 

160 26.59±2.36bc 10.27±3.85efg 7.43±2.27bc 23.57±3.91bcde 4.57 ± 0.02a 459.33 ± 3.05a 

1.5 

115 28.29±1.37b 16.18±3.86bcd 7.67±2.18bc 17.74±4.50efg 4.60 ± 0.11a 456.66 ± 9.29a 

130 28.16±2.02b 17.45±3.44bc 7.88±1.74bc 16.73±3.90fg 4.46 ± 0.07ab 453.66 ± 5.50a 

145 26.93±3.10bc 10.21±2.00efg 5.72±1.58bcde 24.25±2.06abcd 4.50 ± 0.07a 452.33 ± 2.08a 

160 26.64±2.45bc 14.82±2.72bcde 7.11±2.03bcd 19.75±3.64defg 4.62 ± 0.02a 447.33 ± 2.08ab 

2 

115 28.20±1.31b 18.53±3.01b 8.04±1.54b 15.75±3.31g 4.37 ± 0.13ab 449.00 ± 11.53a 

130 27.21±2.21bc 14.72±3.56bcde 6.89±2.09bcde 19.69±4.31defg 4.47 ± 0.11ab 453.66 ± 9.07a 

145 26.45±1.57bc 10.02±3.07efg 4.94±1.26bcde 24.75±2.97abcd 4.42 ± 0.04ab 446.66 ± 4.93ab 

160 23.66±1.74c 6.28±1.74g 3.84±1.23de 29.27±1.83ab 4.52 ± 0.07a 428.33 ± 4.72b 

 Values in the same column with different superscripts mean that the values are significantly different (p<0.05) 

         หลงัผ่านการอบแห้งดว้ยไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง พริกแห้งท่ีไดมี้ค่าความสว่าง ค่าสีแดง และค่าสีเหลืองลดลงในทุกเง่ือนไขการทดลอง 
ในขณะท่ีปริมาณแคปไซซินและอะฟลาทอกซินของพริกหลงัอบแห้งมีค่าไม่แตกต่างจากพริกก่อนการอบแห้งมากนกั และเม่ือพิจารณาอิทธิพลของ
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อุณหภูมิท่ีใช้ในการอบแห้งพบว่า อุณหภูมิของไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ค่าความสว่างมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
(p0.05) และพริกซ่ึงผา่นการอบแห้งท่ีอุณหภูมิสูง (145 และ 160oC) จะมีค่าสีแดงและสีเหลืองต ่ากว่าพริกท่ีผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิต ่า (115 และ 
130oC) การลดลงของค่าความสว่างและค่าสีแดงดงักล่าวเป็นผลเน่ืองจากการเส่ือมสภาพเน่ืองจากความร้อน (thermal degradation) และการเส่ือม
สลายตวัของสารให้สี (pigment deterioration) โดยสารให้สีท่ีส าคญัในพริก คือ แคปแซนทิน (capsaithin) ซ่ึงเป็นสารคีโตแคโรทีนอยด ์
(ketocarotenoid, C40H58NO3) และยงัพบสารอ่ืนท่ีมีสูตรใกลเ้คียงกนัไดแ้ก่ แคปโซรูบิน (capsorubin) เซียแซนทิน (zeazanthin) ลูเทอิน (lutein) นี
โอแซนทิน (neoxanthin) ไวโอลาแซนทิน (violaxanthin) และบีตาแคโรทีน ( -carotene) (Purseglove et al, 1981) โดยการเส่ือมสลายของสารให้สีท่ี
เป็นไปได ้คือ การเปล่ียนรูปของ trans-b-carotene ไปเป็น cis isomers of b-carotene (Chen and Huang, 1998) 
         ในทางตรงกนัขา้มการอบแห้งท่ีความเร็วของตวักลางท่ีสูง (1.5 และ 2 m/s) จะให้ผลิตภณัฑท่ี์มีค่าความสว่าง ค่าสีแดงและสีเหลืองท่ี
สูงกว่าการอบแห้งท่ีความเร็วของตวักลางท่ีต  ่า (0.5 และ 1 m/s) เม่ือเปรียบเทียบค่าการเปล่ียนแปลงสีโดยรวม (total color difference, E) ในกรณี
การอบแห้งดว้ยไอน ้ าร้อนยวดยิ่งกบัการอบแห้งท่ีใช้ในอุตสาหกรรม (การน่ึงตามดว้ยการอบแห้งดว้ยอากาศร้อนท่ีอุณหภูมิ 105oC) พบว่า โดยส่วน
ใหญ่การอบแห้งด้วยไอน ้ าร้อนยวดยิ่งจะมีค่าการเปล่ียนแปลงสีโดยรวมมากกว่า ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองจากว่า การอบแห้งด้วยไอน ้ าร้อนยวดยิ่งใช้
อุณหภูมิท่ีสูงกวา่ อยา่งไรก็ตามจะเห็นว่า อุณหภูมิและความเร็วของไอน ้ าร้อนยวดยิ่งมีผลต่อปริมาณแคปไซซินและอะฟลาทอกซินของพริกไม่มาก
นกั โดยปริมาณแคปไซซินและอะฟลาทอกซินของพริกหลงัอบแห้งมีค่าใกลเ้คียงกบัปริมาณแคปไซซินและอะฟลาทอกซินของพริกก่อนการอบแห้ง 
และปริมาณอะฟลาทอกซินของพริกซ่ึงผ่านการอบแห้งท่ีทุกสภาวะมีค่าอยูร่ะหว่าง 4.23±0.09 ถึง 4.62±0.02 ppb ซ่ึงน้อยกว่า 20 ppm ตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก, 2526) จึงถือวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได้ เม่ือเปรียบเทียบกบัการอบแห้งดว้ยวิธีการของโรงงานอุตสาหกรรม (การ
น่ึงต่อดว้ยการอบแห้งดว้ยอากาศร้อนท่ีอุณหภูมิ 105oC) พบว่า การอบแห้งดว้ยไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ีอุณหภูมิต ่าและความเร็วของตวักลางอบแห้งสูงจะ
ให้พริกแห้งท่ีมีค่าความสว่าง ค่าสีแดง ค่าสีเหลือง และการเปล่ียนแปลงสีโดยรวมใกลเ้คียงกบัการอบแห้งดว้ยวิธีการของโรงงานอุตสาหกรรมมาก
ท่ีสุด ดงันั้นสภาวะการอบแห้งท่ีเหมาะสม คือ ท่ีอุณหภูมิและความเร็วของไอน ้าร้อนยวดยิง่ 115-130oC และ 1.5-2 m/s ตามล าดบั  

4. สรุปผลการทดลอง 
        จากการน าไอน ้าร้อนยวดยิง่มาใชเ้ป็นทางเลือกเพ่ือลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตพริกป่นในระดบัอุตสาหกรรม โดยไดท้  าการศึกษา

อิทธิพลของอุณหภูมิ (115 130 145 และ 160oC) และความเร็วของไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง  (0.5 1 1.5 และ 2  m/s) ท่ีมีผลต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและ
สมบติัต่างๆของพริกหลงัการอบแห้ง พบว่า อุณหภูมิและความเร็วของไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้อตัราการอบแห้งพริกสูงข้ึน เม่ือพิจารณา
คุณภาพของพริกอบแห้งท่ีได ้พบวา่ อุณหภูมิของไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ค่าความสว่างมีแนวโน้มลดลง และการอบแห้งท่ีอุณหภูมิสูงและ
ความเร็วตวักลางต ่า จะให้ค่าความสวา่ง ค่าสีแดง และสีเหลืองของพริกหลงัอบแห้งต ่ากวา่ แต่จะให้ค่าการเปล่ียนแปลงสีโดยรวมสูงกว่าการอบแห้งท่ี
อุณหภูมิต ่าและความเร็วตวักลางสูง อยา่งไรก็ตามอุณหภูมิและความเร็วของไอน ้ าร้อนยวดยิ่งมีอิทธิพลต่อปริมาณแคปไซซินไม่มากนกั ในขณะท่ี
ปริมาณอะฟลาทอกซินในพริกท่ีผา่นการอบแห้งท่ีทุกสภาวะการทดลองมีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้คือ น้อยกว่า 20 ppm การอบแห้งพริกดว้ยไอน ้ า
ร้อนยวดยิง่ท่ีอุณหภูมิ 115-130oC และความเร็ว 1.5-2 m/s ถือเป็นสภาวะการอบแห้งท่ีให้พริกแห้งท่ีมีคุณภาพดา้นต่างๆ ใกลเ้คียงกบักรรมวิธีท่ีใช้การ
ผลิตพริกป่นในระดบัอุตสาหกรรมมากท่ีสุด  
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออบแห้งขา้วเปลือกงอกดว้ยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใชไ้อน ้าร้อนยวดยิง่เป็นตวักลางในการอบแห้ง โดยได้

น าขา้วเปลือกพนัธ์ุหอมมะลิ 105 มาแช่น ้ าท่ีอุณหภูมิ 32°C เป็นเวลานาน 48 h แลว้บ่มเพาะให้งอกเป็นเวลานาน 48 h หลงัจากนั้นน าไปอบแห้งท่ี
อุณหภูมิเฉล่ียในช่วง 131.8-162.7°C ท่ีความสูงของเบดขา้วเปลือกงอก 7.0 cm ความเร็วของไอน ้าร้อนยวดยิง่ 4.71 m/s เป็นระยะเวลา 4.0 นาที แลว้จึง
น าขา้วเปลือกงอกท่ีลดความช้ืนแลว้ไปกะเทาะเปลือกและทดสอบคุณภาพดา้นต่างๆ จากผลการศึกษาพบว่า ท่ีอุณหภูมิอบแห้ง 131.8oC 149.3 และ 
162.7 oC สามารถลดความช้ืนของขา้วเปลือกงอกจาก 31.6% (w.b.) ลงเหลือ 17.3 16.3 และ 15.3% (w.b.) ตามล าดบั ในดา้นคุณภาพขา้วพบว่า  
เปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้งงอกท่ีไดจ้ากการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 131.8oC มีค่าสูงกว่าท่ีอุณหภูมิ 149.3 และ 162.7 oC ซ่ึงมีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
(p 0.05) และมีค่าสูงกวา่ขา้วกลอ้งงอกอา้งอิง โดยท่ีทุกอุณหภูมิการอบแห้งไม่พบขา้วทอ้งไข่ในขา้วกลอ้งงอกท่ีได ้ในขณะท่ีเปอร์เซ็นตก์ารร้าวและ
ความแขง็ของขา้วกลอ้งงอกมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิอบแห้งท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามอุณหภูมิอบแห้งไม่ไดส่้งผลกระทบท่ีชดัเจนต่อค่าความสว่าง 
ค่าสีแดง และค่าสีเหลืองของขา้วกล้องงอกท่ีได ้เม่ือพิจารณาการใช้พลงังานจ าเพาะในการอบแห้งพบว่า ท่ีอุณหภูมิ 162.7 oC มีค่าการใช้พลงังาน
จ าเพาะต ่าสุด (4.48 MJ/kg-H2O) 
ค าส าคญั: การอบแห้ง ขา้วเปลือกงอก ฟลูอิไดซ์เบด ไอน ้าร้อนยวดยิง่  

Abstract 
The purpose of this research work is to study the germinated rice drying by fluidized bed technique using superheated steam as a 

drying medium. Prior to drying, Khao Dawk Mali 105 paddy was soaked at a temperature of 32 oC for 48 h and then germinated for 48 h. This 
pretreatment process resulted in the germinated rice moisture content of 31.62 % (w.b.). The drying conditions were set at a bed height of 7 cm, a 
superheated steam velocity of 4.7 m/s, drying temperatures of 131.8-162.7oC, and residence time of 4.0 minutes. After drying, the germinated rice 
was dehulled and properties of the germinated brown rice were determined. The experimental results showed that the final moisture contents of the 
germinated rice were approximately 17.34, 16.27, and 15.31% (w.b.)  for the drying temperatures of 131.8, 149.3 and 162.7oC respectively. It was 
also found that drying at temperature of 131.8oC gave the percentage of germinated brown rice higher than drying at temperatures of 149.3 and 
162.7oC which were not significantly different (p  0.05). White belly was not found for all drying temperatures. Percentage of cracking and 
hardness of the germinated brown rice tended to increase with increasing drying temperature. However, the drying temperature had no obvious 
effect on color parameters in terms of lightness, redness, and yellowness of the product. Specific energy consumption for the drying process was 
maximized (4.48 MJ/kg- H2O) at the drying temperature of 162.7 oC. 
Keyword: Drying, Germinated rice, Fluidized bed, Superheated steam.  

1. บทน า 
การอบแห้งเป็นกระบวนการไล่ความช้ืนออกจากวสัดุโดยการระเหย โดยทัว่ไปจะอาศยัอากาศเป็นตวักลางในการถ่ายเทความร้อน ซ่ึง

อตัราการอบแห้งจะชา้หรือเร็วข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิอบแห้ง  ความช้ืนสัมพทัธ์ และความเร็วของอากาศท่ีใช้ในการอบแห้ง การอบแห้งจะช่วยเก็บรักษา
วสัดุไวไ้ดน้าน และป้องกนัการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเน่าเสีย ปัจจุบนัไดมี้การวิจยัและพฒันาวิธีการอบแห้งอยา่งต่อเน่ือง
และยงัมีการน าไอน ้ าร้อนยวดยิ่งมาใช้ในกระบวนการอบแห้งผลผลิตเกษตร โดยได้เร่ิมตน้จากการศึกษาวิจยัของ Taweerattanapanish และคณะ 
(1999) ซ่ึงไดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องการอบแห้งขา้วเปลือกดว้ยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้อากาศร้อน  จากผลการศึกษาดงักล่าวพบว่า ความช้ืน
สุดทา้ยของขา้วเปลือกมีผลต่อเปอร์เซ็นตต์น้ขา้ว โดยถา้ความช้ืนสุดทา้ยของขา้วเปลือกต ่ากว่า 18% (w.b.) เม่ือน าไปสีจะได้เปอร์เซ็นตต์น้ขา้วลดลง 
ต่อมา Taechapairoj และคณะ (2002) ไดท้  าการศึกษาและออกแบบเคร่ืองอบแห้งขา้วเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใชไ้อน ้ าร้อนยวดยิ่งเป็นตวักลางใน
การถ่ายเทความร้อน (แบบงวด) ท่ีอุณหภูมิอบแห้ง 150 และ 170 °C  ความสูงของเบด 10 -15 cm  ซ่ึงพบว่า ความเร็วต ่าสุดในการเกิดฟลูอิไดเซชนั
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เท่ากบั 2.6 m/s อุณหภูมิอบแห้งมีผลต่ออตัราการอบแห้งมากกวา่ความสูงของเบด นอกจากน้ียงัพบอีกว่า ขา้วเปลือกท่ีผ่านการอบแห้งดว้ยไอน ้ าร้อน
ยวดยิ่งแลว้จะมีเปอร์เซ็นต์ตน้ขา้วเพ่ิมสูงข้ึนแต่ความขาวของขา้วสารจะลดลง (สีคล้ายกบัขา้วน่ึง) และเม่ือน าไปทดสอบการหุงพบว่า ขา้วท่ีได้มี
ลกัษณะคลา้ยขา้วน่ึง หลงัจากนั้น วทญัญูและคณะ (2548) ไดพ้ฒันาตน้แบบเคร่ืองอบแห้งขา้วเปลือกดว้ยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใชไ้อน ้ าร้อนยวดยิ่ง 
ขนาดก าลงัผลิต 100 kg/h เพื่อใชท้ดแทนการผลิตขา้วน่ึงซ่ึงในระบบโดยทัว่ไปตอ้งใช้เคร่ืองจกัรจ านวนมาก และใช้ระยะเวลาในการผลิตท่ียาวนาน 
โดยไดน้ าขา้วเปลือกท่ีผ่านการแช่น ้ าท่ีอุณหภูมิเร่ิมตน้ 80 และ 70 °C  เป็นเวลา 3 h ซ่ึงจะไดค้วามช้ืนอยูใ่นช่วงระหว่าง 28.7-31.3% (w.b.) เม่ือผ่าน
การอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 128-164 °C และใชค้วามสูงเบดขา้วเปลือก 8 cm ความเร็วของไอน ้าร้อนยวดยิ่ง 3.8 m/s ระยะเวลาในการอบแห้งประมาณ 4-5 
min พบว่า สามารถลดความช้ืนของขา้วเปลือกลงเหลือ 17.9-22.8% (w.b.) โดยขา้วเปลือกท่ีผ่านการอบแห้งจะมีลกัษณะเป็นขา้วน่ึง ความช้ืนของ
ขา้วเปลือกลดลงตามอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบแห้งท่ีเพ่ิมข้ึน เปอร์เซ็นตต์น้ขา้วเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัขา้วอา้งอิง ในขณะท่ีความขาวของ
ขา้วสารจะลดลงตามอุณหภูมิอบแห้งท่ีเพ่ิมข้ึน ในส่วนสมบติัดา้นความหนืดของแป้ง พบว่า แป้งขา้วมีค่า  Peak viscosity และ Final viscosity ลด
ต ่าลง เม่ือเทียบกบัแป้งขา้วอา้งอิง และมีแนวโน้มลดลงตามอุณหภูมิอบแห้งท่ีเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการดงักล่าวน้ีนอกจากจะลดความช้ืนขา้วเปลือกลงได้
แลว้ยงัท าให้แป้งภายในเมล็ดขา้วเปลือกสุก (Gelatinization) ดว้ย ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดใ้นการรวมกระบวนการน่ึงและอบแห้งไวใ้นขั้นตอน
เดียวกนัได ้ซ่ึงจะสามารถช่วยลดตน้ทุนและระยะเวลาในการผลิตขา้วน่ึงลงไดม้ากเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบการผลิตขา้วน่ึงในเชิงพาณิชย ์ ปัจจุบนั
ขา้วกล้องงอกได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากมีสารอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าข้าวสารปกติท่ีบริโภคกันอยู่ในปัจจุบนั 
อยา่งไรก็ตามกระบวนการผลิตขา้วกลอ้งงอกโดยทัว่ไปยงัคงใช้การแตกแห้งเป็นหลกั ท าให้ปริมาณการผลิตข้ึนอยูก่บัสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ และไม่
สามารถผลิตไดใ้นปริมาณท่ีมากนกั จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ท าให้เกิดแนวคิดในการน าขา้วเปลือกงอกท่ีมีความช้ืนใกลเ้คียงกบัขา้วน่ึงมาผ่านการ
อบแห้งดว้ยไอน ้าร้อนยวดยิง่เพื่อผลิตขา้วกลอ้งงอก  งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการอบแห้งขา้วเปลือกงอกดว้ยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน ้ าร้อนยวด
ยิง่เป็นตวักลางในการอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งตน้แบบชนิดต่อเน่ืองซ่ึงมีก าลงัการผลิต 100 kg/h โดยไอน ้ าอ่ิมตวัส าหรับเคร่ืองอบแห้งไดจ้ากการใช้
น ้าท่ีสเปรยใ์ห้เป็นฝอยขนาดเล็กจากป๊ัมภายนอกแทนการใชไ้อน ้าอ่ิมตวัจากชุดก าเนิดไอน ้า จากนั้นไอน ้าอ่ิมตวัจะผ่านอุปกรณ์ให้ความร้อนกลายเป็น
ไอน ้าร้อนยวดยิง่ก่อนน าไปใชใ้นการอบแห้ง   

2. วธีิการทดลอง 
ในส่วนของการออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้งขา้วเปลือกงอกดว้ยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน ้ าร้อนยวดยิ่งนั้น วสัดุส่วนใหญ่ท่ี

ใชเ้ป็นเหล็กไร้สนิม (Stainless steel) และมีอุปกรณ์หลกั ไดแ้ก่ อุปกรณ์ให้ความร้อน (Super heater) ขนาด 30 kW มีหน้าท่ีให้ความร้อน พดัลมชนิด
แรงเหว่ียงหนีศูนยก์ลาง (Blower) ใบพดัโคง้หลงั (Backward curve) มอเตอร์ขบัขนาด 3.0 kW เคร่ืองสูบน ้ า (Pump) พร้อมชุดหัวฉีด (Nozzle) ขนาด 
0.75 kW อตัราการไหล 0.02 m3/s พ้ืนท่ีแผน่กระจายลมใตห้้องอบแห้งขนาด 0.20 x 0.85 m2 ดงัแสดงในภาพท่ี 1 (ก) ขา้วเปลือกท่ีใชใ้นงานวิจยัในคร้ัง
น้ี คือ ขา้วเปลือกพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ซ่ึงผ่านการแช่น ้ าท่ีอุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม (~32°C) เป็นเวลา 48 h และน ามาบ่มเพาะให้งอกเป็นเวลา 48 h 
ซ่ึงขา้วเปลือกงอกหลงัการแช่และบ่มเพาะมีความช้ืนประมาณ  31.62±0.19 %(w.b.) จากนั้นจึงน าเขา้เปลือกงอกไปอบแห้ง โดยในการทดลองได้
ปรับตั้งอุณหภูมิอบแห้งไวท่ี้ 130 150 และ 170°C ความสูงเบดขา้วเปลือกงอก 7 cm  ความเร็วของไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง 4.71 m/s  และระยะเวลาในการ
อบแห้ง (Residence time) 4.0 min โดยมีขั้นตอนในการอบแห้งดงัน้ี 1)  เร่ิมเดินเคร่ืองอบแห้ง โดยปรับตั้งอุณหภูมิอบแห้งตามท่ีตอ้งการ เม่ือเคร่ือง
อบแห้งท างานเขา้สู่สภาวะสม ่าเสมอแลว้จึงเร่ิมปล่อยขา้วเปลือกงอกเขา้ไปในห้องอบแห้ง ปรับปริมาณของไอน ้ าร้อนยวดยิ่งให้กระจายทัว่ห้อง
อบแห้ง ปรับระดบัความสูงของแผน่กั้น (Weir) ระหวา่ง 6 - 10 cm วดัความเร็วของไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ีต  าแหน่งก่อนเขา้เคร่ืองแยกฝุ่ นและท่อเวียนไอ
น ้ากลบัมาใช้ใหม่ 2) เม่ือเคร่ืองอบแห้งท างานในอยูใ่นสภาวะคงตวั วดัอตัราการผลิตขา้วเปลือกงอกทุกๆ 10 min พร้อมเก็บตวัอยา่งขา้วเปลือกงอก
คร้ังละ 500 g ใส่ถุงพลาสติกร้อนมดัปากถุงให้สนิท 3) น าตวัอยา่งของขา้วเปลือกงอกท่ีผ่านการอบแห้งแลว้ ไปหาความช้ืนดว้ยตูอ้บไฟฟ้า (Hot air 
oven) ท่ีอุณหภูมิ 103oC เป็นเวลา 72 ชัว่โมง (AOAC, 1990) 4) น าตวัอยา่งขา้วเปลือกงอกท่ีไดไ้ปลดความช้ืนโดยวิธีการผึ่งดว้ยลมธรรมชาติให้เหลือ
ประมาณ 13-14% (w.b.) แลว้น าไปกะเทาะเปลือกและทดสอบคุณภาพต่อไป 
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ก) ส่วนประกอบเคร่ืองอบแห้ง ข) ไดอะแกรมของเคร่ืองอบแห้ง 

ภาพที ่1 ส่วนประกอบและไดอะแกรมเคร่ืองอบแห้งข้าวเปลอืกงอกด้วยเทคนิคฟลูอไิดซ์เบด 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
ผลการทดลองจะแบ่งออกเป็น ผลการทดสอบสมรรถนะเคร่ืองอบแห้ง ไดแ้ก่ อตัราการผลิต ความสามารถในการระเหยน ้ า และความ

ส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้า และผลการศึกษาคุณภาพขา้วกลอ้งงอกท่ีได ้เช่น เปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้งงอก  เปอร์เซ็นตก์ารร้าว ความแข็ง เปอร์เซ็นตข์า้วทอ้ง
ไข ่และค่าสี (ความสวา่ง-L ค่าสีแดง-a และค่าสีเหลือง- b) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 การเปลีย่นแปลงอุณหภูมภิายในเคร่ืองอบแห้ง 
 เม่ือพิจารณาอุณหภูมิในต าแหน่งต่างๆของระบบอบแห้ง อุณหภูมิเมล็ดขา้วเปลือกงอก และอุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม ท่ีอุณหภูมิอบแห้ง
เฉล่ียต่างๆ กนั ดงัแสดงในภาพท่ี 2 จะเห็นวา่ อุณหภูมิภายในเคร่ืองอบแห้งท่ีระยะเวลาในการอบแห้งต่างๆ กนั มีค่าใกลเ้คียงกนั ดงันั้นจึงอาจกล่าวได้
ว่า การกระจายตวัของอุณหภูมิภายในเคร่ืองอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน ้ าร้อนยวดยิ่งค่อนขา้งความสม ่าเสมอ ซ่ึงลักษณะดงักล่าวจะท าให้
ความช้ืนของขา้วเปลือกงอกหลงัการอบแห้งมีค่าใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ียงัพบว่า อุณหภูมิเมล็ดขา้วเปลือกงอกหลงัการอบแห้งท่ีอุณหภูมิต่างๆ มีค่า
สูงกว่า 80oC ซ่ึงสูงกว่าอุณหภูมิแป้งสุกมาก ดงันั้นในการอบแห้งขา้วเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง จึงสามารถน่ึง
ขา้วเปลือกงอกในขณะอบแห้งในเวลากนัได ้ซ่ึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานของ Rordprapat และคณะ (2005) 
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ก) อุณหภูมิ 131.8 oC ข) อุณหภูมิ 149.3 oC 
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1) ไอน ้ าเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ 
2) ก่อนเขา้เคร่ืองอบแห้ง 
3) ภายในห้องอบแห้ง 
4) ออกจากห้องอบแห้ง 
5) เมล็ดขา้วเปลือกงอก  
6) ผวิกระจก 
7) อากาศแวดลอ้ม 

ค) อุณหภูมิ 162.7oC 

ภาพที ่2 อุณหภูมภิายในเคร่ืองอบแห้ง อณุหภูมข้ิาวเปลอืกงอก และอุณหภูมอิากาศแวดล้อม 
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3.2 การเปลีย่นแปลงความช้ืนของข้าวเปลอืกงอกทีผ่่านการอบแห้ง 
ขา้วเปลือกงอกท่ีมีความช้ืนเร่ิมตน้เฉล่ีย 31.62±0.19% (w.b.) เม่ือน าไปผา่นการอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใชไ้อน ้าร้อน

ยวดยิ่งท่ีอุณหภูมิอบแห้งเฉล่ีย 131.8, 149.3 และ 162.7 oC พบว่า สามารถลดความช้ืนขา้วเปลือกงอกลงเหลือ 17.34 16.27 และ 15.31% (w.b.) 
ตามล าดบั (ดูภาพท่ี 3) โดยจะเห็นว่า การอบแห้งท่ีอุณหภูมิเฉล่ียต่างกนัจะให้ผลิตภณัฑท่ี์มีความช้ืนสุดทา้ยไม่แตกต่างกนัมากนกั ทั้งน้ีอาจเป็นผล
เน่ืองจากลกัษณะการกระจายตวัของอุณหภูมิภายในเคร่ืองอบแห้งมีความสม ่าเสมอในแต่ละช่วงเวลาของการอบแห้ง การถ่ายเทความร้อนให้กบัเมล็ด
ขา้วเปลือกงอกมีค่าใกลเ้คียงกนั จึงท าให้ความช้ืนสุดทา้ยท่ีไดห้ลงัการอบแห้งมีความสม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัพบว่า ความช้ืนสุดทา้ยของขา้วเปลือก
งอกจะลดลงตามอุณหภูมิอบแห้งท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะวา่ท่ีอุณหภูมิอบแห้งสูงจะมีค่าสมัประสิทธ์ิการการถ่ายเทความร้อนมากกว่าท่ีอุณหภูมิอบแห้งต ่า ซ่ึง
ผลท่ีไดน้ี้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mujumdar (1995)  
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ภาพที ่3 การเปลีย่นแปลงความช้ืนของข้าวเปลอืกงอกระหว่างการอบแห้งทีอุ่ณหภูมต่ิางๆ 

3.3 คุณภาพข้าว 
จากการวิเคราะห์คุณภาพของขา้วกลอ้งงอกท่ีผ่านการอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง เปรียบเทียบกบั

ก่อนการอบแห้ง และขา้วอา้งอิง ไดผ้ลดงัแสดงแสดงในตารางท่ี 1 
3.3.1 เปอร์เซ็นต์ข้าวกล้องงอก (Germinated Brown rice) 

เปอร์เซ็นต์ขา้วกล้องงอกท่ีผ่านการอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง สูงกว่าขา้วกล้องงอกก่อนการ
อบแห้งท่ีผา่นการผ่ึงดว้ยลมธรรมชาติ เพราะวา่อุณหภูมิเมล็ดขา้วเปลือกงอกท่ีผา่นการอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งฟลูอิไดซเบดโดยใช้ไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง
มีค่าสูงกวา่อุณหภูมิแป้งสุกของขา้วพนัธุ์ขาวดอกมะลิ 105   จึงท าให้แป้งขา้วเปลือกงอกเกิดเจลาทิไนเซชนั (Gelatinization) ท  าให้เกิดความทนทาน
ต่อการกะเทาะ ส่งผลไดเ้ปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้งงอกสูง ซ่ึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Teachapiroj และคณะ (2004) และ Rordprapat และ
คณะ (2005) เม่ือพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งท่ีมีต่อเปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้งงอก พบว่า ท่ีอุณหภูมิอบแห้ง 131.8 oC จะให้เปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้ง
งอกสูงท่ีสุด ในขณะท่ีอุณหภูมิอบแห้ง 149.3 และ 162.7oC ให้เปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้งงอกท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p  0.05) สาเหตุท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเน่ืองจากวา่ การอบแห้งท่ีอุณหภูมิสูงท าให้เมล็ดขา้วเปลือกงอกเกิดความแตกต่างของความช้ืนภายนอกและท่ีผิว ความแตกต่างของความช้ืน
ดงักล่าวเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดความเคน้ภายในเมล็ดขา้ว และความเคน้ดงักล่าวน้ีเองท่ีท าให้ขา้วมีความแข็งแรงน้อย เกิดการแตกหักไดง่้าย ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อเปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้งงอกในท่ีสุด โดยผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Taechapiroj และคณะ (2003) 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบคุณภาพข้าวกล้องงอกในด้านต่างๆ 
Drying Moisture content  Brown rice White belly Cracking Hardness Color 

condition (% w.b.) (%) (%) (%) (kg) L a b 

Reference 
Pre-Drying 

8.68±0.39e 
31.62±0.19a 

45.79±0.98d 
55.71±1.44c 

3.78±0.16b 
34.45±2.82a 

0.57±0.18c 
0.20±0.12d 

7.00±1.31c 
5.3±0.75d 

56.76±0.33a 
57.23±0.67a 

3.20±0.27b 
2.85±0.47b 

15.78±0.20a 
14.99±0.46b 

131.8˚C 17.34±0.59b 74.25±0.22a 0 ± 0c 0.19±0.07d 7.14±0.36c 50.09±1.18b 3.88±0.08a 15.80±0.45a 
149.3˚C 16.27±0.26c 69.99±0.49b 0 ± 0c 2.47±0.17b 9.22±0.23a 49.79±0.19b 3.95±0.11a 16.20±0.16a 

162.7˚C 15.31±0.88d  63.42±12.47b 0 ± 0c 10.17±10.86a 8.30±0.74b 49.35±0.36b 4.36±0.59a 16.14±0.13a 

หมายเหตุ : อักษร a, b, c, d และ e ในแนวตัง้เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) 
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3.3.2 เปอร์เซ็นต์ข้าวท้องไข่ (White belly) 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า เปอร์เซ็นต์ขา้วทอ้งไข่ของขา้วกล้องงอกก่อนการอบแห้งมีค่าสูง (34.45±2.82%) กว่าขา้วกลอ้งงอกท่ีผ่านการ

อบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง ซ่ึงไม่พบเปอร์เซ็นตข์า้วทอ้งไข่เลยในทุกๆ เง่ือนไขการอบแห้ง ซ่ึงแตกต่างกบัขา้ว
เปลือกงอกก่อนการอบแห้งท่ียงัปรากฏขา้วทอ้งไข่อยู่จ  านวนมาก (ดูภาพท่ี 4 ประกอบ) นั้นแสดงว่าขา้วเปลือกงอกท่ีผ่านการอบแห้งด้วยเคร่ือง
อบแห้งดงักล่าวนั้น เมด็แป้งภายในเมล็ดขา้วกลอ้งงอกสามารถเกิด Gelatinization อยา่งสมบูรณ์ไดจ้ริง ซ่ึงขอ้มูลน้ีสามารถยืนยนัค  ากล่าวของผูวิ้จยัท่ี
ไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้เปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้งงอกไดดี้ยิง่ข้ึน 

3.3.3 เปอร์เซ็นต์การร้าว (Cracking) 
  เปอร์เซ็นตก์ารแตกร้าวถือเป็นดชันีบ่งช้ีคุณภาพขา้วท่ีส าคญั ซ่ึงจากผลการศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารร้าวของขา้วกลอ้งงอกท่ีผ่านการอบแห้ง

ดว้ยเคร่ืองอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใชไ้อน ้าร้อนยวดยิง่ดงัแสดงในตารางท่ี 1 พบวา่ ท่ีอุณหภูมิอบแห้งเฉล่ีย 131.8 oC  ขา้วกลอ้งงอกท่ีได้มีเปอร์เซ็นต์
การร้าวไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัขา้วอา้งอิงท่ีผ่านการผ่ึงด้วยลมธรรมชาติ และมีค่าเปอร์เซ็นตก์ารร้าวต ่ากว่าขา้วกลอ้งงอกท่ีผ่านการอบแห้งดว้ย
เคร่ืองอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใชไ้อน ้าร้อนยวดยิง่ ท่ีอุณหภูมิอบแห้งเฉล่ีย 149.3 และ 162.7 oC ซ่ึงมีเปอร์เซ็นตก์ารแตกร้าวเท่ากบั 2.47 และ 10.17% 
ตามล าดบั เน่ืองจากอุณหภูมิอบแห้งท่ีสูงข้ึนท าให้เกิดความแตกต่างของความช้ืนและอุณหภูมิในแต่ละต าแหน่งของขา้วเปลือก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ี
บริเวณผิวและก่ึงกลาง ความแตกต่างของทั้งความช้ืนและอุณหภูมิดงักล่าวส่งผลให้เกิดความเคน้ข้ึนภายในเมล็ดขา้ว ท าให้เม่ือผ่านการกะเทาะเปลือก
ออกแลว้ เกิดการแตกร้าวในง่ายกวา่ในกรณีการอบแห้งท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ 

3.3.4 ความแข็ง (Hardness) 
จากการทดสอบความแข็งของขา้วกลอ้งงอกท่ีผ่านการอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง พบว่า มีค่าความ

แข็งมากกว่าขา้วอา้งอิง (5.30±0.75 kg) ท่ีผ่านการผ่ึงด้วยลมธรรมชาติ ในทุกเง่ือนไขของการอบแห้ง และค่าความแข็งยงัมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตาม
อุณหภูมิอบแห้งท่ีเพ่ิมสูงข้ึนด้วย โดยท่ีอุณหภูมิอบแห้งเฉล่ีย 131.8, 149.3 และ 162.7 oC ให้ขา้วกล้องงอกท่ีมีค่าความแข็งเท่ากบั 7.14±0.36, 
9.22±0.23 และ 8.30±1.7 kg ตามล าดบั (ดูตารางท่ี 1) 

 

 

 

 
              ก) ขา้วก่อนการอบแห้ง                 ข)  อุณหภูมิ 131.8 oC  

 

 

 

 
              ค)  อุณหภูมิ 149.3 oC              ง) อุณหภูมิ 162.7 oC  

ภาพที ่4 ข้าวกล้องงอกทีผ่่านการอบแห้งทีอุ่ณหภูมต่ิางๆ และข้าวกล้องงอกอ้างองิ 
 

3.3.5 การเปลีย่นแปลงของสี (Color) 
 เม่ือน าขา้วกลอ้งงอกไปตรวจสอบคุณดา้นสี พบว่า ขา้วกลอ้งงอกท่ีผ่านการอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน ้ าร้อน

ยวดยิง่ท่ีอุณหภูมิอบแห้งเฉล่ีย 131.8, 149.3 และ162.7 oC มีค่า L, a, b ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p  0.05) โดยขา้วกลอ้งท่ีไดมี้ค่าความสวา่ง (L) 
ต ่ากวา่ ในขณะท่ีมีค่าสีแดง (a) และค่าสีเหลือง (b) สูงกวา่ขา้วกลอ้งงอกอา้งอิงอยา่งชดัเจน (ดงัภาพท่ี 4) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากว่าอุณหภูมิอบแห้งท่ีสูงท า
ให้เกิดปฏิกิริยาสีน ้ าตาล (Browning reaction) ส่งผลให้ขา้วกลอ้งท่ีไดมี้สีท่ีเขม้ข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาในส่วนน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Rordprapat 
และคณะ (2005)  

3.4 การส้ินเปลอืงพลงังาน 
เม่ือน าขา้วเปลือกงอกท่ีมีความช้ืนเร่ิมตน้ประมาณ 31.62 % (w.b.) มาผ่านการอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดท่ีพฒันาข้ึน

จนกระทัง่ไดค้วามช้ืนสุดทา้ยอยูใ่นช่วง 15.31-17.34% (w.b.) พบวา่ ท่ีอุณหภูมิอบแห้งเฉล่ีย 131.8  149.3 และ 162.7 oC  เคร่ืองอบแห้งมีอตัราการผลิต 
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87.6  90.0 และ 99.6 kg/h ตามล าดบั เม่ือพิจารณาการใช้พลงังานในกระบวนการอบแห้งพบว่า พลงังานจ าเพาะ (Specific energy consumption) ของ
การอบแห้งมีค่าลดลงตามอุณหภูมิการอบแห้งและก าลงัผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยมีค่าเท่ากบั 5.51 5.34 และ 4.48 MJ/kg-H2O ส าหรับการอบแห้งท่ี
อุณหภูมิ 131.8  149.3 และ 162.7 oC ตามล าดบั เน่ืองจากอุณหภูมิอบแห้งท่ีสูงสามารถระเหยน ้าไดม้ากกวา่ท่ีอุณหภูมิต ่ากว่าในขณะค่าการใช้พลงังาน
หลกัใกลเ้คียงกนั 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมรรถนะเคร่ืองอบแห้ง 
Drying 

Condition 
Capacity 

(kg/h) 
Moisture content  
% w.b. (%d.b.) 

Evaporate water 
(kg-H2O /h) 

Electrical energy 
(kWh) 

Energy consumption 
(MJ/h) 

Specific energy  
Consumption (MJ/kg-H2O) 

131.8 oC 87.6 17.3 (20.98) 22.13 33.88 121.68 5.51 

149.3 oC 90.0 16.3 (19.43) 24.13 35.77 128.77 5.34 

162.7 oC 99.6 15.3 (18.08) 28.05 34.94 125.78 4.48 

4. สรุป 
จากการศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน ้ าร้อนยวดยิ่งท่ีอุณหภูมิอบแห้งเฉล่ีย 131.8-162.7oC 

ความเร็วไอน ้ าร้อนยวดยิ่ง 4.71 m/s ความสูงเบด 7 cm และระยะเวลาเฉล่ียในการอบแห้ง 4.0 min พบว่า ท่ีอุณหภูมิอบแห้งเฉล่ีย 131.8, 149.3 และ 
162.7oC เคร่ืองอบแห้งสามารถลดความช้ืนของขา้วเปลือกจาก 31.62 % (w.b.) ให้เหลือความช้ืนสุดทา้ย 17.34 16.27 และ 15.31% (w.b.) ตามล าดบั 
เม่ือน าขา้วเปลือกงอกซ่ึงกะเทาะเปลือกแลว้ไปทดสอบคุณภาพขา้วดา้นต่างๆ พบวา่ เปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้งงอกท่ีไดจ้ากการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 131.8 oC 
มีค่ามากท่ีสุดโดยมีค่าสูงกว่าขา้วกลอ้งงอกอา้งอิงอยา่งเห็นได้ชดั ในขณะท่ีเปอร์เซ็นตก์ารร้าวและความแข็งของขา้วกล้องงอกมีแนวโน้มเพ่ิมตาม
อุณหภูมิอบแห้งท่ีสูงข้ึน และไม่พบขา้วทอ้งไข่ในขา้วกลอ้งงอกท่ีไดจ้ากการอบแห้งในทุกอุณหภูมิ ส่วนคุณภาพดา้นสีของขา้วกลอ้งงอกท่ีผ่านการ
อบแห้งท่ีอุณหภูมิต่างๆ พบว่า ขา้วกลอ้งงอกท่ีไดมี้ค่าความสว่าง ค่าสีแดงและสีเหลืองท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั (p  .05) และค่าการใช้
พลงังานจ าเพาะจะลดลงตามอุณหภูมิอบแห้งและก าลงัผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยท่ีอุณหภูมิอบแห้ง 162.7 oC มีค่าการใช้พลงังานจ าเพาะต ่าท่ีสุด (4.48 
MJ/kg-H2O) เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการผลิตขา้วกลอ้งงอกแบบดั้งเดิมคาดว่าจะสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการผลิตลงไดม้าก เน่ืองจากว่า
เคร่ืองอบแห้งขา้วเปลือกงอกแบบฟลูอิไดซ์เบดสามารถน่ึงและอบแห้งขา้วเปลือกงอกไดใ้นเวลาเดียวกนั โดยขา้วเปลือกหลงัการอบแห้งสามารถ
น าไปกะเทาะเปลือกไดท้นัที   
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การเปลีย่นแปลงคุณภาพของปลากะตักทอดปรุงรสอบแห้งทีเ่คลอืบด้วยน า้เช่ือม 
ทีม่ีและไม่มีโทโคฟีนระหว่างการเกบ็ 

Quality Changes of Dried Seasoned Fried Anchovy Coated with Syrup Containing  
Tocopherols During Storage  

ศรัญญา  นิศาภากร และ รุ่งนภา  พงศ์สวสัดิ์มานติ 
Sarunya  Nisapagon  and  Rungnaphar  Pongsawatmant 

Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900. 
E-mail: fagiruw@ku.ac.th (R. Pongsawatmanit) 

บทคัดย่อ 
ปลากะตกัทอดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมกัพบปัญหาการเปล่ียนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บ การทดลองน้ีได้ศึกษาการเปล่ียนแปลง

คุณภาพของปลากะตกัทอดปรุงรสอบแห้งท่ีปรุงรสดว้ยน ้าเช่ือมท่ีเติมและไม่เติมโทโคฟีนอล เพื่อท าหนา้ท่ีตวัตา้นออกซิเดชนัในผลิตภณัฑ ์ปลากะตกั
ทอดน ามาเคลือบดว้ยน ้ าเช่ือมปรุงรสท่ีเติมโทโคฟีนอล (0, 1000, 2000 ppm) อบแห้งท่ี 100ºC 3-4 h แลว้บรรจุในถุง PP เก็บในตูค้วบคุมอุณหภูมิ 
40ºC 80%RH เพ่ือเร่งการเส่ือมเสีย ในท่ีมืดเป็นเวลา 120 วนั สุ่มตวัอยา่งออกมาวิเคราะห์ค่าความช้ืน วอเทอร์แอกทิวิตี ค่าเปอร์ออกไซด์ (PV) ค่ากรด 
(AV) ตลอดช่วงเวลาของการเก็บ พบวา่ ค่าเหล่าน้ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเก็บนานข้ึน ค่า PV และ AV ของผลิตภณัฑท่ี์เคลือบดว้ยน ้ าเช่ือมท่ีเติมโทโคฟีนอลมีค่า
ต  ่ากวา่ตวัอยา่งท่ีไม่เติมโทโคฟีนอลในระหว่างการเก็บ ช้ีให้เห็นถึงการยบัย ั้งการเกิดออกซิเดชนัของโทโคฟีนอลในผลิตภณัฑท์อดได ้ ความเขม้ขน้
ของโทโคฟีนอลในน ้าเช่ือมปรุงรสท่ีสูงข้ึนท าให้ค่า PV และ AV ในผลิตภณัฑต์  ่าลง แต่ความช้ืนและวอเทอร์แอกทิวิตีของตวัอยา่งท่ีเติมและไม่เติม
โทโคฟีนอลไม่แตกต่างกนั (p>0.05) ผลท่ีได้แสดงให้เห็นว่า การเติมโทโคฟีนอลในน ้ าเช่ือมปรุงรสสามารถใช้ยบัย ั้งความหืนในผลิตภณัฑ์ทอด
ระหวา่งการเก็บได ้
 ค าส าคญั: peroxide value, acid value, storage stability, rancidity, water activity. 

Abstract 
Fried anchovy is a product facing a problem of quality change during storage. In this study, the quality changes in the dried 

seasoned fried anchovy prepared from seasoning syrup with and without tocopherols acting as antioxidants were investigated. Fried anchovy was 
seasoned by syrup containing 0, 1000 or 2000 ppm tocopherols, dried at 100°C for 3-4 h, then packed in PP plastic bag and kept  in storage 
chamber controlled at 40ºC 80%RH for enhancing the deterioration in the dark for 120 days. The samples then were randomly taken out for the 
measurements of moisture content, water activity, peroxide value (PV) and acid value (AV) at some certain periods of storage time. These values 
increased with increasing storage time. The PV and AV of products seasoned with syrups containing tocopherols were lower than those of products 
coated with syrup without tocopherols during storage indicating the oxidation retardation of tocopherols in fried products. The PV and AV also 
decreased with increasing tocopherol concentration. Moisture content and water activity of the syrups with and without tocopherols were not 
different (p>0.05) at the same storage time. The results imply that addition of tocopherols in the seasoning syrup can be used to retard the rancidity 
in the seasoned fried anchovy during storage.  
Keywords: peroxide value, acid value, storage stability, rancidity, water activity. 

1. Introduction 
Fried product with low moisture content is sometimes presented as a snack due to its crispiness. The problems of autooxidation and 

moisture absoption during storage may occur in product with low water activity. Lipid oxidation is important considering the deteriorative reaction 
affecting the product quality, especially off-flavor development as a result of autoxidation. Hydroperoxides accumulate as primary oxidation 
products of the initial stages of the oxidation process, and subsequently break down to form low-molecular-weight oxygenated constituents such as 
alcohols, aldehydes, free fatty acids, and ketones, ultimately leading to rancidity. The rancidity can be controlled or retarded using many methods 
such as antioxidants or appropriate packaging and packing under an inert gas to exclude oxygen, avoiding of prooxidants (e.g. light, high 
temperature), or antioxidants (Allen and Hamilton, 1994). Antioxidants are often added to fat-containing foods to delay the onset or slow the 
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development of rancidity due to oxidation by adding into the product through various steps of food preparation such as in frying oil, final 
seasoning before packing. Since an increase in consumer awareness related to health concern about the use of synthetic antioxidants, such as 
butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), tert-butyl hydroquinone (TBHQ) and propyl, octyl, and dodecyl gallates in 
lipid-containing foods, (Maisuthisakul, et al., 2007), natural antioxidants become more important food ingredients used for retarding rancidity. 
Tocopherols, a complex of chemicals, include alpha (), beta (), gamma (), delta () tocopherols and tocotrienols. All of these various 
derivatives with vitamin activity may be referred to as vitamin E which are lipid soluble vitamin with antioxidant properties by retarding the 
production of reactive oxygen species formed when lipid undergoes oxidation. Even there were many studies reporting about the application of 
vitamin in food but most are related to microencapsulated fish oil (Baik, et al., 2004), Fresh and spray-dried eggs (Galobart, et al., 2001), fish oil 
(Kulas and Ackman, 2001), fried potato chips (Allam and El-Sayed, 2004), or ground beef (Vissa and Cornforth, 2006), the effect of adding 
tocopherols in seasoning syrup used for coating fried products on storage stability has not been investigated. Therefore, the objective of this study 
was to establish the influence of tocopherols addition in seasoning syrup on the quality of final dried seasoned fried anchovy during storage. The 
investigation is important for gaining more information about the potential application of natural antioxidants at the step of seasoning syrup 
preparation for further application of tocopherols in fried food. 

2. Materials and methods 
2.1 Materials 

Fried anchovy with 2.52 % moisture content and 30.4 % (db) oil content determined by hot air oven at 105ºC (AOAC, 2000) and a 
Soxtec™ Avanti 2050 automated extraction system, respectively was used for the experiment. Mixed tocopherols (Covi-ox® T-70, lot no 
U49128FM10, 700 mg/g total tocopherols) was used as an antioxidant. The tocopherol composition of the mixed tocopherols was 14% alpha (), 
2% beta (), 30% gamma (), and 24% delta () tocopherols according to the report of supplier. Sugar, salt, seasoning sauce, chili powder, citric 
acid, monosodium glutamate (MSG) and sodium tripolyphosphate (STPP), maltodextrin (5DE) (Tate & Lyle, lot no. SS8B811CAA) were 
purchased from local market. All chemicals used for quality measurements were analytical grade. Water vapour transmission rate (WVTR) of 
polypropylene (PP) bag (11.4 cm x 17.8 cm; 0.04 mm thickness) was 6.41 g/m2 day at 38°C and 90% RH according to the ISO 15106-1: 2003.  

2.2 Preparation of seasoning syrup and dried seasoned fried anchovy 
A batch of syrup (400 g) consisting of sugar (50%), 5DE maltodextrin (10%) and other ingredients (13%) (salt, chili powder, MSG, 

STPP, seasoning sauce, citric acid) were prepared and mixed with water (about 27%). . The ingredients were heated for dissolution until boiling.  
The mixed tocopherols (0, 1000 and 1000 ppm) was added and further heating no more than 1 min. Finally, citric acid was mixed after stop 
heating. The fried anchovy was dried at 80ºC for 30 min before mixing with the hot syrup (the mixing ratio of fried fish to syrup = 5: 4 by weight). 
After seasoning, the fried fish was dried at 100ºC for 3-4 h until the final moisture contents of the products were about 1.8-1.9% (wb). Then, final 
products were packed in polypropylene (PP) bag about 70 g (each), kept in storage chamber controlled at 40ºC 80%RH in the dark for 120 days, 
and taken for measurements of water activity, moisture content, peroxide value (PV) and acid value (AV) at the starting time and at selected 
certain storage times. Sensory evaluation was carried in the samples kept for 120 days. 

2.3 Quality measurement 
The samples with and without tocopherols from the storage chamber were ground into smaller pieces within the package (PP bag) 

before any further analysis. Moisture content was determined by drying in hot air oven at 105ºC until constant weight obtained (AOAC, 2000). 
Water activity was determined at 25ºC using an electronic dew-point water activity meter (Aqualab Series 3 model TE, Decagon Devices, Pullman, 
USA) and read after reaching equilibrium for further 10 min. PV and AV were determined from the oil in the samples extracted using hexane 
(modified from Lopez and Vidal, 2009).  The mixture of all samples (ground samples : hexane = 50 g : 250 ml) was shaken constantly for 6 h at 
room temperature (30±3ºC) in the dark, and filtered under vacuum. The filtrate (oil-hexane mixture) was further evaporated using a vacuum rotary 
evaporator at 40ºC to obtain extracted oil for PV and AV measurements using method based on the American Oil Chemists' Society (AOCS) 
official method Cd 8b-90 (AOCS, 1997a) and method AOCS, 5a-40 by titration technique (AOCS, 1997b), respectively. 
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PV measurement : Acetic acid-isooctane (3:2) solution (50 ml) was added into a 250 ml flask with glass stopper containing the 
extracted oil (about 5.0 0.1 mg) and mixed well. Fresh prepared saturated KI solution (0.5 ml) was added into the mixture and mixed well before 
adding distilled water (30 ml). Then, titration with 0.1 N sodium thiosulphate solution was carried out until yellow iodine color has almost 
disappeared. Then 1% starch indicator solution about 2.0 ml was added. The titration was continued until end point was obtained when the blue 
color was disappeared.  The blank titration was not exceed 0.1 ml of 0.1 N sodium thiosulphate solution.  

AV measurement: Diethyl ether (25 ml) was mixed with ethyl alcohol (25 ml). Then 1% phenolphthalein solution (1 ml) was added 
before neutralized with a few drops of 0.1 M sodium hydroxide. The neutral solvent was added into a flask containing extracted oil (about 2-10  
0.1 mg) and mixed well before titrating with 0.1 M sodium hydroxide until the end point with the existence of a pink color for 15 s was obtained. 

Sensory evaluation of the dried seasoned fried anchovy was performed using a category scaling technique. Fifty panelists who 
could specify the degree of rancidity in the products were randomly selected to test the rancidity odor of stored samples containing tocopherols (0, 
1000, 2000 ppm) kept at 40ºC for 120 days. The 5-point category scales were used (0 =none, 1= threshold, 2 = slight, 3 = moderate, 4 = strong) 
(modified from Meilgaard et al., 2007). 

2.4 Statistical analysis  
Each measurement was carried out using at least three different samples prepared at each treatment. The results were reported as 

the mean ± standard deviation. Statistical analysis was performed by SPSS V.12 statistical software (SPSS (Thailand) Co., Ltd.)  

3. Results and Discussion 
The dried seasoned fried anchovy kept in the chamber controlled at 40ºC 80%RH in the dark was sampled out for evaluating the 

quality change during 120 days of storage. The moisture content of dried seasoned fried anchovy containing 0, 1000 and 2000 ppm tocopherols in 
syrup increased from initial values of 1.89, 1.79 and 1.81% to be 9.12, 9.14 and 8.98%, respectively (Figure 1a) without significant difference in 
the fried samples with and without tocopherols (p>0.05). The increase in moisture was due to water vapor from outside diffusing through 
packaging film into product. Water activity was plotted against the storage time (Figure 1b), and increased with increasing storage time from 
0.176, 0.170 and 0.162 at storage time = 0 day to be 0.618, 0.685 and 0.611 at 120 days, respectively. It was found that there was no significant 
difference as shown in Figure 1b (p>0.05). The increase in both the moisture content and water activity was expected from the diffusion of water 
molecules from the storage chamber through the PP bag (WVTR was 6.41 g/m2.day at temp.38 °C and 90%RH) since we used the high 
permeability film to enhance the deterioration changes during storage.  

 
 
 
 
. 
 
 

(a)      (b) 

Figure 1 Moisture content (a) and water activity (b) of dried seasoned fried anchovy with and without 
tocopherols as a function of storage time at 40ºC 80%RH in the dark. 

 
When the relationship between water activity and moisture content of the dried seasoned fried anchovy kept at 40ºC 80%RH was 

plotted, a single master curve was obtained (Figure 2) with the slopes of the linear relationship of each dried seasoned fried anchovy with and 
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Fig. 2 The relationship between water activity and moisture content 

of the dried seasoned fried anchovy kept at 40C 80%RH

without tocopherols addition were about 11.5-11.8 (R2 about 0.94 – 0.98) for 120 days of storage. This part of single master curve is the initial part 
of sorption isotherms of the dried seasoned fried fish (data not shown). This implies that change in moisture content and water activity in the stored 
products containing tocopherols (0, 1000, 2000 ppm) was similar due to the same formulation having the same amount of hygroscopic materials 
used for seasoning syrup preparation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 The relationship between water activity and moisture content of the dried seasoned 
fried anchovy kept at 40ºC 80%RH in the dark. 

During storage, oxidative rancidity is accelerated by high temperature. Oxygen is taken up by the lipid in food and then 
hydroperoxides (ROOH), referred to as peroxides, are formed. Since measurement of PV (peroxide value), as an iodometric titration method and 
expressed in milliequivalents of active oxygen per kg lipid (mEq/kg oil), is a direct measure of the peroxides (as primary oxidation products) in the 
product. Then, PV is used to investigate the degree of rancidity in the final products with and without tocopherols used as an antioxidant to retard 
the formation of peroxides in the products. The PV of dried seasoned fried anchovy coated with syrup containing tocophenols (0, 1000, 2000 ppm) 
increased with storage time (Figure 3). The values increased from initial values of 4.12, 3.49 and 3.51 mEq/kg oil to be 105, 92.1 and 66.1 mEq/kg 
oil after 120 days of storage, respectively and exhibited a significant difference (p<0.05) between the samples with and without tocopherols. 
However, the values of PV oil were not significant difference (p>0.05) between the samples within 50 days of storage with the PV below 40 
mEq/kg. The products without tocopherols addition exhibited the highest PV the storage time compared with those containing tocopherols. In 
addition, the values of PV in the samples containing tocopherols were lower with increasing tocopherols concentration in the seasoning syrup. The 
amount and decomposition of tocopherols during heating and drying were not investigated in this study.  

Acid values is another parameter to investigate the rancidity in the product. The stored fried anchovy with and without tocopherols 
addition revealed a significant difference (p<0.05) between the sample after stored for 120 days as shown in Figure 4. The acid values also 
increased with increasing storage time at 40ºC with the sample without tocopherols exhibited the highest value among the samples. An increase in 
acid value resulted from hydrolysis of trigycerides, triggered by infusion of moisture from the humid air into the fried food and its oxidation 
(Manral et al., 2008). We have tested the TBARs, the results also exhibited the highest values in the samples without tocopherols.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 3 Peroxide values of dried seasoned fried anchovy coated with syrups containing  
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different concentrations of  tocopherols and kept at 40°C for 120 days. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Acid values of dried seasoned fried anchovy coated with syrups containing  
different concentrations of tocopherols and kept at 40°C for 120 days. 

From the sensory evaluation for determining the degree of rancidity in dried seasoned fried anchovy coated with syrups containing 
different concentrations of tocopherols with a category scaling, the results also confirm with the PV and AV results that after keeping the samples 
at high temperature (40°C) for 120 days, the products containing tocopherols exhibited the lower degree of rancidity (p<0.05) (below scale =2, 
indicating less than slight rancidity) compared with that without tocopherols (Figure 5) indicating moderate rancidity (scale =3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 Degree of rancidity of dried seasoned fried anchovy coated with syrups containing  
different concentrations of tocopherols after keeping at 40°C for 120 days. 

4. Conclusion 
In conclusion, storage stability of dried seasoned fried anchovy keeping at 40ºC in terms of rancidity can be enhanced by the 

fortification with tocopherols addition in the seasoning syrup whereas the moisture content and water activity were not significant difference in the 
products with and without tocopherols. The findings from this study can be used for product development in the seasoned fried products. 
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องค์ประกอบทางเคมีของกวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.) 

The Chemical Constituents of Butea superba Roxb. 

สันต ิศักดารัตน์  และ สุดารัตน์ แทนพลกรัง  
Santi Sakdarat  and  Sudarat  Tanphonkrang 

School of Chemistry, Institute of Science, Suranaree University of Technology  Nakhonratchasima, 30000.   
 E-mail: santi@sut.ac.th 

บทคัดย่อ 
น าหวักวาวเครือแดงแห้งบดละเอียดมาสกดัดว้ยเอทานอลและท าการสกดัซ ้าดว้ยเฮกเซน คลอโรฟอร์ม และอะซิโตน น าส่วนสกดัท่ีได้

จากอะซิโตนมาท าการแยกให้บริสุทธ์ิดว้ยวิธีคอลมัน์ โครมาโทกราฟี สามารถแยกสารบริสุทธ์ิได ้2 ชนิดคือ ฟลาโวนอยด์ (3, 7, 3'-Trihydroxy-4'-
methoxyflavone) และสเตอรอยด์ (stigmasteryl-3-O-β-D-glucopyranoside) โครงสร้างของสารบริสุทธ์ิท่ีแยกได้ทั้งสองชนิดน้ีพิสูจน์ทราบโดยใช้
ขอ้มูลทางสเปกโทรสโกปี จาก UV, IR, MS 1H-NMR, 13C-NMR และ 2D-NMR. 
ค าส าคญั : กวาวเครือแดง ฟลาโวนอยด ์สเตอรอยด์ 

Abstract 
The dried powdered tuber roots of Butea superba Roxb. were extracted with ethanol and re-extracted with hexane, chloroform and 

acetone. The acetone crude extract was purified by silica gel column chromatography to give two pure compounds flavonoid (3, 7, 3'-Trihydroxy-
4'-methoxyflavone) (1) and steroid (stigmasteryl-3-O-β-D-glucopyranoside) (2). Structure elucidation of the isolated compounds was carried out on 
the basis of spectral analyses, including UV, IR, MS, 1H-NMR, 13C-NMR and 2D-NMR.  
Keywords: Butea superba Roxb, Flavonoid, Steroid. 
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การศึกษาสภาพการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวดัตราด 

A Study of Conditions of Local Wisdoms Management in Schools According to  
Administrators’ Opinions in Trat Province 

นิวฒัน์  อวยสวสัดิ์ 

Niwat  Auisawas 
สาขาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี    

E-mail: niwat_aui@hotmail.com   

บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในจงัหวดัตราด จ าแนกตามอาย ุขนาดโรงเรียน และท่ีตั้งของโรงเรียน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนในจงัหวดัตราด 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 167 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามสภาพการบริหารจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนในจงัหวดัตราด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .94 สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการบริหารจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนในจงัหวดัตราด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ด้านโภชนาการ และดา้นปรัชญา ศาสนาและประเพณี 2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนในจงัหวดัตราด จ าแนกตามอาย ุโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการเกษตร ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
ดา้นโภชนาการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจ าแนกตามท่ีตั้งของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการเกษตร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ค าส าคญั : การบริหารจดัการ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารโรงเรียน 

Abstract 
The purposes of this research were to study and compare of conditions of local wisdoms management in schools according to 

school administrators’ opinions in Trat province classified by age, school size and school location. The samples used in this research were 167 
school administrators in Trat province under Office of the Basic Education Commission. The tool used in this research was a 5-rating scale 
questionnaire asking conditions of local wisdoms management in schools according to school administrators’ opinions in Trat province. The 
reliability of the tool was .94. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The results of the study were revealed as follows 1) The conditions of local wisdoms management in schools according to school 
administrators’ opinions in Trat province for overall aspects was at the middle level. When considering each aspect, the mean scores in high levels 
were as follows; management of natural resources and environment aspect, nutrition aspect, the philosophy religion and tradition aspect 
respectively.  2) The results of comparison on conditions of local wisdoms management in schools according to school administrators’ opinions in 
Trat province classified by age for overall and each aspect did not show statistically significant difference. While classified by school size for 
overall did not show statistically significant difference. Except for each aspect it was found that agriculture aspect, management of natural 
resources and environment aspect and nutrition aspect showed statistically significant difference at the .05 level. While classified by school 
location for overall did not show statistically significant difference. Except for each aspect it was found that agriculture aspect showed statistically 
significant difference at the .05 level. 
Keywords:  Management, Local wisdoms, Administrators in school. 
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การศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 

A Study of Learning Resource Administration in School under 
 the Office of Trat Elementary Educational Service Area 

วรจกัร  ใจแกล้ว 

Worrajak  Jaiklaew 
สาขาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี   

E-mail :  jak112499@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 291 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .92 สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากและปานกลาง โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การวางแผนการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ การด าเนินการใชแ้หล่งเรียนรู้ การตรวจสอบ ติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ และการประเมินผลการน าแหล่งเรียนรู้ไปใช้ 2) การเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ยกเวน้การวางแผน การบริหารแหล่งเรียนรู้ 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้การตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ค าส าคญั : สภาพการบริหาร แหล่งเรียนรู้ ประถมศึกษา 

Abstract 
The purposes of this research were study and compare of learning resource administration in school under the Office of Trat 

Elementary Educational Service Area; classified by status and size of school. The samples used in this research were 291 administrators and 
teacher under the Office of Trat Educational Service Area. The tool used in this research was a 5-rating scale questionnaire asking learning 
resource administration in school under the Office of Trat Elementary Educational Service Area. The reliability of the tool was .92. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The results of the study were revealed. 1) learning resource administration in school under the Office of Trat Elementary 
Educational Service Area for overall aspects was at the middle level. For the individual aspects, it were at the high level and the middle level. The 
mean scores of individual aspects from high to low were as follows; planning of learning resource administration, the use of learning resource and 
monitoring the use of learning resource and evaluation of learning resources to implementation aspects, respectively.   2) The results of comparison 
on learning resource administration in school under the Office of Trat Elementary Educational Service Area; classified by status for overall and 
individual aspects did not show statistically significant difference. For the individual aspects it was found that all aspects did not show statistically 
significant difference, except for planning of learning resource administration showed statistically significant difference at the .05 level, classified 
by size of school for overall showed statistically significant difference at the .05 level. For the individual aspects it was found that all aspects 
showed statistically significant difference at the .05 level, except for monitoring the use of learning resource and evaluation of learning resources 
to implementation did not show statistically significant difference. 
Keywords: Learning resource, Administration, Elementary. 
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การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามระบบบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมทีด่ีของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 

A Study of Administrative Behaviors in Good Governance System of Administrators in Schools under 
the Office of Trat Elementary Educational Service Area 

สมใจ  สุภัคพงศ์ 

Somjai  Supukpong 
สาขาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี   E-mail :  jai2505@hotmail.com   

บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานและขนาดสถานศึกษา กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูผู ้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 285 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการบริหารตามระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .98 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) พฤติกรรมการบริหารตามระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดบัแรก คือ หลกัความมีส่วนร่วม  หลกัความรับผิดชอบ และหลกัคุณธรรม 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามระบบบริหารกิจการบา้นเมือง
และสงัคมท่ีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยรวมและราย
ดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 3) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความมีส่วนร่วม  และหลกัความคุม้ค่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส่วนหลกัความโปร่งใสและหลกัความรับผิดชอบ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ค าส าคญั :  พฤติกรรมการบริหาร ระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

Abstract 
The purposes of this research were study and compare of administrative behaviors in good governance system of administrators in 

schools under the Office of Trat Elementary Educational Service Area; classified by experience of work and size of school. The samples used in 
this research were 285 teacher under the Office of Trat Elementary Educational Service Area. The tool used in this research was a 5-rating scale 
questionnaire asking administrative behaviors in good governance system of administrators in schools under the Office of Trat Elementary 
Educational Service Area. The reliability of the tool was .98. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and          
t-test. 

The results of the study were revealed. 1) administrative behaviors in good governance system of administrators in schools under 
the Office of Trat Elementary Educational Service Area for overall aspects was at the high level. The mean scores of individual aspects from high 
to low were as follows; participation, moral and responsibility aspects, respectively. 2) The results of comparison on administrative behaviors in 
good governance system of administrators in schools under the Office of Trat Elementary Educational Service Area; classified by experience of 
work for overall and individual aspects did not show statistically significant difference. 3) The results of comparison on administrative behaviors in 
good governance system of administrators in schools under the Office of Trat Elementary Educational Service Area; classified by size of school 
for overall showed statistically significant difference at the .05 level. For the individual aspects it was found that rule of low, moral, participation 
and value showed statistically significant difference at the .05 level. For tansparency and responsibility did not show statistically significant 
difference.  
Keywords:  Administrative behaviors, Good governance system, Administrators in school. 
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แนวทางพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเทีย่วอุทยานแห่งชาติ น า้ตกไทรโยคน้อย อ าเภอไทรโยค 
จังหวดักาญจนบุรี 

Tourism Development Guidelines on Sai Yok National Park, Ampur Sai Yok, Kanchanaburi Province. 

มารุต  ยอดสินชัย 

Marut Yodsinchai 

สาขาวชิาการประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม    
E-mail: mapok_555@hotmail.com 

บทคัดย่อ  
ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติน ้ าตกไทรโยคน้อย อ าเภอไทรโยค จงัหวดั

กาญจนบุรี ผูวิ้จยัไดเ้สนอประเด็นเร่งด่วน ในดา้นห้องน ้า-ห้องสุขา ถงัขยะ และ ระบบรักษาความปลอดภยัในการท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
องคก์รและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่อไป 
ค าส าคญั : แนวทางพฒันา ส่ิงอ านวยความสะดวก การท่องเท่ียว  

Abstract 
As for development of tourism facilities at Sai Yok National Park, Sai Yok Ampur, Kanchanaburi Province, the researcher has 

proposed an urgent issue of developing bathrooms-toilets and security systems for the benefits of concerned organizations and work units, which 
will implement the suggested guidelines to their services for tourists. 
Keyword: Development guidelines, facilities, tourism. 
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การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์โดย การเรียนแบบผสมผสาน  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

The Development of Mathematics Problem Solving Ability by Blended Learning of  
Mathayomsuksa II Students 

สุธาวลัย์  สมานหมู่ 
Sutawan  Samarnmoo 

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  กรุงเทพมหานคร  E-mail : mccaploy_7@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลองและวดัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบ
ผสมผสาน                   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา ภาค
เรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2553 จ  านวน 40 คน ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการ
จดัการเรียนรู้ บทเรียนผ่านเวบ็ แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจ แบบแผนการวิจยัแบบ One 
Group Pretest – Posttest Design สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t - test Dependent Samples 
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) การพฒันาการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์พฒันาโดยการออกแบบ
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานและสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงก าหนดอตัราส่วนในการเรียนแบบผสมผสานเป็น 50:50 จากระยะเวลา 18 คาบ 
โดยก าหนดการเรียนในชั้นเรียน จ านวน 9 คาบ การเรียนผา่นเวบ็จ านวน 9 คาบ เน้ือหาในการเรียนการสอนแตกต่างกนัไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
ทั้งน้ีแผนการจดัการเรียนรู้ผา่นเวบ็ประกอบดว้ย เมนูหรือชุดค าแนะน า เพื่อเป็นการจดัระบบการควบคุม ติดตาม ช้ีน าซ่ึงจะท าให้ระบบในการจดัการ
เรียนการสอนเป็นไปตามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ก าหนดรูปแบบวิธีการใช้กิจกรรมเสริมส าหรับใช้สนบัสนุนเป็นกิจกรรมเสริมให้กบัผูเ้รียนใน
หลายรูปแบบ เช่น จดัให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บบอร์ด การสนทนาออนไลน์ การติดต่อส่ือสารผ่านทาง e-mail การส่งงานและ การ
ตรวจสอบแก้ไขงานระหว่างผู ้สอนกับผู ้เ รียน และการจัดรูปแบบให้ผู ้เ รียนสามารถท าการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู ้เ รียนด้วยกันได ้                                        
2) ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนแบบผสมผสานหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 3)การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากมีค่าเฉล่ีย 4.16 
ค าส าคญั : การเรียนแบบผสมผสาน การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ การเรียนผา่นเวบ็ 

Abstract 
The purposes of these research were: To develop Mathematics problem solving ability by using blended learning approach. To 

compare Mathematics problem solving ability before and after the experiment. To measure students’ satisfaction on blended learning approach. 
The sample use in this research consisted of 40 Mathayomsuksa II students at Bangpa-in School, Ayutthaya during the 2010 

academic year. They were selected by simple random sampling. The instrument were lesson plan, on-line course model, the data of Mathematics 
problem solving ability and a questionnaire on students’ satisfaction and One group Pretest-Posttest Design. The statistical techniques used for 
analyzing the data were Mean, Standard deviation and t-test Dependent Samples. 

The results of the research were as follows: 1) The development of Mathematics problem solving ability by using blended learning 
approach and lesson plan on ratio 50:50. The experiment lasted eighteen hours; 9 hours learning in the classroom and the other 9 hours by Web-
Based Instruction course model was found to be at a high level by using supplementary activities such as to show opinion on web board, chat,               
e-mail address and sending, check and repairing of the worksheet between teacher and learner. The learners can make knowledge sharing together. 
2) The Post experiment mean scores of Mathematics problem solving ability were significantly higher than that of the Pre experiment ones at .05 
level. 3) The analysis of students’ satisfaction on blended learning approach overall mean scores was 4.16. 
Keywords: Blended learning, Mathematics problem solving, Web-base instructions. 
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การสังเคราะห์เส้นลวดนาโนและเส้นใยนาโนไททาเนียมไดออกไซด์โดย วธีิไฮโดรเทอร์มัล 
Synthesis TiO2 Nanowires and  Nanofibers by Hydrothermal 

วชัรินกร  เมฆลา   วนา   ค าอุดม  จตุรพร  พนัธ์งาม   และ ดนัย วโิรจน์อไุรเรือง 
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บทคัดย่อ 
เส้นลวดนาโนไททาเนียมไดออกไซด ์ถูกสงัเคราะห์ข้ึนโดยวิธี Hydrothermal จากผงอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ เราสามารถ

สังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์โครงสร้างนาโน แบบเส้นลวดนาโนท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 30 -80 นาโนเมตรมีความยาวเป็น
ไมโครเมตร และแบบเส้นใยนาโนขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 20 -30 นาโนเมตร เป็นผลส าเร็จ ซ่ึง Autoclave ท่ีใชส้ าหรับสงัเคราะห์ในงานวิจยั
น้ีเราท าข้ึนเอง โดยตรวจสอบผลการทดลองดว้ยเทคนิค XRD, SEM, TEM และ EDX  
ค าส าคญั : ไททาเนียมไดออกไซด ์เส้นลวดนาโน เส้นใยนาโน ไฮโดรเทอร์มลั Autoclave 

Abstract 
The TiO2 nanowires was synthesized by Hydrothermal from powder  particle TiO2 nano. Can synthesize TiO2 nano structure style 

nanowires that are diameter about 30-80 nanometer, long is micrometer. And style nanofibers that are diameter about 20-30 nanometer, is success. 
Which, Autoclave is use for synthesized in our research, by examining results with the XRD, SEM, TEM and  EDX technique. 
Keywords: TiO2,  Nanowires,  Nanofibers, Hydrothermal  and  Autoclave. 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผู้ปกครองในอ าเภอเมือง   
จังหวดันครปฐม 

Marketing Mix Factors Affecting Parents’ Buying Decision of School Uniforms in Mueang District, 
Nakhon Pathom Province 

ยุพาพร  องักรุวานิช 
Yupaporn  Aunggurawanich 
มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

บทคัดย่อ 
การค้นคว้าแบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของ

ผูป้กครอง และเพ่ือศึกษาปัญหาท่ีพบในการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
ผูป้กครองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา จ านวน 400 ตวัอยา่ง และใช้แบบสอบถามถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบว่าการวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนของผูป้กครองในอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียน 2) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือชุด
นกัเรียนส าหรับบุตรหลานของผูป้กครอง 3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือชุดนกัเรียนส าหรับบุตรหลาน
ของผูป้กครอง 4) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนักเรียนกบัพฤติกรรมการซ้ือชุด
นกัเรียนส าหรับบุตรหลานของผูป้กครองและ 5) เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครอง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองและเด็กนกัเรียนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Pearson Chi-square, t-test และ F-test น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการแสดงผลเชิงอธิบาย และการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูป้กครองในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐมส่วนใหญ่ซ้ือชุดนักเรียนท่ีร้าน อ.พานิช 2 ถนอมชัย (หน้า ร.ร.
ราชินูรณะ) ไม่มีแหล่งซ้ือชุดนกัเรียนประจ าเปรียบเทียบราคาและคุณภาพโดยส่วนใหญ่ตดัสินใจดว้ยตนเอง ความถ่ีในการซ้ือชุดนกัเรียน ปีละ 2 คร้ัง 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือชุดนกัเรียนระหวา่ง 400-800 บาท การเลือกซ้ือชุดนกัเรียนพาบุตรหลานไปดว้ยทุกคร้ัง กรณีท่ีไม่ไดพ้าบุตรหลานไปดว้ยจ าขนาด
หรือเบอร์ไปซ้ือ สาเหตุท่ีท่านซ้ือชุดใหม่ให้กบับุตรหลานท่ีเป็นนกัเรียนเพราะชุดเดิมเล็กเกิน ช่วงเวลาในการซ้ือชุดนกัเรียนใหม่ คือ ก่อนเปิดภาค
เรียนของแต่ละภาคการศึกษา เวลาท่ีสะดวกต่อการไปซ้ือชุดนกัเรียนวนัเสาร์-อาทิตย ์11.01-13.00 น. 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดัหมวดหมู่สินคา้ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาปัจจยัด้านบริการและบรรยากาศภายในร้าน ปัจจยัด้านราคาและปัจจยัด้านส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั 3) ผูป้กครองในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐมท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการซ้ือชุดนักเรียนส าหรับบุตรหลาน แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือชุดนกัเรียนส าหรับบุตรหลานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 5) ผูป้กครองใน
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐมท่ีมีเพศ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุด
นกัเรียนโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่อาย ุรายได้เฉล่ียต่อเดือนและอาชีพแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคญั :  พฤติกรรมผูป้กครอง การตดัสินใจซ้ือ 
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Abstract 
This Independent study aims to study the marketing factors that affect the parent’s decision to buy school uniform and to study 

the problems encountered in making a purchase of school uniform of parents in the Nakhon Pathom province. Data were collected from a 
sample of parents of elementary and secondary school students, for 400 samples, and the questionnaire was used as a tool for collecting data. The 
data analysis was done by using descriptive statistics, which are frequency, percentage and average. 

The study found that research on the marketing factors that affect the parent’s decision to buy school uniform in Nakhon Pathom 
Province has the purposes of 1) studying the market factors influence the decision to purchase school uniforms 2) studying the parents behavior in 
choosing school uniforms for children 3) Compare the different of parents personal and professional behavior to purchase school 
uniforms for children 4) Compare the difference between the marketing factors affecting the decision to purchase school uniforms and the 
purchasing behavior of parents and 5) Compare the different between the personal behaviors and the market factors that affect the decision in 
buying school uniforms. Data were collected from a sample of parents of elementary and secondary school students for 400 samples and the  
questionnaire was used as a tool for collecting data. The data analysis was done by using descriptive statistics using SPSS to find the 
percentageand average standard deviation Pearson Chi-square, t-test and F-test presented in the form of tables and descriptive analysis. 

The result shown that 1) parents in Nakhon Pathom province choose to buy school uniform from O Panich 2 district Thanom Chai 
(in front of Rachineeboorana school), there is no other place to compare the price and the quality. The frequency of buying school uniforms was 2 
times a year and the cost of buying school uniforms each time was between 400-800 Baht. Most of the time, parents would bring their children 
along. Sometime, parents recognize their child size, so they did not bring children along.  The reason for buying new uniform is because of change 
in size. Most of the time parents choose to buy new uniform before school begins each semester and the best time to buy was on Saturday -
 Sunday, 11.01 - 13.00 o’clock. 2) The factor that affect parent decision in buying the most was the classification of products and the highest 
average point occurred in 4 choice; factors, distribution channels, followed by factors of service and atmosphere in the shop, factors promoting and 
marketing, respectively. 3) Parents in Nakhon Pathom province, had sex, age, level of education average income per month and different buying 
behaviors uniforms for their children statistically significant at the .05 level. 4) Compare the difference between the marketing factors affecting the 
decision to purchase school uniforms and the purchasing behavior of parents had statistically significant at the .05 level. 5) Parents in Nakhon 
Pathom province, had sex, age, level of education average income per month and different buying behaviors uniforms for their children statistically 
significant at the .05 level. However, age, income per month, and level of education were not differ as focus on the market factors that affect the 
decision in buying student uniform.  
Keywords: Parents behavior, Decision in buying. 
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การพฒันาลวดลายผ้าจกด้วยจักรปักคอมพวิเตอร์เพือ่เป็นผลติภัณฑ์กระเป๋าถือสตรี 
Development of Phajok Designs by Computer Sewing Machine for Lady Hand Bag. 

ปิยะนุช  นุ่มเนียม  และ นวลแข  ปาลวินิช 
Piyanuch  Numnuem  and  Nolkae  Palivnich 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ 10300 
E-mail :  jekki@hotmail.com  

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) พฒันาลวดลายผา้จกโดยการปักดว้ยจกัรปักคอมพิวเตอร์ 2) ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อลวดลายผา้จกท่ีพฒันาดว้ยการปักดว้ยจกัรปักคอมพิวเตอร์และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑก์ระเป๋าถือสตรีท่ีปักลวดลาย
ผา้จกท่ีพฒันาดว้ยจกัรปักคอมพิวเตอร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ สตรีผูท่ี้สนใจผา้ไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ 
แบบสอบถามและผลิตภณัฑก์ระเป๋าถือสตรีตน้แบบจ านวน  15 แบบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบของกระเป๋าถือสตรีท่ีน ามาปักตกแต่งลวดลายผา้จกท่ีพฒันาโดยการปักด้วยจกัรปักคอมพิวเตอร์มีความ
เหมาะสม ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑก์ระเป๋าถือสตรีท่ีปักลวดลายผา้จกท่ีพฒันาดว้ยจกัรปักคอมพิวเตอร์ ทุกแบบ
ไดรั้บความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ค าส าคญั : การพฒันาลวดลาย ผา้จก จกัรปักคอมพิวเตอร์ 

Abstract 
The objective of this research is 1) to develop Phajok designs by computer sewing machine, 2) to study the opinions of consumers 

towards Phajok designs which have been developed by way of computer sewing machine and 3) to study the satisfactions of consumers towards 
lady hand bag products with Phajok designs developed by way of computer sewing machine. Sampling groups are 400 ladies in Bangkok 
Metropolis and its perimeter who are interested in Thai fabrics. Tools used are Questionnaires and 15 models of lady hand bag product prototype; 
data analysis by using statistics on percentage, mean and standard deviation.   

Result of the research finds that of the opinions that the model of the lady hand bags decorated with Phajok designs developed by 
way of computer sewing machine is suitable. Result of the analysis on the satisfactions of the consumers towards lady hand bags sewn with Phajok 
designs developed by way of computer sewing machine of all models are in high level. 
Keywords: Design development, Phajok, Computer sewing machine. 
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เทคนิคการตกแต่งด้วยวธีิการเพ้นท์ผ้าใยกัญชงเคลอืบสารสะท้อนน า้เพือ่ผลติกระเป๋าสตรี 

Decoration Techniques by the Method of Painting Phayai Kanchong  (Hemp Fabric) Coated with  
Water Reflective Substance for Lady Hand Bag Production 

วรดา  เดชพรหม   และ นวลแข  ปาลวินิช 

  Worrada  Dechporm and Nolkae  Palivnich 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ 10300 
E-mail : nuty5826@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาการเคลือบผา้ใยกญัชงดว้ยสารสะทอ้นน ้ า 2) ศึกษาการพฒันาลวดลายและเทคนิคการเพ้

นทบ์นกระเป๋าสตรีจากผา้ใยกญัชงเคลือบสารสะทอ้นน ้า และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑก์ระเป๋าสตรีจากผา้ใยกญัชงเคลือบ
สารสะทอ้นน ้าเพน้ทล์าย กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูซ้ื้อและผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑจ์ากผา้ใยกญัชงจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามและผลิตภณัฑ์
กระเป๋าตน้แบบจ านวน 9 แบบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) การเคลือบสารสะทอ้น
น ้ าสามารถเคลือบดว้ยความร้อนจากเตารีด 2) เทคนิคการเพน้ทล์วดลายแบบพู่กนัและแบบกรวยมีความเหมาะสมกบักระเป๋าสตรีจากผา้ใยกญัชง
เคลือบสารสะทอ้นน ้ า และ 3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑก์ระเป๋าสตรีจากผา้ใยกญัชงเคลือบสารสะทอ้นน ้ าเพน้ท์
ลาย พบวา่ ผลิตภณัฑท์ุกแบบไดรั้บความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ค าส าคญั : เทคนิคการเพน้ท ์ผา้ใยกญัชง สารสะทอ้นน ้า 

Abstract 
The objective of this research was 1) a study on the coating of Phayai Kanchong (Hemp Fabric) coated with water reflective 

substance, 2) a study on the developments of the designs and techniques of painting on lady hand bag from Phayai Kanchong (Hemp Fabric) 
coated with water reflective substance and 3) a study on the satisfactions of consumers towards lady hand bag products from Phayai Kanchong 
(Hemp Fabric) coated with water reflective substance with design painting. Sampling groups were 400 buyers and persons interested in Phayai 
Kanchong (Hemp Fabric) products. Tools used in the research are Questionnaires and 9 models of lady hand bag product prototype; data analysis 
by using statistics on percentage, mean and standard deviation.  Result of the research found that 1) water reflective substance coating can be made 
by way of heat from iron pressing, 2) brush and cone painting techniques are suitable with the lady hand bags made from Phayai Kanchong (Hemp 
Fabric) coated with water reflective substance and 3) Result of the analysis on the satisfactions of the consumers towards lady hand bags from 
Phayai Kanchong (Hemp Fabric) coated with water reflective substance with design painting was found to be in high level. 

Keywords: Painting techniques, Phayai Kanchong (Hemp Fabric), water reflective substance. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011                                         Poster Presentation 

 426 

การสร้างเทคโนโลยีแห่งตัวตนของสมาชิกวุฒิสภาผู้พกิารทางสายตา 
The Self Technology of Blind Senator 

อานนท์  วนัลา 
Arnon  Wanla 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม     
E-mail: w_arnon@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาผูพิ้การทางสายตาในฐานะสมาชิกวุฒิสภาพบว่า การสร้างเทคโนโลยีแห่งตวัตนของสมาชิกวุฒิสภาท่ีพิการทาง

สายตา มีจุดเร่ิมตน้จาก “ตนเอง” ความคิด ทศันคติของตนเอง เป็นปัจจยัอนัดบัแรก การมองว่าตนไม่เคยสูญเสียอะไร ประเมินตามความรู้สึกว่า 
ตนเองไม่แตกต่าง มีความสามารถและมีคุณค่า ส่ิงนั้นคือการเห็นคุณค่าของตนเอง ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาศกัยภาพของตนเองและเป็น
พ้ืนฐานในการสร้างอตัลกัษณ์แห่งตนข้ึนใหม่แทนท่ีอตัลกัษณ์ของผูพิ้การอย่างท่ีสังคมมอบให้ ท่ีว่าคนพิการน่าสงสาร น่าเวทนา ตอ้งได้รับการ
ช่วยเหลือตลอดเวลา สู่อตัลกัษณ์แห่งตวัตนใหม่ท่ีแทจ้ริง ท าให้สงัคมยอมรับในความสามารถ ในศกัยภาพ และเป็นส่วนหน่ึงของสังคมอยา่งมีคุณค่า 
โดยมีปัจจยัท่ีสองคือ “ครอบครัว” การเล้ียงดู ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ถือเป็นเบา้หลอมของความคิดและทศันะคติ เป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัใน
กระบวนการสร้างเทคโนโลยีแห่งตวัตนให้เกิดข้ึนได้ และปัจจยัสุดทา้ยคือ “ส่ิงแวดล้อม” อนัได้แก่ สังคม วิถีการด าเนินชีวิต และการศึกษา 
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาตวัตนและอตัลกัษณ์ให้ชดัเจนข้ึน ทั้งหมดคือปัจจยัในกระบวนการสร้างเทคโนโลยีแห่งตวัตนของ
สมาชิกวฒิุสภาผูพิ้การทางสายตาอยา่งแทจ้ริง งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์มาก ส าหรับผูพิ้การท่ีสามารถน าแนวคิดการสร้างเทคโนโลยีแห่งตวัตน
ไปปรับใช้ในชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข และส าหรับบุคคลทัว่ไปหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดน้ าไปเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้มีโอกาสไดแ้สดงศกัยภาพ ความสามารถ น ามาซ่ึงการด ารงอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
ค าส าคญั: เทคโนโลยแีห่งตวัตน อตัลกัษณ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง สมาชิกวฒิุสภาผูพิ้การทางสายตา 

Abstract 
The researcher found that the self technology of blind senator begins from “himself”. His thought and attitude were the first factor. 

Seeing that nothing to lost and differ and having ability and value was realizing that he has value in himself. This was the beginning of the 
development of himself and the base of creating in identity of himself which in place of identity of disable person who was vested from society 
that he was pitiful and should be helped. Then society would be accept with his ability, capability, and being part of society valuably. The second 
factor was “family”. Nurture and relationship in the family was crucible of thought and attitude. This was important force for process of the self 
technology. For the last factor, it is ‚environment‛ which consists of society, way of life, and education. These are the most important tool for 
developing himself and his identity. Therefore, all were factors for creating the self technology of blind senator. This study was useful for disable 
person who adapts the self technology to himself for living in society happily. In addition, people both in government sector and organization can 
bring this model to support disabled life. Then he can show his ability and capability which leads to live together in society happily. 
Keywords: Self technology, Identity, Self value and Blind senator. 
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การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  กรณศึีกษา : เทศบาลต าบลทีว่งั อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 
Management by Principles of Good Governance, A Case Study: Tiwang Municipal District,  

Thungsong District, Nakhonsithammarat 

อรพรรณ  จนัทร์อนิทร์ นลนิี  จนิา รัตตยิา  สุตระ และ สิรินนัท์  ทองพลบั 
Orapan  Chanin,  Nalinee  Jina,  Rattiya  Suttara and Sirinan  Thongplab 

สาขาวชิาการจดัการ  คณะเทคโนโลยกีารจดัการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลท่ีวงั อ  าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรท่ีประจ าอยู่ในเทศบาลต าบลท่ีวงั อ  าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีจ  านวน
ประชากรทั้งหมด 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท า
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า หลกัคุณธรรมส่งผลต่อการบริหารงานดา้นการวางแผน (β = .762) 
หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่าส่งผลต่อการบริหารงานดา้นการจดัองคก์าร (β = .353 .335 และ .220) หลกัการมีส่วน
ร่วม และหลกัคุณธรรมส่งผลต่อการบริหารงานดา้นช้ีน า (β = .501 และ .335) และดา้นการควบคุม (β = .426 และ.358) 
ค าส าคญั:  การบริหารงาน หลกัธรรมาภิบาล 

Abstract 
The objective of this research was to study the management by Principles of Good Governance, a case study; Tiwang Municipal 

District,Thungsong, Nakhonsithammarat.The samples were 50 personnels who have worked at Tiwang Municipal District office. The instrument 
used in the research included questionnaires; the data analyzed with micro computer ; auto statistical program by percentage ,mean, standard 
deviation, Hypothesis testing with multiple regression analysis. The findings showed the principle of the morality affected the planning 
management; (ß = .762), the principle of the transparency, the responsibility and the main value influenced the organization; (ß = .353 .335 and 
.220), the principle of the participation and morality influenced the guide management; (ß = .501 and .335) and the regulation; (ß = .426 and .358). 
Keywords: Management, Principles of good governance. 
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การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต 2 

A Study of Parents’ Opinions on School Administration under The Office of Rayong Educational 
Service Area 2 

พสูิตร สุวรรณวงศ์ 
Pisoot  Suwannawong 

โรงเรียนบา้นชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาสังกดั 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 จ าแนกตามเพศ อาชีพ และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูป้กครองของ
นกัเรียนในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 จ านวน 338 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูป้กครองต่อการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั .96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ( Frequency) ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S.D. ) การทดสอบค่าท่ี (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) X 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาสังกดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง 
เขต 2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ล าดบัแรก คือ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา
สังกดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จ าแนกตาม
อาชีพ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการบริหารงบประมาณ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ค าส าคญั : ความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการบริหาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 

Abstract 
The purposes of this research were to study and compare the parents’ opinions on administration under the office of Rayang 

Educational service Area 2 classified be sees, occupations and school The samples used in the research were 338 parents in the office of Rayong 
Educational Service Area 2. The tool used in this research was a 5-rating scale questionnaire concerning about parents’ opinions on school 
administration under the office of Rayong Educational Service Area2. The reliability of the tool was. 96. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean and Standard deviation t-test and F-test (one-way ANOVA) were used for hypo thesis testing.  

The results of the study were as follows: (1) The parents’ opinions on school administration. under the office of Rayong 
Educational Service Area2 for overall and each aspect were at high level and the mean scores were ordered as follows : budgeting management, 
academic management aspect, personal management aspect and general management aspect respectively (2) The results of comparison on the 
parents’ opinions on school administration of the office of Rayong Educational Service Area2 classified by sexes for overall and each aspect did 
not show statistically significant difference while classified by occupations for overall and each aspect showed statistically significant difference 
at .05 level while classified by school for overall and each aspect did not show statistically significant difference. Difference Expect begetting 
management showed statistically significant difference at .05 level. 
Keyword: Parents’ opinions on school administration, The Office of Rayong Educational Service Area 2. 
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การสร้างสนามแม่เหลก็เพือ่ศึกษาผลของสนามแม่เหลก็ต่อการเจริญเติบโตของ 
ต้นถั่วเขียวสายพนัธ์ุก าแพงแสน 2 

Construction of the Magnetic Fields for Studying their Effects the Growth of Mungbean  

(Vigna radiate Wilczek) cv. ‘Kamphangsaen 2’ 

นพพร  รัตนช่วง 

Nopporn  Rattanachunge 
สาขาวชิาฟิสิกส์  คณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

E-mail : faasnor@ku.ac.th 

บทคดัย่อ 
เม่ือปลูกตน้ถัว่เขียวสายพนัธุ์ก  าแพงแสน 2 ไวใ้นสนามแม่เหล็กท่ีมีความเขม้ตั้งแต่ 0, 0.08, 0.1 และ 0.6 มิลลิเทสลาตามล าดบั พบว่ามี

ความสูงของล าตน้ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของล าตน้ ความยาวรากแกว้และพ้ืนท่ีใบเพ่ิมสูงข้ึน มีการพฒันารูปร่างของใบมากข้ึน และลกัษณะเน้ือเยื่อ
ภายในล าตน้และรากมีการเจริญพฒันามากข้ึนตามอายท่ีุเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่ 1, 2, 3 และ4 สปัดาห์ ตามล าดบั ในทุกสภาพความเขม้ของสนามแม่เหล็ก 

เม่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตน้ถัว่เขียวท่ีปลูกไวใ้นสภาพความเขม้ของสนามแม่เหล็กต่างกนั แต่มีอายเุท่ากนัพบว่าความสูง
ของล าตน้ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง ความยาวรากแกว้ พ้ืนท่ีใบมีค่าลดลง การพฒันารูปร่างของใบลดลง การเจริญและพฒันาของเน้ือเยื่อในล าตน้แต่
ละรากค่อยๆ ลดลงตามไปดว้ย เม่ือตน้ถัว่เขียวไดรั้บความเขม้ของสนามแม่ เหล็กเพ่ิมข้ึน 
ค าส าคญั:  Zeolites การเจริญเติบโตของตน้ถัว่เขียวสายพนัธุ์ก  าแพงแสน 2 

Abstract 
The results from studying the growth of mungbean (Vigna radiate Wilczek) cv. ‘Kampangsaen 2’ which were planted in the 

magnetic fields at 0, 0.8, 0.1 and 0.6 mT were found that; the lengrh of stem, the length of tap root, diameter of stem and leaf area increased along 
the ages of plants from 1, 2, 3, and 4 weeks, respectively. The growth and development of leaf shape, stem and root tissues were better along the 
ages, too. 

At the same age, these quantities were higher and development of tissues were better when mungbean grew in the magnetic field at 
0 mT the 0.08, 0.1 and 0.6 mT, respectively. 
Keywords: Zeolites, The Growth of Mungbean (Vigna radiate Wilczek) cv. ‘Kamphangsaen 2’. 
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การสร้างชุดกจิกรรมจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เร่ือง Plants for Life  โดยใช้รูปแบบการสอนภาษา 
เพือ่การส่ือสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวทิย์)  

อ าเภอร้องกวาง  จังหวดัแพร่ 
A Construction of English Activity Packages on ‚Plants for Life‛ Based on Communicative English 

Teaching Model for Prathom 6 Students at Ban Mae Sai School, Rongkwang District, Phrae Province 

วชิชุลดา  กรุงศรี 
Widchulada  Grungsri 

สาขาหลกัสูตรและการสอนภาษาองักฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ เลขท่ี 53 หมู่ท่ี 1 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 
E-mail : doingam45@gmail.com  

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เร่ือง Plants for Life และศึกษา

ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฯ กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย)์ 
อ  าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ จ  านวน 20 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ ชุดกิจกรรม
จดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ จ านวน 4 หน่วย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 36 ขอ้ และแบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ชุดกิจกรรมฯ จ านวน 1 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรม  เท่ากบั 83.69/86.53 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้75/75 และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฯ อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด 
ค าส าคญั : ชุดกิจกรรม การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

Abstract 
The purposes of this research were to construct an English activity package on ‚Plants for Life‛ based on the communicative 

English model for Prathom 6 students at Ban Mae Sai School, Rongkwang District, Phrae Province, and to examine the students’ satisfaction level. 
The subjects, obtained by purposive sampling, included 20 Prathom 6 students studying in the second semester of the academic year 2009. The 
research instruments consisted of 4 units of an English Activity Package, an English achievement test and a satisfaction questionnaire. The data 
were analyzed using the Brennan and Kane reliability test and t-test. The results showed that the efficiency level of the activity package was at 
83.69/86.53 and the students’ satisfaction level toward the package was at the highest level. 
Keywords:  Activities package, Communicative english teaching model. 
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การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของน า้มันหอมระเหย 
Studies Chemical Composition and Bioactivity of Essential Oil 

กาญจนา  ภิญโญภาพ 
Kanchana  pinyopap 

สาขาวชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จ.ปทุมธานี 

บทคดัย่อ 
จากการศึกษาองค์ประกอบของน ้ ามนัหอมระเหยจากพืช8ชนิดได้แก่อบเชย กานพลู กระชาย ข่าสะระแหน่ บวับกโหระพาและ

กระดงังาสงขลาโดยวิธี gass choromatography – mass choromatography (GC – MS) พบวา่พืชทั้ง 8 ชนิดมีสารท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัในน ้ามนัหอม
ระเหยท่ีแตกต่างกนัไปอบเชยมีปริมาณของสาร cinamaldehyde 65.13%, กานพลูมี eugenol 67.44%, กระชายมี trans-ocimene 27.85%, geranial 
27.48%, ข่ามี 1,8-cineole 23.32%,โหระพามี methyl chavico l78.73%,บวับกมี germacreneD 21.69% และกระดงังาสงขลามี farnesol 9.05% จากการ
วิเคราะห์พบว่าสารท่ีพบในน ้ ามนัหอมระเหยในพืชตั้งแต่พืช3ชนิดข้ึนไปมีทั้งหมด 12 ชนิด ไดแ้ก่ α-pinene, βmyrcene, limonene, 1,8-cineole, 
trans-ocimene,terpene-4ol,eugenol,copaene,caryophyllene,β-elemene,α-humulene,trans-β-farnesene,germaceneD และ δ-cadinene ในการศึกษา
ฤทธ์ิทางชีวภาพของพืชทั้ง8ชนิดพบว่าอบเชยมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญของ Bacllus subtilis Escherichia coli,Staphylococcus aurus สูงสุด
รองลงมาไดแ้ก่ข่า,กานพลูและกระชายส่วนโหระพาและกระดงังาสงขลาสามารถยบัย ั้งการเจริญของ Escherichia coliไดเ้พียงชนิดเดียว  
ค าส าคญั : น ้ามนัหอมระเหย เทอร์พีน อบเชย 

Abstract 
The study on essential oil extracted from eight types of plant, which are Boesenbergia  rotunda, Syzygium aromaticum, Cananga 

odorata, Alpinia galangal, Cinnamomum eylanicum, Centella asiatica, Mentha cordifolia and Ocimum basilicum by gass the choromatography-
mass choromatography (GC - MS) method found that those plants have different major compositions in essential oil. For example Cinnamomum  
eylanicum has65.13% of cinamaldehyde Syzygium aromaticum has 67.44% of eugenol, Cananga odorata has l 9.05% of farnesol, Alpinia galangal 
has 23.32% of 1,8-cineole, Centella asiatica has 21.69 of germacreneD, Boesenbergia  rotunda- has 27.85% of trans-ocimene and 27.48% of 
geranial. The analysisfound that there is a total of 12 types of chemicals in essential oil of more than 3 type of plants.They are αpinene, β-
myrcene, limonene, 1,8-cineole, trans-ocimene, terpene-4ol, eugenol, copaene, caryophyllene, β-elemene, α-humulene, trans-βfarnesene, 
germaceneD and δ-cadinene. The bioactivity test of eight types of plant, shows that Cinnamomum eylanicumhas the highest potential to inhibit 
growth of Bacillus subtilis Escherichia coli Staphylococcus aureus and the plants that have lower potential are Alpinia galangal Syzygium 
aromaticum Boesenbergia  rotunda and Ocimum  basilicum and Cananga odorata can inhibit growth of only Escherichia coli. 
Keywords: essential oil, terpene, Cinnamomum  eylanicum. 
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การประเมินโครงการบริการวชิาการ  สาขาวชิาการบัญชี   คณะเทคโนโลยกีารจัดการ  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

The Assessment of Academic Service Project: A Case Study on An Accounting Program at Faculty of 
Management Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya  

(Nakron Sri Tammarat Campus) 

จนัทริา  ภูมา   กรกนก  โภคสวสัดิ์   รวงทอง  ใจกระจ่าง   และ ธนัชชา สุริยวงศ์ 
Jantira  phooma,  Kornkanok Poksawat,  Ruangtong  Jaikrajang  and Thanatcha Suriyawong 

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการบญัชี คณะเทคโนโลยีการจดัการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นการประเมินการด าเนินงานโครงการด้านบริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย ผูเ้ขา้อบรมในโครงการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน ไดแ้ก่ แบบประเมินส าหรับประชาชน แบบ
ประเมินส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน พบวา่ โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการบญัชี คณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ท าให้เกิดผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับญัชีเพ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้ขา้อบรม การบริหารจดัการโครงการมีความคุม้ค่า ยึดหลกัประหยดัและความมีเหตุผล เพ่ิมศกัยภาพในการท าบญัชี ท  าให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเกิดการ
เรียนรู้ในการท าบญัชี ผลการด าเนินงานโครงการท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีท่ีดีข้ึน 
ค าส าคญั : โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการบญัชี การประเมินโครงการ 

Abstract 
The purposes of this study were to assess the academic service project: a case study an accounting program at Faculty of 

Management Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya (Nakron Sri Tammarat Campus). This study were assessed the project 
in term of content, input factor, processing and performance. The sample was participators who participated the project. The survey instruments 
were questionnaires that divide into two types based on the participators; general and student participators. The data obtained to analyze by 
descriptive statics such as frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The finding of assessment the project indicated that the academic service project on an accounting program cause the participators 
have more knowledge and understanding in accounting with meet the participators needs.  Additionally, managing of the project is so worthwhile 
based on economy and rationality. Also, it’s added up potentiality in book- keeping of accountancy by obtained the participators.  

Finally, the project performance could shift an enhancing of understanding in book-keeping of accountancy.  
Keywords: Academic service project, Accounting Program, Assessment of project. 
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รูปแบบภาวะผู้น ากบัความจงรักภักดีของพนักงานทีส่่งผลต่อความส าเร็จ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) สาขานครศรีธรรมราชและสาขาทุ่งสง 

Leadership Styles and Employees’ Loyalty Affected on Success of CAT Telecom Public Company 
Limited, Thungsong and Nakhonsrithammarat Branches 

อรพรรณ  จนัทร์อนิทร์  สุวฒันา  พวงสุวรรณ พชรพร  ปานชู นิธิพฒัน์  รัตนบุรี และ รัชนี  สายวารี 
Orapan  Chanin,  Suwattana Puangsuwan, Pacharapon Panchu, Nitipat Rattaburee  

and Ratchanee Saivaree 
สาขาวชิาการจดัการ  คณะเทคโนโลยกีารจดัการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูน้ ากบัความจงรักภกัดีของพนักงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของบริษทั กสท 

โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม โดยมีประชากรเป็นพนกังานของบริษทั กสท โทรคมนาคมจ ากดั (มหาชน) 
จ านวน40 คนวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้
สถิติสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์เพียวสนั ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบภาวะผูน้ าแบบเผด็จการ รูปแบบภาวะผูน้ าแบบประชาธิปไตย และรูปแบบภาวะผูน้ า
แบบเสรีนิยมไม่มีความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จดา้นเศรษฐกิจและดา้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจโดยตรง นอกจากน้ีพบว่าความจงรักภกัดี ในดา้นการ
แสดงประวติัของตนเองต่อองค์การ ด้านความผูกพนัท่ีมีมากกว่าการแสดงออกท่ีเป็นนิสัย และด้านหลีกเล่ียงความไม่ซ่ือตรงต่อองค์การไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จต่อองค์การทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านท่ีไม่เก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจโดยตรง ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช และสาขาทุ่งสง  
ค าส าคญั : ภาวะผูน้ า ความจงรักภกัดี ความส าเร็จ 

Abstract 
The objective of this research was to study the leadership styles and employees’ loyalty affected on success of CAT Telecom Public 

Company Limited. The instrument used in the research included questionnaires and there were 40 samples who are employees of CAT Telecom 
Public Company Limited. The data analyzed with micro computer; auto statistical program by percentage, mean, standard deviation, Hypothesis 
testing, Pearson product  moment correlation coefficient and multiple regression analysis. The study found that there was no relationship between 
the formats of dictator leaders, democratic leaders, liberal leaders with the economic success and not related economic success. There also found 
that there was no relationship between the organization and the employees’ loyalty in their own history, the attachment more than the habitual 
expression and the escape from unloyalty both in economic success and not related economic success of CAT Telecom Public Company Limited 
in Thungsong and Nakhonsrithammarat Branches. 
Keywords: Leadership, Loyalty, Success. 
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การศึกษาการกระจายความร้อนในโดขนมปังทีผ่่านการให้ความร้อนจากไมโครเวฟด้วยวธีิไฟไนท์เอลเิมนท์ 
A Finite Element Method for Study of Microwave Heat Distribution Model in Dough 

วสิรา ทุโต1  และ  กติตชัิย บรรจง2 
Wisara Thuro and Kittichai  Banjong 

1สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหาร     2สาขาวศิวกรรมแปรรูปอาหาร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานครฯ 

E-mail : wisara.thuto@gmail.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีจุดประสงค ์ เพ่ือศึกษาการกระจายความร้อนในอาหารท่ีผ่านการให้ความร้อนดว้ยไมโครเวฟมุ่งเน้นศึกษาอิทธิพลความ

เขม้ขน้ของเกลือท่ี ระดบั 0% 0.2% 0.5% 1.0% และ 1.5% ต่อการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิภายในช้ินอาหาร โดยใชโ้ดขนมปังเป็นตวัอยา่งในการทดสอบ 
การจ าลองพฤติกรรมการกระจายความร้อนท่ีเกิดข้ึนภายในโดขนมปังอาศยัพ้ืนฐานการ วิเคราะห์ปัญหาด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท จาก
โปรแกรม COMSOLTM Multiphysics ซ่ึงพบว่าความร้อนเร่ิมเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วบริเวณใจกลางของแลว้จึงแผ่ขยายออกตามแนวรัศมีจากดา้นในสู่
ดา้นนอกตามล าดบัการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิท่ีต  าแหน่ง ต่างๆ มีลกัษณะแปรผนัตรงกบัเวลาและระดบัความเขม้ขน้ของเกลือในโดขนมปังโดยผลจาก
การจ าลอง และผลการทดลองนั้นมีลกัษณะการกระจายความร้อนและการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัและผลการจ าลองยงั
สามารถท านายอุณหภูมิได้แม่นย  าใกลเ้คียงกบัผลการทดลองอีกดว้ย ซ่ึงอาจน าแบบจ าลองการกระจายอุณหภูมิน้ีไปประยกุตใ์ช้ในอาหารชนิดอ่ืนๆ 
ต่อไป 
ค าส าคญั : ไมโครเวฟ การกระจายความร้อน วิธีไฟไนทเ์อลิเมนท ์โดขนมปัง 

Abstract 
The objective of this project was to study in microwave heat distribution model for food by using dough as the test material, focuses 

on the influence of 0% 0.2% 0.5% 1.0% and 1.5% salt concentration. The simulation of behavior inside the cavity was based on the finite element 
method analyzed with COMSOLTM Multiphysics. The result showed the rapid rise in temperature from the center of dough toward its surface. The 
temperature rising and heat distribution was direct variation with time and salt concentration in dough. The experimental temperature and the finite 
element predicted temperature exhibited a good fit to each other in all regions. This simulation model can further applied to the other foods. 
Keywords: Microwave, Heat distribution, Finite element method, Dough. 
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ปริมาณโลหะในหอยสังข์โมฬี Pugilina cochlidium (Linnaeus, 1758) บริเวณป่าชายเลน  
เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 

Metals Accumulation in Spiral Melongena Pugilina cochlidium (Linnaeus, 1758) from Mangrove Area 
Bang Khun Tien Bangkok 

ขวญัฤทยั  ชาวเมอืงโขง  และ สมาน  แก้วไวยุทธ  
Khwanruthai  Chawmuangkhong  and  Smarn  Kaewviyudth 

ภาควชิาสัตววิทยา  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   
E-mail : khwanruthai@yahoo.com 

บทคัดย่อ 
ศึกษาปริมาณโลหะในหอยสังข์โมฬี  Pugilina cochlidium (Linnaeus, 1758) จากบริเวณน ้ าต้ืนป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน โดยใช้วิธี 

inductive coupled plasma-optic emission spectroscopy ( ICP-OES) พบปริมาณโลหะโครเเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) ตะกัว่ (Pb) นิกเกิล 
(Ni) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) และโคบอลท์ (Co) อยูใ่นช่วง 0.016-1.071 , 0.010-0.749, 0.245-6.655, 0-0.137, 0-0.308, 0.099-0.382, 0-0.015  
และ 0 -0.054 mg/kg ตามล าดบัโลหะหนกัตะกัว่ และแคดเมียม ท่ีพบในเน้ือเยื่อตวัอยา่งท่ีศึกษาต ่ากว่าค่ามาตรฐานท่ีก าหนดไวท้ั้งจากกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศไทยและสหภาพยโุรป 
ค าส าคญั : โลหะหนกั หอยสงัขโ์มฬี  สเปกโตรสโกปีแบบพลาสมาคู่ควบ 

Abstract 
Level of the metals Cromium (Cr), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Cadmium (Cd) and Cobalt (Co) were 

determined in soft tissues of the spiral melongena, Pugilina cochlilidium, from the mangrove area in Ban Khun Tein. The analyses of elements 
were performed by inductive coupled plasma-optic emission spectroscopy (ICP-OES) techniques. The metal concentrations found in tissues varied 
for 0.016-1.071, 0.010-0.749, 0.245-6.655, 0-0.137 , 0-0.308, 0.099-0.382, 0-0.015  and 0-0.054 mg/kg dry weight respectively . These data 
showed that heavy metal; Pb and Cd concentrations in tissues of investigated species were also lower than the maximum levels set by Public 
Health ministry of Thailand and European Union. 
Keywords: Heavy metals, spiral melongena, ICP-OES. 
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การสร้างแบบประเมินภาคปฏิบัติกจิกรรมด้านทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
A Construction of Performance Assessement Form of Visual Art Activities for Pratomsuksa 6 Students. 

วรีวรรธน์  ววิฒันพุทธากลุ 
Veerawat  Wiwattanaputtagoon 

สาขาวจิยัและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์    E-mail : bantams-yai@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ สร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินภาคปฏิบติักิจกรรมด้านทศันศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และเพ่ือพฒันาเกณฑก์ารให้คะแนนการประเมินภาคปฏิบติักิจกรรมดา้นทศันศิลป์ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 423 คน ไดม้าโดยการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบประเมินภาคปฏิบติักิจกรรมดา้นทศันศิลป์ และเกณฑก์ารประเมินผลงาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหา
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ความเช่ือมัน่ ความสมัพนัธ์คะแนนของผูส้งัเกต และวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. แบบประเมินภาคปฏิบติักิจกรรมดา้นทศันศิลป์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบมาตรวดัรูบริคส์ ระดบัคุณภาพของ

เกณฑก์ารให้คะแนนชนิดคะแนน 3 ระดบั คือ 3, 2 และ 1 ในการประเมินภาคปฏิบติักิจกรรมดา้นทศันศิลป์ มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นปฏิบติังาน และขั้น
ผลงาน มีจ านวน 4 ฉบบั คือ ฉบบัท่ี 1 งานส่ือผสม ฉบบัท่ี 2 งานวาดภาพระบายสี ฉบบัท่ี 3 ดา้นงานป้ัน และฉบบัท่ี 4 งานพิมพภ์าพ 

2.  แบบประเมินภาคปฏิบติักิจกรรมดา้นทศันศิลป์ทั้ง 4 ฉบบั ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดชันีความสอดคลอ้งมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.80-1.00 
ค่าอ  านาจจ าแนก 0.37-0.66 ความเช่ือมัน่ 0.88-0.90 ความสมัพนัธ์ของการให้คะแนนของผูส้ังเกตคนท่ี 1 กบัคนท่ี 2 มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.722-0.922 และ
สมัพนัธ์กบัผูส้งัเกตคนท่ี 3 มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.707-0.925 และผูส้งัเกตคนท่ี 2 มีการให้คะแนนสมัพนัธ์กบัคนท่ี 3 อยูร่ะหวา่ง 0.755-0.763 วิเคราะห์องค์

ประเชิงยนืยนัมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบทั้ง 4 ฉบบั มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.36- 0.95 ค่า  2 0.00-3.69 ค่า P 0.296-1.000 ค่า GFI 0.97-1.00 ค่า RMR 0.000-
0.48 ค่า RMSEA 0.000-0.048    แสดงวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือแบบประเมินภาคปฏิบติักิจกรรมดา้นทศันศิลป์ทั้ง 4 ฉบบั 
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง มีค่าคะแนนต ่าสุด 10 คะแนนสูงสุด 51 คะแนน 
ค าส าคญั : แบบประเมินภาคปฏิบติั เกณฑก์ารให้คะแนน ทศันศิลป์ 

Abstract 
The purposes of this research were to construct and find out the quality a Performance Assessment form of Visual Art Activities for 

Pratomsuksa 6 Students. And construct norms of the construction of a Performance Assessment form of Visual Art Activities. The sample 
consisted of 423 Pratomsuksa 6 students in the second semester of the academic year 2009, Phetchabun Educational Service Area Office. The 
selected by multistage random sampling technique. The data was analyzed by using content validity, difficulty index, discriminant index, 
reliability, correlation coefficient, factor analysis, and norms. 

The results were as follows : 
1. The results were as follows: A Performance Assessment form of Visual Art Activities for Pratomsuksa 6 Students. The topics of 

the tests are as follow: 1) media mix 2 copies. 2) Drawing on 2 sets. 3) the sculpture of 2 sets. 4) work print 2 copies.  
2. The content validity of Performance Assessment form of Visual Art Activities. The item-objective congruence index ranged from 

0.80 to 1.00, discriminant index ranged from 0.37 to 0.66, reliability ranged from 0.88-0.90, correlation coefficient was teacher 1 with teacher 2 
ranged from 0.722-0.922 and teacher 3 ranged from 0.707 to 0.925 and teacher 2 with teacher 3 ranged from 0.755-0.763. The norms scores were 
ranged from 10 to 51. 
Keywords: evaluation practice, scoring criteria, the visual arts. 
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การสังเคราะห์เส้นใยนาโนและโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์แบบสามมิติโดยวธีิไฮโดรเทอร์มัล 
Synthesis Nanofiber ZnO and Nano Structure 3D by Hydrothermal 

จตุรพร  พนัธ์งาม     วชัรินกร  เมฆลา  วนา  ค าอุดม    และ ดนัย  วโิรจน์อุไรเรือง   
Jaturaporn  Phanngam,  Vacharinkorn  Mekla,  Wana  Kumudom  and  Danai  Virojuraireung 

โปรแกรมวชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี    
E-mail: ptt1516@gmail.com 

บทคัดย่อ 
ซิงคอ์อกไซด์โครงสร้างนาโน ถูกสังเคราะห์ข้ึนโดยวิธี Hydrothermal จากผงอนุภาคนาโนซิงคอ์อกไซด์ เราสามารถสังเคราะห์ซิงคอ์อก

ไซดโ์ครงสร้างนาโนแบบเส้นลวดนาโนขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 20 -50 นาโนเมตรมีความยาวเป็นไมโครเมตร เป็นผลส าเร็จจาก Autoclave 
ท่ีใชส้ าหรับสงัเคราะห์โดยวิธี Hydrothermal เราท าข้ึนเอง ซ่ึงตรวจสอบผลการทดลองดว้ยเทคนิค XRD, SEM, TEM และ EDX  
ค าส าคญั: ซิงคอ์อกไซดโ์ครงสร้างนาโน ไฮโดรเทอร์มลั Autoclave 

Abstract 
The ZnO nanostructures was synthesized by Hydrothermal from powder  particle ZnO nano. Can synthesize ZnO nanostructure 

style nanofibers that are diameter about 20-50 nanometer, long is micrometer, is success. Which, Autoclave is use for synthesized in our research, 
by examining results with the XRD, SEM, TEM  and  EDX technique. 
Keywords: ZnO,  Nanofibers, Hydrothermal, Autoclave. 
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บัลลาสต์อเิลก็ทรอนิกส์หลอด T5 พลงังานแสงอาทติย์ส าหรับไฟถนนชนบท 
โดยใช้วงจรสวทิช่ิงประสิทธิภาพสูง 

Photovoltaic Powered T5 Lamp Electronic Ballast for Rural Street Lighting Using High Efficiency 
Switching Circuit 

 นพกฤษณ์ ศรศิลป์  ธเนศ ธนติย์ธีรพนัธ์  และ  สมชาย อรุณรุ่งรัศม ี
Noppakrit Sonsilp, Tanes Tanitteerapan and Somchai Arunrungrusmi 

 ห้องวจิยัอิเล็กทรอนิกส์ก าลงัและระบบวงจรไฟฟ้า ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี กรุงเทพมหานคร   

 E-mail : tanes_kmutt@yahoo.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการพฒันาวงจรบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีใชก้บัหลอดฟลูออร์เรสเซนส์ชนิด T5 (หลอดผอม) ส าหรับระบบส่องสว่างไฟ

ถนนในชนบทท่ีห่างไกลซ่ึงระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่สามารถเขา้ถึงได ้บลัลาสตท่ี์พฒันาข้ึนใช้ถูกออกแบบให้เป็นวงจรสวิทช่ิงประสิทธิภาพสูง โดย
ใช้หลกัการท างานแบบวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดอีคลาส (E class Inverter) ซ่ึงน าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ีเปล่ียนเป็นแรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลบัสญัญาณไซน์โดยอาศยัหลกัการรีโซแนนซ์ของอุปกรณ์เหน่ียวน าและตวัเก็บประจุท่ีติดตั้งอยูภ่ายในวงจรบลัลาสต ์ส าหรับโครงสร้างของ
บลัลาสตท่ี์พฒันาข้ึนน้ีประกอบดว้ย ตวัเหน่ียวน าดา้นเขา้ อุปกรณ์สวิตช์เซมิคอนดกัเตอร์ซ่ึงในท่ีน้ีใชอุ้ปกรณ์มอสเฟส ตวัเหน่ียวน ารีโซแนนซ์ ตวัเก็บ
ประจุรีโซแนนซ์ และตวัเก็บประจุดา้นออก ส าหรับการท างานของวงจรบลัลาสตท่ี์พฒันาข้ึนนั้น ท าไดโ้ดยง่ายเพียงจ่ายสัญญาณควบคุมซ่ึงในท่ีน้ีใช้
วิธีควบคุมแบบ Pulse Width Modulation (PWM) เขา้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์มอสเฟส วงจรก็สามารถจ่ายสัญญาณรูปคล่ืนไซน์แรงดนัและ
ความถ่ีสูงเพ่ือจุดหลอดฟลูออร์เรสเซนตข์นาด 9 วตัต ์ให้เปล่งแสงออกมาได ้โดยคุณภาพแสงท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับไดเ้ท่ากบับลัลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป 

เพ่ือเป็นการประเมินผลการวิจยั วงจรบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์เพ่ือจุดหลอด T5 ขนาด 9 วตัต์ จึงถูกสร้างเพ่ือท าการทดสอบ โดย
แรงดนัไฟตรงดา้นเขา้เท่ากบั 12 โวลท ์สามารถก าเนิดแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัดา้นออกเท่ากบั 165 โวลท ์ก าหนดให้ใช้ความถ่ีการท างานท่ี 50 กิโล
เฮิร์ท จากผลการทดสอบพบวา่ วงจรบลัลาสตท่ี์พฒันาข้ึนสามารถจุดหลอด T5 ไดท่ี้ประสิทธิภาพการท างานเกินกวา่ 90%  
ค าส าคญั : บลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์  หลอดฟลูออร์เรสเซนส์ชนิด T5  อินเวอร์เตอร์ชนิดอีคลาส 

Abstract 
The research is development electronic ballast circuit as use with fluorescence T5 lamps for remote rural street lighting, which, 

public lighting can’t access rural. Ballast is designed to be developed using high efficiency switching circuit, the principle function of the E class 
Inverter. Which the DC voltage from the battery into an AC sinusoidal voltage through the series resonance of the inductor and capacitor 
equipment installed inside the ballast circuit. The structure ballast of the enhanced features. Inductor input Semiconductor switches, which in this 
MOS phase devices, inductor series resonance, capacitor series resonance, and the output capacitor. For Operation of ballast circuit this easy is 
control signal, which in using Pulse Width Modulation (PWM) Access control operation of MOS phase supplies. circuit it can signal a sine wave 
voltage and high frequency, fluorescence T5 lamps size 9 watts, the light emitting source, the light quality has remained acceptable as electronic 
ballasts. 

For evaluation of research, electronic ballast circuit for fluorescence T5 lamps size 9 watts, was created for test. By the input DC 
voltage as 12 volts, can generate the output AC voltage as 165 volts, the working frequency of 50 kHz.. Results of the tests is ballast circuit T5 
lamp can be developed in performing more than 90%. 
Keywords: Electronic ballast,  Fluorescence T5 lamps, E class Inverter. 
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การทดสอบตัวน าไฟฟ้าต้านแรงดันต ่าตามมาตรฐาน IEC 60439 
Testing Low Voltage Busduct Using IEC 60439 Standard 

สุรารักษ์  ดวงสุวรรณ และ ณรงค์  มัง่คัง่ 
Surarak duangsuwan and Narong Mungkung 

ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
E-mail : narong_kmutt@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การทดสอบพิกดัของแท่งตวัน าไฟฟ้าแรงดนัต ่าตามมาตรฐาน IEC 60439 โดยแท่งตวัน าท่ีออกแบบและทดสอบนั้น เป็นระบบ 3 เฟส 

4 สาย 400 V โดยการทดสอบ Withstand Voltage Test และ Insulation Resistance Test ผลการทดสอบท่ีพิกดัปริมาณกระแส 1600 A และ 2500 A 
ตามล าดบั พบว่า แท่งตวัน าท่ีออกแบบ สามารถทนทานต่อแรงดนัทดสอบท่ีความถ่ีใช้งาน ทนทานต่อแรงดนัอิมพลัส์ การเพ่ิมของอุณหภูมิเป็นไป
ตามเกณฑ ์และการคงทนต่อการเป็นฉนวน สามารถใชง้านไดต้ามปกติและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ค าส าคญั : Busduct   แรงดนัต ่า   มาตรฐาน IEC 60439 

Abstract 
The experiment coordinates of low voltage busduct using IEC 60439 Standard, the busduct design is 3-phase 4 lines 400 v., by the 

Withstand Voltage Test and Insulation Resistance Test. The test results at amount of voltage as 1600A and 2500A a, respectively, was the busduct 

design can be durable to friction, test form frequency of use, durable to impulse pressure. Temperature increase to standard, and the resistance of 
the insulation can be used as a standard.  

Keywords: Busduct, Low voltage, IEC-60439. 
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ผลการใช้กากกะทใินอาหารไก่เนือ้ 
Effects of Using Coconut Meal on Broiler Performances 

จรรยา  คงฤทธ์ิ   ณหทยั  วิจติโรทยั   และ   กานต์  สุขสุแพทย์ 
Chunya Khongrith, Nahatai Vijitrotai and Kan Suksupath 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตสัตวแ์ละประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 

E-mail : kssuchee@kmitl.ac.th   

บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของการใชก้ากกะทิในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เน้ือ โดยใช้ไก่เน้ือคละเพศอาย ุ1 วนั จ  านวน 640 ตวั 

วางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มทดลองๆ ละ 4 ซ ้าๆ ละ 32 ตวั กลุ่มทดลองคือ กลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มเสริมสารเร่ง
การเติบโต ในปริมาณ 2.5 มิลลิกรัมต่อ100 กิโลกรัมอาหาร กลุ่มเสริมกากกะทิตากแห้งท่ีระดบั 4, 8 และ 12 %ตามล าดบั ในอาหารทั้ง 2 ระยะ คือ 
ระยะเล็ก (0-3 สปัดาห์) และ ระยะเติบโต (3-6 สปัดาห์) 

ผลการทดลอง พบว่า ในช่วงอาย ุ0-3, 3-6 และตลอดการทดลอง 0-6 สัปดาห์ การเสริมกากกะทิส่งผลกระทบต่อน ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน 
อตัราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารท่ีกินและประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมและกลุ่มเสริม
สารเร่งการเติบโต โดยมีระดบัการใช้กากกะทิท่ีแนะน าในการใช้เล้ียงไก่เน้ือตลอดอายุการเล้ียงอยู่ท่ี 4% ซ่ึงมีอตัราการเล้ียงรอดสูง ส่วนตน้ทุน
ค่าอาหารต่อการเพ่ิมน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม พบว่ากลุ่มท่ีเสริมกากกะทิท่ีระดบั 4% มีราคาตน้ทุนค่าอาหารน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ และสามารถลดตน้ทุน
ค่าอาหารไดต้  ่าท่ีสุด 
ค าส าคญั : กากกะทิ   ไก่เน้ือ  สมรรถนะการเจริญเติบโต 

Abstract 
This study was assigned to evaluate growth performances of broiler chicken after feeding diets contained three levels of coconut 

meal in ration. Six hundred forty mixed sexes, one day old chick, were allocated into each treatment by CRD designed. The experiment contained 
five treatments with four replications of thirty two chick for each cage including: group 1-control, group 2- supplement with growth promotion at 
2.5 mg per100 kg diet, group 3 to 5 - supplement with coconut meal at 4, 8 and 12 % in the starter (0-3 wk) and grower (3-6) rations.  

The results of this study during 0-3, 3-6 and 0-6 week of chicken age show that after supplemented with coconut meal in chicken 
diets it significantly affect to growth rate, feed intake, FCR when compare with the control group or growth promotion supplementation group. 
Moreover, the survival rate also affect when supplement with coconut meal more than 4%. Cost of feed intake per kilogram of body weight gain 
also affect when supplement with coconut meal more than 4%. In summary, the optimum level of coconut meal supplement in broiler diet should 
not apply over 4%  
Keywords: Coconut meal, Broiler chicken, Growth performances. 
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การศึกษาผลของอาหารต่อคุณภาพเปลอืกไข่เป็ด กรณีศึกษา : อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
A Study on Laying Duck Feed and Feeding on Egg Shell Quality  

A Case Study : Amphur Banglane, Nakornprathom Province 

กานต์  สุขสุแพทย์ และ จรรยา  คงฤทธ์ิ 

Kan Suksupath and Chunya Khongrith 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตสัตวแ์ละประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 

บทคดัย่อ 
การศึกษาอิทธิพลของอาหารต่อคุณภาพเปลือกไข่เป็ดจากฟาร์มเป็ดอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยใช้ไข่เป็ดพนัธุ์ลูกผสมจ านวน 

300 ฟอง แบ่งออกเป็นไข่เป็ดกลุ่มเปลือกหนาและไข่เป็ดกลุ่มเปลือกบาง แบ่งกลุ่มทดสอบทั้งสองออกเป็น 5 กลุ่มทดสอบ ซ่ึงแต่ละกลุ่มทดสอบมี 3 
ซ ้า แต่ละซ ้ามีไข่เป็ด 30 ฟอง กลุ่มทดสอบคือ ไข่เป็ดฟาร์มท่ี 1 ถึง 5 ท าการประเมินคุณภาพของไข่เป็ดในแต่ละฟาร์ม จากผลการศึกษาองคป์ระกอบ
ทางเคมีในอาหารผสมจาก 5 ฟาร์ม พบวา่ มีแคลเซียมในอาหาร 2.01-3.47 %โปรตีน 13.58-19.81 % ฟอสฟอรัส 0.56-1.07 % ผลการประเมินในดา้น
คุณภาพไข่พบวา่ ไข่เป็ดกลุ่มเปลือกหนามีค่าน ้ าหนกัไข่เป็ด 66.15-79.33 กรัม/ฟอง ค่าความแข็งของเปลือกไข่ 2609.1-3388.4 กรัม/ตารางมิลลิเมตร 
ค่าคะแนนสีของไข่แดง 12.17-14.26 ค่าน ้ าหนกัเปลือกไข่ 6.40-6.48 กรัม/ฟอง ค่าความหนาเปลือกไข่ 0.42-0.48 มิลลิเมตร ค่าฮอร์ยนิูต 74.01-79.17 
ค่าแคลเซียมในเปลือกไข่ 39.69-43.56 %ไข่เป็ดกลุ่มเปลือกบางค่าน ้ าหนกัไข่เป็ด 58.97-68.43 กรัม/ฟอง ค่าความแข็งของเปลือกไข่ 1727.3-2759.3 
กรัม/ตารางมิลลิเมตร ค่าคะแนนสีของไข่แดง 12.79-13.85 ค่าน ้ าหนกัเปลือกไข่ 4.76-6.88 กรัม/ฟอง ค่าความหนาเปลือกไข่ 0.38-0.43มิลลิเมตร ค่า
ฮอร์ยนิูต 69.62-78.42 ค่าแคลเซียมในเปลือกไข่ 40.72-43.35 % ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ปัญหาคุณภาพเปลือกไข่เป็ดไม่ไดมี้ผลจากคุณภาพอาหารเพียง
ประการเดียว แต่อาจเป็นผลสืบเน่ืองจากการดูแลในระยะเป็ดเล็กและเป็ดรุ่นท่ีนิยมเล้ียงแบบไล่ทุ่งอีกดว้ย 
ค าส าคญั : ไข่เป็ด อาหารและการให้อาหาร คุณภาพเปลือกไข่ 

Abstract 
A study on influence of laying duck feed and feeding on egg shell qualities were applied to five laying duck farms at Amphor 

Banglane, Nakornprathom province. A total three hundred eggs with include 150 normal shell eggs and 150 thin shell eggs were collected in three 
times from five selected farms to determine various qualities of egg. The chemical composition of complete diet from five farms were analyzed 
and contained: calcium 2.01-3.47 %, protein 13.58-19.81 %, phosphorus 0.56-1.07 %. Egg qualities of normal shell group were presented as: egg 
weight 66.15-79.33 g, shell breaking strength 2609.1-3388.4 g/mm2, yolk color 12.17-14.26, shell weight 6.40-6.48 g, shell thickness 0.42-0.48 
mm, haugh unit (HU) 74.01-79.17, shell calcium 36.69-43.56 %. Egg qualities of thin shell group were presented as: egg weight 58.97-68.43 g, 
shell breaking strength 1727.3-2759.3 g/mm2, yolk color 12.79-13.85, shell weight 4.76-6.88 g, shell thickness 0.38-0.43 mm, haugh unit (HU) 
69.62-78.42, shell calcium 40.72-43.35 %. In summary, it was found that the problem of shell quality of laying duck eggs was not affected only 
from feed composition but they might cause of  rearing during young age or grower of duck.   
 Keywords: Laying Duck, Feed and Feeding, Shell quality. 
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ผลของ Lactobacillus plantarum ทีแ่ยกได้จากโรงงานอุตสาหกรรมผลติเอทานอลจากกากน า้ตาลต่อการผลติเอ

ทานอลของ Saccharomyces cerevisiae 

Effect of Lactobacillus plantarum Isolated from An Industrial Ethanol Plant Using 

Cane Molasses on Ethanol Production of  Saccharomyces cerevisiae 
 

ศิริโฉม  ทุ่งเก้า และ ณฏัฐ์  ภู่ไหม 

Sirichom  Thungkao and Nutt  Poomai 
สาขาวชิาจุลชีววทิยา ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131 

E-mail : sirichom@buu.ac.th   
 

บทคัดย่อ 
อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงเป็นกระบวนการท่ีไม่ปลอดเช้ือและมกัมีแลคติกแอซิดแบคทีเรียปนเป้ือนท าให้

เกิดผลเสียต่อการผลิตเอทานอล งานวิจยัน้ีท  าการแยกแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล แห่งหน่ึงท่ีใช้กากน ้ าตาลเป็น
วตัถุดิบ พบการปนเป้ือนในน ้ าหมกัจ านวน 4.2-4.9 log CFU/ml จากการจดัจ าแนก แลคติกแอซิดแบคทีเรียท่ีพบมากพบว่าเป็น Lactobacillus 
plantarum เม่ือน าแบคทีเรียสายพนัธุ์น้ีมาเพาะเล้ียงร่วมกบัยีสต ์Saccharomyces cerevisiae สายพนัธุ์ท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลโดยใช้กากน ้ าตาลเป็น
อาหารหมกัพบว่า L. plantarum เจริญไดดี้และท าให้ยีสตมี์การเจริญและการผลิตเอทานอลลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุมท่ีไม่มีแลคติกแอซิด
แบคทีเรียแบคทีเรีย   โดยเม่ือมี  L. plantarum เร่ิมตน้ 3 log CFU/ml ยสีตมี์การผลิตเอทานอลลดลงร้อยละ 8.11 ในขณะท่ีเม่ือมี L. plantarum เร่ิมตน้ 6 
log CFU/ml การผลิตเอทานอลของยีสตล์ดลงเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 21.26 เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม ผลการวิจยัท่ีไดช้ี้ให้เห็นปัญหาการปนเป้ือน
แบคทีเรียในกระบวนการผลิตเอทานอลระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยและควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ือหาทางลดการปนเป้ือนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลให้สูงข้ึนต่อไป 
ค าส าคญั : Lactobacillus plantarum เอทานอล กากน ้าตาล การปนเป้ือน  
 

Abstract 
Ethanol production is a non-steriled fermentation process and often be contaminated with lactic acid bacteria (LAB).  This research 

reports the isolation of LAB from an industrial ethanol plant using cane molasses as raw material.  The result revealed 4.2-4.9 log CFU/g LAB 
contamination in the fermentation broth with Lactobacillus plantarum being the predominant species.  When this lactobacillus strain was cultured 
together with the production yeast strain S. cerevisiae in molasses medium, growth and ethanol production of the yeast was retard compared with 
LAB-free control.  As shown in the results, inoculation with 3 log CFU/ml L. plantarum caused 8.11 % reduction in ethanol production of S. 
cerevisiae.  Inoculation with a higher number of L. plantarum (6 log CFU/ml) increased the reduction rate to 21.62 %.   The overall data point to 
the need to conduct more research dealing with the contamination problem in order to improve efficacy towards the fuel ethanol industry of 
Thailand.  
Keywords:  Lactobacillus plantarum, Ethanol, Molasses, Contamination. 
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การควบคุมโรคเส้นด าของยางพาราโดยใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
Biological Control of Black Stripe in Rubber by Trichoderma 

อรด ี พนิิจไพฑูรย์ 
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บทคัดย่อ 
เพ่ือหาวิธีควบคุมโรคเส้นด าของยางพาราได้อย่างทนัต่อความเสียหายท่ีได้รับจึงได้จดัระดบัอาการโรคเส้นด าของยางพาราเป็น 4 

ระดบั คือ ระดบั L0 หน้ายางไม่แสดงอาการเน่า ระดบัอาการ L1 หน้ายางเน่า 1-10 % ระดบัอาการ L2 หน้ายางเน่า 10.1-20 % ระดบัอาการ L3 หน้า
ยางเน่าเกิน 20 % ของพ้ืนท่ีรอยกรีดทั้งหมด วางแผนการทดลองแบบ RCBD โดยฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาเปรียบเทียบกบัสาร เมตาแลกซีน ฟอส
ไฟทแ์ละน ้ าลงไปในทุกระดบัอาการโรค กระจายอยูใ่นแปลงยางพาราพนัธ์ุ RRIM 600 อาย ุ15-20 ปี โดยฉีดพ่น 4 คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนั 1 เดือน  
วดัผลโดยการวดั % หนา้ยางเน่าท่ีเพ่ิมข้ึน หลงัจากฉีดพ่นคร้ังสุดทา้ย 1 เดือน พบว่าท่ีระดบัอาการ ตน้ยางท่ีไม่แสดงอาการเน่า (L0) เน่าเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 
10.38, 8.06, 8.22 และ 8.53% ตามล าดบั ส่วนตน้ยางท่ีหนา้ยางเน่าเฉล่ียไม่เกิน 10% นั้นหลงัฉีดพ่นจะเน่าเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 1.14, 0.05, 8.08 และ 11.43% 
ตามล าดบั ส่วนตน้ยางท่ีหนา้เน่าตั้งแต่ 10.1% ข้ึนไป และไม่เกิน 20% ของพ้ืนท่ีรอยกรีด หลงัฉีดพ่นจะเน่าเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 4.34, 1.75, 2.31 และ 5.17% 
และท่ีระดบัอาการโรคสูงสุดคือหนา้ยางเน่าเกิน 20% แลว้พบว่าท่ีหลงัฉีดพ่นจะเน่าเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 11.75, 0, 14.88 และ 21.13% ซ่ึงในทุกระดบัอาการ
หลงัฉีดพน่ดว้ย  ไตรโคเดอร์มา, เมตาแลกซีน, ฟอสไฟท ์และน ้ าให้ผลไม่แตกต่างกนัทางสถิติแต่เม่ือเปรียบ % การเน่าในช่วงเวลาระหว่างก่อนและ
หลงัการฉีดพ่น โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบทีพบว่าท่ีระดบัอาการ L0, L1, L2 และ L3 หลงัจากฉีดพ่นดา้ยไตรโคเดอร์มา, เมตาแลกซีน, ฟอส
ไฟทแ์ละน ้า  แลว้หนา้ยางเน่าเพ่ิมข้ึน 8.79, 5.17, 3.39 และ 11.94% ตามล าดบัโดยพบว่าการใช้เมตาแลกซีน มีผลท าให้หน้ายางเน่าเพ่ิมข้ึนน้อยท่ีสุด 
ในทุกระดบัอาการโรค อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในขณะท่ีไตรโคเดอร์มา สามารถยบัย ั้งการเน่าบนรอยรีดท่ีเน่ามากกว่า 
20% ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกนั 
ค าส าคญั : การควบคุมโดยชีววิธี โรคเส้นด าของยางพารา ไตรโคเดอร์มา เมตาแลกซีน ฟอสไฟท ์

Abstract 
This experiment was conducted on 15-20 years old of rubber trees (RRIM600) in rubber plantation near Rajamangala University of 

Technology Tawan-ok Chantaburi campus. The objective was to control black stripe rot disease at tapping panels before losses. The level of 
disease was rated into 4 levels of rotting symptom depends on appearing of tapping panels symptom before trial start. The 4 levels consisted of L0- 
no rotting symptom appearing,  L1- appearing rotting symptom 1-10% of tapping panels area, L2- appearing rotting symptom 10.1-20% of tapping 
panels area and L3- appearing rotting symptom more than 20% of tapping panels area. The field experiment was conducted using randomized 
completed block design of 4 treatments with 4 replications. Treatments consisted of 3 treatments with 1 check [Trichoderma, metalaxyl, phosphyte 
and tap water (check)] on 4 levels of rotting symptom. Four times of spraying treatments were periodically done on 1 month interval throughout 4 
months. Data collection was done after the last month of treated application by measuring the % rotting increasing. The results showed that at L0, 
% rotting increased of 10.38, 8.06, 8.22 and 8.53 % respectively while these at L1 level, it was found that % rotting increased of 1.14, 0.05, 8.08 
and 11.43 %, respectively. While those at L2, it was found that % rotting increased of 4.34, 1.75, 2.31 and 5.17 % respectively. At L3, it was found 
that % rotting increased of 11.75, 0, 14.88 and 21.13 %, respectively, however, non significant different was observed among treatments of all 
levels of rotting. There was significant difference on comparing % rotting before and after treating by t-test paired two sample that % rotting 
increased of 8.79, 5.17, 3.39 and 11.94 % on L0, L1, L2 and L3, respectively. Metalaxyl showed significantly decreased rotting symptom on 4 
levels of rotting, meanwhile Trichoderma significantly decreased % rotting at L3 only. 
Keywords: biological control, black strip of rubber, metalaxyl, phosphite, Trichoderma. 
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การยดือายุการเกบ็ผลติภัณฑ์ขนมเป๊ียะน า้แตงโมของต าบลโพธ์ิสาวหาญในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
The Shelf-Life Extension of Watermelon-Chinese Pastry in Po-Soa-Harn in Ayutthaya Province 

สุภาพร พาเจริญ 
Supaporn  Pajareon 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการยืดอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑข์นมเป๊ียะน ้ าแตงโม โดยเร่ิมจากการหาปริมาณกลีเซอรอลและ

ซอบิทอลท่ีเหมาะสมในการพฒันาผลิตภณัฑข์นมเป๊ียะน ้าแตงโม โดยการวางแผนการทดลองแบบ RCBD ในการแทนท่ีปริมาณไขมนัดว้ยกลีเซอรอล
ในถัว่กวนและแทนท่ีปริมาณน ้าตาลดว้ยซอลบิทอล ในปริมาณ 10%, 20% และ 30% ตามล าดบั พบวา่ผูบ้ริโภคให้คะแนนความชอบ มีค่าแตกต่างทาง
สถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P≤ 0.05) โดยการแทนท่ีในปริมาณ 20% ผูบ้ริโภคให้การยอมรับมากท่ีสุด จากนั้นน าผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยท่ีพฒันาไดม้าศึกษา
คุณภาพทางเคมี มีค่า โปรตีน ไขมนั และความช้ืนเท่ากบั 8.55, 17.5, และ 17.27 ตามล าดบั แลว้น ามาศึกษาลกัษณะทางกายภาพ พบว่า มีค่า  L*, a* , 
b*, awและความแขง็ เท่ากบั 6.59, 10.25, 20.00 และ 0.64 ตามล าดบั จากนั้นน ามาศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภค พบว่าผูบ้ริโภคให้การยอมรับ 100% 
แลว้ท าการศึกษาอายกุารเก็บรักษา ท่ีอุณหภูมิห้อง 30 ± 2  องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งผลิตภณัฑข์นมเป๊ียะจากต าบลโพสาวหาญ  พบว่า
ผลิตภณัฑด์งักล่าวมีการเปล่ียนแปลงค่าเปอร์ออกไซด ์นอ้ยกวา่ตวัอยา่งผลิตภณัฑข์นมเป๊ียะจากต าบลโพธ์ิสาวหาญ โดยผลิตภณัฑข์นมเป๊ียะน ้ าแตงโม
ท่ีพฒันาไดมี้อายกุารเก็บรักษาประมาณ 5 สปัดาห์ ขนมเป๊ียะจากต าบลโพธ์ิสาวหาญมีอายกุารเก็บรักษาประมาณ 3 สปัดาห์ 
ค าส าคญั : อายกุารเก็บ ขนมเป๊ียะ กลีเซอรอล ซอร์บิทอล 

Abstract 
The objective of the study was to extended shelf – life in Chinese pastry. Study was to the efficiencies of glycerol and sorbital 

opimum condition for making the Chinese pastry the development of the Chinese pastry by using RCBD. The lipid and sugar substitute for 
glycerol and sugar were varied 10%, 20% and 30% respectivcly. Consumer testing in dicated that the over liking for the developed was rated as 
over all like for 20% substitute for and lipid and sugar. The chemical properties were protein lipid and moisture were 8.55, 17.50, and 17.27 
respectively. The physical properties were L*, a*, b* and aw were 6.59, 10.25, 20.00 and 0.64 respectively. Consumer test showed the overall 
liking of the Chinese pastry with 100% consumer  accepting the  product was also conducted under the three storage conditions at ( 30 ± 2 ๐C )  to 
compare Chinese pastry of Po-Soa-Harn over the storage times, changes to PV. The obbained results showed that shelf – life to Chinese pastry 
stored at the same conditions were 5 week and Chinese pastry Po-Soa-Harn stored at the same conditious were 3 week. 
Keywords: Shelf-life, Chinese pastry, glycerol and sorbital. 
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การพฒันาคุณภาพการสอนด้วยการวจัิยในช้ันเรียน 
Development of Teaching Quality with the Classroom Action Research 

น า้ฝน  ใจดี 
Namphone  Chaidee 

สาขาวชิาการจดัการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี 
E-mail : namphone_c@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาคุณภาพการสอนด้วยการวิจยัในชั้นเรียน มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาคุณภาพการสอน ประเมินกระบวนการ

เรียนรู้และพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ดว้ยการวิจยั
ในชั้นเรียนโดยการใช้เทคนิคแผนภาพความคิด กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา ชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการจดัการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จ านวน 46 คน ท่ีเรียนรายวิชาการเพ่ิมผลผลิต ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 

ผลการวิจยัพบวา่  
1. ผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจและเกิดทกัษะในการท าวิจยัในชั้นเรียน สามารถด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน และใช้กระบวนการวิจยั 

เพ่ือพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
2. ได้พฒันากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการเพ่ิมผลผลิต โดยใช้เทคนิคแผนภาพความคิด จ านวน 8 แผน ซ่ึงประกอบด้วย การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นความรู้พ้ืนฐานของผูเ้รียน โดยใชแ้ผนภาพความคิด 2) ขั้นกิจกรรม เป็นการ
ปฏิบติักิจกรรมเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์โดยใชผู้เ้รียนสร้างแผนภาพความคิดดว้ยตนเอง 3) ขั้นสรุป เป็นการน าความรู้และแผนภาพความคิดท่ีไดม้า
อภิปรายและสรุปร่วมกนั 4) ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมและการสร้างแผนภาพความคิดของผูเ้รียน 

3. ผูเ้รียนมีกระบวนการเรียนรู้ในด้านการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน จากการเรียนโดยใช้เทคนิคแผนภาพ
ความคิด 
ค าส าคญั : คุณภาพการสอน วิจยัในชั้นเรียน เทคนิคแผนภาพความคิด 

Abstract 
The purpose of this research was to develop the teaching quality with the classroom action research. It also was to studied to 

develop the analytical thinking and learning achievement in productivity by using mind mapping technique. The target group consisted of 46 
fourth year graduate students enrolled in Productivity in the second semester of the academic year 2009 at Rajamangala University Technology 
Tawan-Ok. The research instruments consisted of 8 lesson plans using mind mapping technique, analytical thinking test and learning achievement 
assessment form. 

The findings revealed that : 
1. The Lecturer realize the process and understand the skill for doing the classroom action research. The lecturer can use the 

classroom action research to develop the efficient learning development‛ 
2. The lecturer had the opportunity to develop learning activities in Productivity subject by using 8 lesson mind mapping 

techniques plan which was consisted of 4 steps. The first step was the introduction – the learners were prepared their basic knowledge by using 
mind mapping. The second was the activity step – the learners used the knowledge and mind mapping which was thought by themselves to discuss 
and conclude in their group. The last step was evaluation – the lecturer evaluated the result from the students’ activity and evaluated the creation of 
students’ mind mapping. 

3. The learners received the learning process of analytical thinking and better learning achievement because of the mind mapping 
technique. 
Keywords: Teaching Quality, Classroom Action Research, Mind mapping technique. 
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การจัดการคุณภาพเพือ่พฒันาศักยภาพการแข่งขันของวสิาหกจิชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวนัออก 
Quality Management for Competitive Advantage Improvement of Small Food Processing Industries in 

Thai Eastern Region 

น า้ฝน  ใจดี 
Namphone  Chaidee 

สาขาวชิาการจดัการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี 
E-mail : namphone_c@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวนัออก ความเขม้แข็งของ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวนัออก วิเคราะห์หากลยุทธ์การจดัการคุณภาพเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั ท่ีเหมาะสมส าหรับ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวนัออก โดยใชวิ้ธีวิจยัแบบผสมผสาน ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ  

ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบของความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชนท่ีส าคญัของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวนัออก 
จดัอยูใ่น 4 ดา้น คือ ดา้นระบบบญัชีและการเงิน ดา้นโครงสร้างการบริหาร ดา้นการตลาด และด้านกระบวนการผลิต ความเขม้แข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมากต่อประสิทธิภาพในการจดัการคุณภาพ ซ่ึงหากวิสาหกิจชุมชนมีการพฒันาความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชนครบทั้ง 4 
องคป์ระกอบ จะท าให้วิสาหกิจชุมชนมีการจดัการคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีดี ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในเชิง
แข่งขนัของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารให้มีศกัยภาพมากข้ึน อนัจะน าไปสู่การพฒันาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเขม้แข็งและย ัง่ยืน ผูป้ระกอบการ
ควรพฒันากลยทุธการจดัการคุณภาพ เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์อาหารแปรรูปให้มีศกัยภาพการผลิตสู่ระดบัสากล มุ่งเน้นการพฒันามาตรฐานและการ
รับรองคุณภาพผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็ให้สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ส าหรับกลยทุธการจดัการคุณภาพ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวนัออก ตอ้งปรับเปล่ียนทิศทางการด าเนินกลยทุธการ
แข่งขนัของกิจการ จากเดิมท่ีมุ่งเนน้ใชก้ลยทุธความไดเ้ปรียบจากปัจจยัการผลิตราคาถูกในการแข่งขนั ไปสู่การพฒันากลยทุธท่ีมุ่งเน้นการแข่งขนัใน
ระดบัชาติและระดบัโลกมากข้ึน นัน่คือการมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัลูกคา้  โดยการผลกัดนัให้ผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจชุมชนมีคุณภาพตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ และมีความปลอดภยัสามารถแข่งขนัได ้โดยการก าหนดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑ ์การควบคุมคุณภาพการผลิต 
การควบคุมปริมาณการสูญเสียวตัถุดิบในกระบวนการผลิต และการพฒันาผูผ้ลิตในชุมชน  มุ่งเน้นการพฒันาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของ
สินคา้ประเภทอาหารอยา่งต่อเน่ือง และปรับปรุงกระบวนการจดัการคุณภาพ โดยการจดัฝึกอบรมพฒันาเพ่ิมขีดความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจ และการส่งเสริมผลกัดนัการด าเนินงาน และความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งหลากหลายกลุ่ม
ในการปรับเปล่ียนบทบาท เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวิสาหกิจชุมชนของไทย ประกอบดว้ย การปรับบทบาทของภาครัฐ การ
ปรับบทบาทของภาคธุรกิจ และการส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ  
ค าส าคญั : การจดัการคุณภาพ ศกัยภาพการแข่งขนั วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร 

Abstract 
The purpose of this research was to find the factors of the quality management in the competition of Thailand’s Eastern Region 

Small Food Processing Industries. The studying and the analysis was on the developing strategies of quality management and suitable strategies in 
competition of Thailand’s Small Food Processing industries in order to add more potential in the world competition. The findings revealed that 
there are eleven factors in four parts of the core competencies in the competition of Thai Small Food Processing : Accounting and Financial 
Management, Organizational Management System, Marketing Management, and Productive Process.  

For the most suitable the quality management strategy competition of Thai Small Food Processing Industries, it should be run in the 
term of business strategy transformation which was used to the advantage of cheap investment to the development of the world competition. 
Furthermore, increasing the value added to the clients motivated by the strategic change leader. 

In conclusion, to perform all strategies, performers have to be skillful, efficient and ready to do the motivation, including the 
cooperation of the different groups: the state government, private business and the network of state enterprise. 
Keywords: Quality Management, Competitive Advantage, Thai Small Food Processing Industries. 





รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4 

 

ชื่อหน่วยงาน 
รูปแบบการน าเสนอ (เรื่อง) จ านวนบทความ 

ทั้งหมด ORAL POSTER 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 20 3 23 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  12 2 14 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 1 - 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 5 1 6 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 2 3 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2 - 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 - 2 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  1 3 4 

มหาวิทยาลัยราชธานี 3 - 3 

วิทยาลัยตาปี 3 - 3 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2 1 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 1 - 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 1 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 1 - 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 1 - 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร ์ 1 - 1 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 - 3 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 - 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - 2 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 1 4 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 - 1 

มหาวิทยาลัยวงค์เชาวลิตกุล 1 - 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี - 4 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร - 1 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี - 2 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - 3 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ - 1 1 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - 3 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ - 1 1 

รวมจ านวนบทความงานวิจัย (เรื่อง) 65 31 96 

 








