รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ
ศาสตราจารย์อมั พิกา ไกรฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อานวย คาตื้อ
รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.สาอาง สืบสมาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
รองศาสตราจารย์มาโนชญ์ กูลพฤกษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ธีรเวชญาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์
ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ

ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ส าขา มนุ ษยศาสตร์ และ
สั ง คมศาสตร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ศึกษาศาสตร์
ศาสตราจารย์พนั ธุ์ทิพย์ รามสูต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ชยากรโศภิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชยั ฟูประทีปศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพทูล สีใส
รองศาสตราจารย์บาเพ็ญ เขียวหวาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารดา จารุพันธ์
ดร.อานนท์ ศักดิว์ รวิชญ์
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
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วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

สารจากผู้อานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นการจัดประชุมใน
ครั้งที่ 10 ในครั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมกับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขปัญหาการเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนาเสนอผลงานในครัง้ นี้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพยายาม
ตอบสนองความต้องการของนักวิจัยทุกคน แต่เพื่อรักษาคุณภาพทางวิชาการทุกบทความต้องผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิทุกบทความที่นาเสนอ จึงเป็นบทความที่ทรงคุณค่าทางวิชาการ และในครั้งนีส้ ถาบันวิจยั และ
พัฒนานาเสนอผลผลิตจากงานบริการวิชาการของสถาบันวิจยั และพัฒนา คือ “สิขริน” ผูผ้ ลิตและจาหน่ายสินค้า
จากชันโรง และผลผลิตจากชุมชนเนินแสนสุข สถาบันวิจัยและพัฒนามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการบูรณา
การระหว่างการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันนี้ ตลอดไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขอขอบคุณ ได้รับการสนับสนุน
จากพันธมิตรเครือข่ายวิจัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจั ดประชุม ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) สวนสัตว์ดสุ ติ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สมาคม
นักวิจัย เมืองพัทยา และสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน สวก.) ในนามของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ และนักวิจยั ทุกท่าน ทีใ่ ห้เกียรติและเห็นคุณค่า
ทางวิชาการของการประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ และขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้
กรุณาตรวจพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่เรือ่ งทีน่ าเสนอ ซึง่ เป็นการประกันคุณภาพของผลงานที่ นาเสนอ
ได้เป็นอย่างดี
สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อานวยพรแด่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ผูน้ าเสนองานวิจยั ทัง้ ภาคบรรยายและโปสเตอร์และผูเ้ ข้าร่วมงาน
ทุกท่าน ให้ประสบความสาเร็จในงานวิจัย และดาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สรรสร้างผลงานเพื่อการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน

(ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พนิ จิ )
ผู้อานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
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โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของรัฐบาลในการกาหนดยุทธศาสตร์โดยจัดลาดับความสาคัญ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ทาให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
เวทีโลก รวมทั้งทางด้านการวิจัยก็เช่นเดียวกัน โดยการวิจัยจะต้องก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลได้ และแปรรูปเชิงผลลัพธ์ที่
มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยจึงจาเป็นต้องมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา
และเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่
ก่อให้เกิดสัมฤทธิผลดังกล่าว อีกทัง้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัย
ด้วยกัน ตลอดจนประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนาผลดังกล่าวมาพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้งานวิจัยที่ดีมี
คุณภาพ สามารถนามาใช้พัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นเวทีทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจยั ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
3. เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย
4. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ
3. กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลา
การดาเนินงาน
จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์
จัดการประชุมวิชาการฯ
สรุปประเมินผล
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4. รูปแบบดาเนินการ
4.1 การบรรยายพิเศษ (keynote lecture)
4.2 การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation)
4.3 การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation)
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ
นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรของรัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
6. สถานที่ดาเนินงาน
: โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ : วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560
8. งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับงบสนับสนุนของเจ้าภาพร่วมจาก
หน่วยงานภายนอก และจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ
9. การติดตามประเมินผล
9.1 ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน
9.2 สังเกตความสนใจของผู้ร่วมโครงการ
9.3 ประเมินผลจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
10.2 เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
10.3 แลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย
10.4 สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โทรศัพท์ 038 - 358201 ต่อ 8508 - 8510
E-mail: cfr2rmutto@gmail.com
ข
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วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
ห้องประชุมณุศา 1
Session 1 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
O016 การพัฒนาเครื่องนวดยางพาราสาหรับเกษตรกร ผู้ปลูกยางพาราจังหวัดเลย
กานต์ จันทระ
O028 การตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นดิบ โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ กรณีศึกษากองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยางพารา อาเภอนาพอง จังหวัดขอนแก่น
นาวิน บุญราชสุวรรณ
O019 การเพิ่มอุณหภูมิภายในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Active โดยใช้ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสม
ความร้อนและแบบรางพาราโบลิค
ยุทธชัย เกี้ยวสันเทียะ
O013 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพืนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์
และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย
นฤมล วันน้อย
Session 2 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ)
O057 เทคนิคการวัดตัวเก็บประจุไฟฟ้าของนาฟักข้าวด้วยโครงสร้างตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนาน
สมชาติ โสนะแสง
O042 การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานก่อสร้างสาหรับโครงการก่อสร้างถนน
อรวรรณ จันทสุทโธ
O033 ชุดเสริมทักษะการเคลือ่ นไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส สาหรับบุคคลออทิสติก
ปฏิวัติ แก้วสิทธิ์
O007 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาขนมทองม้วน
หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
O029 โปรแกรมตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ข้าวโดยใช้หลักการประมวลผลภาพ
วริศ วรุณศิริ
O003 การจัดทาแผนที่มรดกวัฒนธรรม เมืองหน้าด่าน : เมืองกาญจนบุรี(เก่า) อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
พรจิต พีระพัฒนกุล
ห้องประชุมณุศา 2
Session 1 กลุ่มการศึกษาศาสตร์ / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
O053 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
รุจิรา เจริญสวัสดิ์
O056 Translation Techniques from THAI-to-ENGLISH used in Kaew the Playful
ชนุช คล้ายสุวรรณ
ค
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O059 L1 Code-switching in EFL Task-based Learning Classroom of Students
at Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chanthaburi Campus
อาริสาย์ รุ่งเรืองผล ปวีร์นุช สดคมขา และ วรินทร แดนดี
O061 การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี โดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
กฤตยชล ทองธรรมสถิต และ เพชรรัตน์ พรหมทอง
Session 2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
O017 การออกแบบฐานความรู้เพื่อวินิจฉัยปัญหาของรถยนต์
พลกฤษณ์ วัชรุปคต์
O027 การประยุกต์ใช้วธิ ีการหาค่าเหมาะสมที่สุดสาหรับการจับคู่ความถนัดนักศึกษากับข้อกาหนดงาน
สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ และ อรวรรณ มูสิกะ
O030 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจาแนกความคิดเห็น ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
พรนภา คาสาสินธ์ และยศภัทร เรืองไพศาล
O034 การพัฒนาออนโทโลยีการคัดเลือกผูบ้ ริจาคโลหิต
อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย
O043 แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพือ่ วิเคราะห์โรคมันสาปะหลัง โดยใช้เทคนิคต้นไม้
ธนพล ทัดทาน
O044 แอฟพลิเคชัน่ ระบบติดตามโค- กระบือ โครงการหลวงในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่น สารสินธุ”์ บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ทองทวี จิตพรมมา
O060 การพัฒนารูปแบบแนวทางการกระทบยอดบัญชีเพื่อการโยกย้ายข้อมูลด้วยวิธีการอีทีแอล
ฆณการ ภัณณิพงส์
O032 รูปแบบความต้องการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ การเกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจกับฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
พัชญ์สิตา เหลี่ยมทองคา
O031 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชัน สาหรับเฝ้าระวังคุณภาพนาประปาหมู่บ้านจากโลหะหนัก
และไซยาไนด์
ธนพงศ์ นิตยะประภา
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
ห้องประชุมณุศา 1
Session 3 กลุ่มอาหารและเกษตร
O006 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์
O024 ผลของการใช้ราเดือยในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ของนกกระทาญี่ปนุ่ ช่วงให้ไข่
สุธาสินี ครุฑธกะ
O035 ผลการเสริมยีสต์สกัดในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากในไก่เนือ
ปาริชาต ปุระมงคล และ เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
O037 การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรนานางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan
& Murugan, 2002) ด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม (Schizochytrium sp.)
ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
O054 การใช้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้สมรรถนะ การเจริญเติบโต
และคุณภาพซากของโคเนือ
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
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O058 แอนติบอดีต่อเชือไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยของช้างเลียงเอเชีย
ณ พัทธ์ ปัณฑุกาพล
O045 การสารวจพรรณปลาในแม่นาย่าง จังหวัดน่าน
อมรชัย ล้อทองคา
Session 4 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ)
O061 ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี
ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
O004 มะม่วงนาดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
O012 การชะลอการเกิดสีนาตาลของดอกพุดตูม (Tabernaemontana pandacaqui Lam) ด้วยสารแคลเซียมคลอ
ไรด์ภายใต้การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า
สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล
O010 ศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
การันต์ ผึ่งบรรหาร
O021 การพัฒนาปุ๋ยอินทรียอ์ ัดเม็ดจากตะกอนชีวภาพโรงงานแปรรูปอาหารทะเลเพื่อผลิตผักกาดขาว
อมรรัตน์ ชุมทอง
O026 การใช้ตะกอนบ่อบาบัดจากโรงงานนามันราข้าวในการปลูกผักบุ้งจีน
สวลี สวัสดิ์แก้ว
O052 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพืนที่ประวัติศาสตร์เมืองโบราณนครไชยศรี
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
O055 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกของประเทศไทย
จันทนี กองสุข
O025 ผลของการแช่และการให้ความร้อนต่อสีและการลดกลิน่ ถัว่ ของแป้งถัว่ ดาวอินคา
ปณิดา ชัยปัน
ห้องประชุมณุศา 2
Session 3 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ
O022 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทางานของพนักงานเพือ่ มุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ :
กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
วสวัตติ์ สุตญ
ิ ญามณี
O050 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรี
พณิชา จิระสัญญาณสกุล
O020 จักรยานบาบัดสาหรับเด็กออทิสติก
กมลวรรณ ตั้งเจริญบารุงสุข
O015 โมเดลการใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารด้านบัญชีในการขับเคลื่อนผลการดาเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศิริเพชร สุนทรวิภาต และ หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์
O014 โมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสาหรับใช้ในการสื่อสารของกิจการค้าปลีกขนาดกลางประเทศไทย
ปริพัชร์ เวทสรณสุธี และ หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์
O023 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามหลักธรรมาภิบาล
ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์
O051 อาหารชอง...แนวทางสู่การตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เจตน์จรรย์ อาจไธสง
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O036 คุณลักษณะผูน้ าทางการเมืองสีเขียวภายใต้หลักการกระจายอานาจ
เกรียงไกร เจริญผล
Session 4 กลุ่มโลจิสติกส์
O018 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ
ระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง กิตติชัย ประเสริฐพรศรี และ ศนภสร รอดสนใจ
O047 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว บ่อนาพุร้อนห้วยทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สุจิตตา หงษ์ทอง
O048 การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยด้วยโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งสินค้า
พัชราวไล แก้วปลั่ง
O046 การเพิ่มศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์กล้วยไข่ไทย กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี
นุกูล ชูแก้ว
O038 การบังคับมาตรการตามกฎหมายต่อผู้ประกอบการขนส่งและคนขับรถบรรทุกในกลุ่มสินค้าอันตราย
พณณกร ทองหลิม้
O041 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุกของ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร
กิตติชัย ประเสริฐพรศรี
O049 ความพร้อมของผู้ประกอบการส่งออกผลไม้สดและแปรรูปในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ตามกรอบเขต
การค้าเสรีอาเซียน
ธนพงษ์ ร่วมสุข
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
ห้องประชุมณุศา 1
Session 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์
O039 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากสมุนไพรไทยหญ้าฮี๋ยุ่ม
Centotheca lappacea (L.) Desv.
พสุ ปราโมกข์ชน
O011 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงกลุ่มออ
การ์โนฟอสเฟตและคาร์บาเมท ของเกษตรกรสวนผลไม้ อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ภาณุวัฒน์ เชิดเกียรติกูล
O005 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของงานลอกยาง ในโรงงานยางพาราแผ่นรมควันแห่งหนึ่งจังหวัดจันทบุรี
รัฐวุฒิ สมบูรณ์ธรรม
O001 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของนาดื่มจากตู้นาดื่มอัตโนมัติบริเวณหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขนิษฐา สมตระกูล
ภาคโปสเตอร์
P01 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซือของผู้ซือนาดื่ม ในอาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : นาดื่มตราเลิฟไลค์
รัตพร ทาสีเพ็ชร
P06 การจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กฤตชน วงศ์รัตน์ และวัชระ เวชประสิทธิ์
P07 กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มภาคกลาง
ตอนล่าง 2
กฤตชน วงศ์รัตน์ และโสภาพร กล่าสกุล
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
P16 พฤติกรรมและปัจจัยการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี
จุฬารัตน์ นะโรรัมย์ นันทรัตน์ ลันวงษา และสุปราณี กมลรัตน์
P14 ผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
P15 ฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์
สรินทร คุ้มเขต และ ผุสดี โกมาสถิตย์
P13 ผลของแหล่งไขมันต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนือ
ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
P19 ผลของการใช้นาหมักชีวภาพจากไมยราบต่อการเจริญเติบโตของผักชี
พงษ์สุดา ชาญวิชัยพจน์, เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช และประสิทธิ์ ชุติชูเดช
P17 ชนิดและการแพร่กระจายของหอยตลับในประเทศไทย
หทัยรัตน์ สุดตา
P21 การศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์ และการทดลองผสมเทียมช้างไทยในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ชัยณรงค์ ปั้นคง, สกนธ์ น้อยมูล, เจษฎา แถวเนิน, อุมาพร ใหม่แก้ว, อัมพิกา ทองภักดี, นิกร ทองทิพย์
และอุฬาริกา กองพรหม
P22 การใช้อาหารสาเร็จรูปร่วมกับสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารหอยจอบ
ชงโค แซ่ตั้ง
P23 ศึกษาลักษณะอุดมทัศนีย์ไก่พืนเมืองไทย ประเมินโดยนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน
สุชาติ ชัยวรกุล, วิชิต เกตุพงษ์พันธุ,์ ปรารถนา งามวงศ์วาน, สมชาย โอฬารกนก
และ สาโรจน์ เจียระคงมั่น
P24 ผลการใช้หญ้าขจรจบปรุงแต่งเป็นอาหารหยาบเลียงโครีดนมในฤดูแล้ง
วีระพล แจ่มสวัสดิ์ และ ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
P04 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร
มริษา สุดอุดม
P11 การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558
ธิดารัตน์ ปิ่นทอง
P18 ระบบสมุนไพรไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม และวิวิศณ์ สุขแสงอร่าม
P20 การจัดทาแผนที่มรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพืนถิน่ ชุมชนชากแง้ว จังหวัดชลบุรี
พรจิต พีระพัฒนกุล
P05 การศึกษาความเหมาะสมของระบบหมุนเวียนนาร้อนในแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบสาหรับ
เครื่องฟักไข่
ธีระพล ชัยธัมมาวุธ
P08 การพัฒนาโปรแกรมช่วยออกแบบและประมาณราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Grid
Connected
ณัฐวุฒิ แสงศรี และสัตยา เจริญภูมิ
P09 การวิเคราะห์สมรรถนะของจักรยานไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านที่มีแหล่ง
สารองพลังงานแบตเตอรี่ร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวด
ผดุงเกียรติ จันจิ๊บ และสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ
P10 การการพัฒนาเครือ่ งวัดและบันทึกข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางานผ่านระบบไร้สายซิกบี
บัญญัติ ก๋ารินทร์ และอิศรา จินดาธรรม
P02 การศึกษาผลของการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรพืนบ้านเพือ่ ยับยังเชือรา Phytophthora palmivora สาเหตุ
ของโรคเส้นดาในยางพารา
ชุลิดา เหมตะศิลป์
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หน้า
P03 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของโคคลาน
ชุลิดา เหมตะศิลป์
P12 ประสิทธิภาพการยับยังของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูตอ่ Salmonella บางซีโรไทป์
อุมาพร ทาไธสง
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กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
ระหว่ำงวันที่ 29-31 พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรม ดีวำรี จอมเทียนบีช พัทยำ จังหวัดชลบุรี
จัดโดย สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 10.20 น.
10.20 - 10.40 น.

ห้องประชุม 1
ลงทะเบียน
- พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
- บรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานวิจัยในยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
แยกกลุ่มสัมมนาตามกลุ่มสาขา 2 ห้องประชุม

Session 1 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธาน : ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
เลขานุการ : อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ
10.40 - 11.00 น. O016 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องนวดยางพาราสาหรับเกษตรกร ผู้ปลูกยางพาราจังหวัดเลย
กานต์ จันทระ
11.00 - 11.20 น. O028 การตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นดิบ โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ กรณีศึกษากองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางพารา อาเภอนาพอง จังหวัดขอนแก่น
นาวิน บุญราชสุวรรณ
11.20 - 11.40 น. O019 การเพิ่มอุณหภูมิภายในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Active โดยใช้ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์
แบบสะสมความร้อนและแบบรางพาราโบลิค
ยุทธชัย เกี้ยวสันเทียะ
11.40 - 12.00 น. O013 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพืนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์
และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย
นฤมล วันน้อย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 2 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ)
ประธาน : ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
เลขานุการ : อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ
13.00 - 13.20 น. O057 เทคนิคการวัดตัวเก็บประจุไฟฟ้าของนาฟักข้าวด้วยโครงสร้างตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนาน
สมชาติ โสนะแสง
13.20 - 13.40 น. O042 การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานก่อสร้างสาหรับโครงการก่อสร้างถนน
อรวรรณ จันทสุทโธ
13.40 - 14.00 น. O033 ชุดเสริมทักษะการเคลือ่ นไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส สาหรับบุคคลออทิสติก
ปฏิวัติ แก้วสิทธิ์
14.00 - 14.20 น. O007 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาขนมทองม้วน
หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
14.20 - 14.40 น. O029 โปรแกรมตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ข้าวโดยใช้หลักการประมวลผลภาพ
วริศ วรุณศิริ
14.40 - 15.00 น. O003 การจัดทาแผนที่มรดกวัฒนธรรม เมืองหน้าด่าน : เมืองกาญจนบุรี(เก่า) อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
พรจิต พีระพัฒนกุล
15.00 - 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
15.20 - 17.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ
18.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น
หมายเหตุ : เวลา 10.30 - 10.40 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Hybrid composite wall “UWall” from research to
construction industry” Speaker: Dr.Thanongsak Imjai
ฏ
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ห้องประชุม 2
Session 1 กลุ่มการศึกษาศาสตร์ / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ
เลขานุการ : อาจารย์พณณกร ทองหลิม้
10.40 - 11.00 น. O009 คาสอนในพระอภัยมณีกบั วิถีของสังคมไทย
สาทิด แทนบุญ และมาลินี แทนบุญ
11.00 - 11.20 น. O053 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
รุจิรา เจริญสวัสดิ์
11.20 - 11.40 น. O056 Translation Techniques from THAI-to-ENGLISH used in Kaew the Playful
ชนุช คล้ายสุวรรณ
11.40 - 12.00 น. O059 L1 Code-switching in EFL Task-based Learning Classroom of Students
at Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chanthaburi Campus
อาริสาย์ รุ่งเรืองผล ปวีร์นุช สดคมขา และ วรินทร แดนดี
12.00 - 12.20 น. O061 การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
กฤตยชล ทองธรรมสถิต และ เพชรรัตน์ พรหมทอง
12.20 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
เลขานุการ : อาจารย์วิศิษฏ์ ยุทธาภรณ์พินิจ
13.00 - 13.20 น. O017 การออกแบบฐานความรู้เพื่อวินิจฉัยปัญหาของรถยนต์
พลกฤษณ์ วัชรุปคต์
13.20 - 13.40 น. O027 การประยุกต์ใช้วธิ ีการหาค่าเหมาะสมที่สุดสาหรับการจับคู่ความถนัดนักศึกษากับข้อกาหนดงาน
สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ และ อรวรรณ มูสิกะ
13.40 - 14.00 น. O030 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจาแนกความคิดเห็น ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
พรนภา คาสาสินธ์ และยศภัทร เรืองไพศาล
14.00 - 14.20 น. O034 การพัฒนาออนโทโลยีการคัดเลือกผูบ้ ริจาคโลหิต
อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย
14.20 - 14.40 น. O043 แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพือ่ วิเคราะห์โรคมันสาปะหลัง โดยใช้เทคนิคต้นไม้
ธนพล ทัดทาน
14.40 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
15.00 - 15.20 น. O044 แอฟพลิเคชัน่ ระบบติดตามโค-กระบือ โครงการหลวงในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่น สารสินธุ”์
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ทองทวี จิตพรมมา
15.20 - 15.40 น. O060 การพัฒนารูปแบบแนวทางการกระทบยอดบัญชีเพื่อการโยกย้ายข้อมูลด้วยวิธีการอีทีแอล
ฆณการ ภัณณิพงส์
15.40 - 16.00 น. O032 รูปแบบความต้องการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ การเกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจกับฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
พัชญ์สิตา เหลี่ยมทองคา
16.00 - 16.20 น. O031 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชัน สาหรับเฝ้าระวังคุณภาพนาประปาหมู่บ้านจาก
โลหะหนักและไซยาไนด์
ธนพงศ์ นิตยะประภา
16.20 - 17.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ
18.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น
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ห้องประชุม 1

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
Session 3 กลุ่มอาหารและเกษตร
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
เลขานุการ : อาจารย์วรพล แจ่มสวัสดิ์
09.00 - 09.20 น. O006 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์
09.20 - 09.40 น. O024 ผลของการใช้ราเดือยในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ของนกกระทาญี่ปนุ่ ช่วงให้ไข่
สุธาสินี ครุฑธกะ
09.40 - 10.00 น. O035 ผลการเสริมยีสต์สกัดในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากในไก่เนือ
ปาริชาต ปุระมงคล
การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรนานางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang,
10.00 - 10.20 น. O037
Saengphan & Murugan, 2002) ด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม (Schizochytrium sp.)
ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
10.20 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
10.40 - 11.00 น. O054 การใช้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้สมรรถนะ การ
เจริญเติบโตและคุณภาพซากของโคเนือ
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
11.00 - 11.20 น. O058 แอนติบอดีต่อเชือไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยของช้างเลียงเอเชีย
ณ พัทธ์ ปัณฑุกาพล
11.20 - 11.40 น. O045 การสารวจพรรณปลาในแม่นาย่าง จังหวัดน่าน
อมรชัย ล้อทองคา
11.40 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 4 กลุ่มอาหารและเกษตร (ต่อ)
ประธาน : รองศาสตราจารย์มาโนชญ์ กูลพฤกษี
เลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ ธานี
13.00 - 13.20 น. O061 ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี
สุชาติ ชัยวรกุล สมชาย โอฬารกนก วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ ประภัสร์ สิริสัมพันธ์นาวา
และ ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
13.20 - 13.40 น. O008 การเพาะเลียงเนือเยื่อบัวยักษ์ออสเตรเลีย
รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง
13.40 - 14.00 น. O004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงนาดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
14.00 - 14.20 น. O012 การชะลอการเกิดสีนาตาลของดอกพุดตูม (Tabernaemontana pandacaqui Lam) ด้วยสาร
แคลเซียมคลอไรด์ภายใต้การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า
สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล
14.20 - 14.40 น. O010 ศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
การันต์ ผึ่งบรรหาร
14.40 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
15.00 – 15.20 น. O021 การพัฒนาปุ๋ยอินทรียอ์ ัดเม็ดจากตะกอนชีวภาพโรงงานแปรรูปอาหารทะเลเพื่อผลิตผักกาดขาว
อมรรัตน์ ชุมทอง
15.20 - 15.40 น. O026 การใช้ตะกอนบ่อบาบัดจากโรงงานนามันราข้าวในการปลูกผักบุ้งจีน
สวลี สวัสดิ์แก้ว
15.40 - 16.00 น. O052 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพืนที่ประวัติศาสตร์เมืองโบราณนครไชยศรี
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
16.00 - 16.20 น. O055 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกของประเทศไทย
จันทนี กองสุข
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16.20 - 16.40 น.

O025 ผลของการแช่และการให้ความร้อนต่อสีและการลดกลิน่ ถัว่ ของแป้งถัว่ ดาวอินคา
ปณิดา ชัยปัน
16.40 - 17.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ
18.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น
ห้องประชุม 2

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
Session 3 กลุ่มธุรกิจและการจัดการ
ประธาน : ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
เลขานุการ : อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
09.00 - 09.20 น. O002
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
นารีรัตน์ บุญมั่ง
O022
แนวทางการพั
ฒนาศักยภาพการทางานของพนักงานเพือ่ มุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ :
09.20 - 09.40 น. กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
วสวัตติ์ สุตญ
ิ ญามณี
09.40 - 10.00 น. O050 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรี
พณิชา จิระสัญญาณสกุล
10.00 - 10.20 น. O002 จักรยานบาบัดสาหรับเด็กออทิสติก
กมลวรรณ ตั้งเจริญบารุงสุข
10.20 - 10.40 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม

10.40 - 11.00 น.

O015 โมเดลการใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารด้านบัญชีในการขับเคลื่อนผลการดาเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศิริเพชร สุนทรวิภาต และ หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์
O014 โมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสาหรับใช้ในการสื่อสารของกิจการค้าปลีกขนาดกลางประเทศไทย
ปริพัชร์ เวทสรณสุธี และ หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์
O023 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตามหลักธรรมาภิบาล
ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์
O051 อาหารชอง...แนวทางสู่การตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เจตน์จรรย์ อาจไธสง
O036 คุณลักษณะผูน้ าทางการเมืองสีเขียวภายใต้หลักการกระจายอานาจ
เกรียงไกร เจริญผล
พักรับประทานอาหารกลางวัน

11.00 - 11.20 น.
11.20 - 11.40 น.
11.40 - 12.00 น.
12.00 - 12.20 น.
12.20 - 13.00 น.

Session 4 กลุ่มโลจิสติกส์
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชนกุล
เลขานุการ : อาจารย์สุทธิดา ไชยชนะ
13.00 - 13.20 น. O018 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และ
การจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง กิตติชัย ประเสริฐพรศรี และ ศนภสร รอดสนใจ
13.20 - 13.40 น. O047 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว บ่อนาพุร้อนห้วยทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สุจิตตา หงษ์ทอง
13.40 - 14.00 น. O048 การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยด้วยโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งสินค้า
พัชราวไล แก้วปลั่ง
14.00 - 14.20 น. O046 การเพิ่มศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์กล้วยไข่ไทย กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี
นุกูล ชูแก้ว
14.20 - 14.40 น. O038 การบังคับมาตรการตามกฎหมายต่อผู้ประกอบการขนส่งและคนขับรถบรรทุกในกลุ่มสินค้า
อันตราย
พณณกร ทองหลิม้
ฒ
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14.40 - 15.00 น.
15.00 – 15.20 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
O041 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดย
รถบรรทุกของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร
กิตติชัย ประเสริฐพรศรี
15.20 - 15.40 น. O049 ความพร้อมของผู้ประกอบการส่งออกผลไม้สดและแปรรูปในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
ตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน
ธนพงษ์ ร่วมสุข
15.40 - 17.00 น. มอบเกียรติบัตรและร่วมชมนิทรรศการ
18.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น
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ห้องประชุม 1
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
Session 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรมสมบูรณ์
เลขานุการ : ดร.ศธิธร ปุรินทราภิบาล
09.00 - 09.20 น. O040 การแยกและคัดเลือกเชือราเอนโดไฟต์ที่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวไร่
อัจฉรียา ชมเชย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
09.20 - 09.40 น. O039
หญ้าฮี๋ยุ่ม Centotheca lappacea (L.) Desv.
พสุ ปราโมกข์ชน
O011 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัด
09.40 - 10.00 น. แมลงกลุ่มออการ์โนฟอสเฟตและคาร์บาเมท ของเกษตรกรสวนผลไม้ อาเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี
ภาณุวัฒน์ เชิดเกียรติกูล
O005
การประเมิ
่ยงทางการยศาสตร์ของงานลอกยาง ในโรงงานยางพาราแผ่นรมควันแห่ง
10.00 - 10.20 น. หนึ่ง จังหวัดจันทบุนรความเสี
ี
รัฐวุฒิ สมบูรณ์ธรรม
10.20 - 10.40 น. O001 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของนาดื่มจากตู้นาดื่มอัตโนมัติบริเวณหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ขนิษฐา สมตระกูล
10.40 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.30 น.
15.30 - 16.30 น.

ชมการนาเสนอแบบโปสเตอร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
มอบเกียรติบัตรผู้นาเสนอแบบโปสเตอร์
พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ประกาศรายชื่อโปสเตอร์ดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรโปสเตอร์ดีเด่น
พิธีปดิ การประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ และแนวทางการจัดโครงการในครังต่อไป

หมายเหตุ : กาหนดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
**********************************************************
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และสัตยา เจริญภูมิ
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และสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ
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การพัฒนาเครื่องนวดยางพาราสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจังหวัดเลย
The Study of the Process to Developing Para Rubber Machine
for Para Rubber Farmers in Loei Province
กานต์ จันทระ
Kan Jantara
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องนวดยางพาราสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 2) ประเมิน
การใช้งาน และ 3) หาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องที่สร้างขึ้น วิธีการดาเนินการประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การสร้างเครื่อง
นวดยางพารา การประเมินการใช้งานของเครื่อง และการทดลองหาประสิทธิภาพการทางาน ผลการศึกษาเครื่องที่สร้างขึ้นเป็ยแบบ
กึ่งอัตโนมัติ มีความแข็งแรง กะทัดรัด ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย เคลื่อนย้ายง่าย วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างและซ่อมบารุงหาได้ง่าย
ในท้องถิ่น และเหมาะสาหรับใช้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผลการประเมินเครื่อง พบว่าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.68 อยู่
ในระดับที่ดีมาก ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องพบว่าการรีดเรียบแผ่นยางพาราที่ความเร็วรอบ 300 รอบต่อ
นาที ได้ความหนาของแผ่นยางพาราน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วรอบที่ 200 และ 100 รอบต่อนาที มีค่าเป็น 4.61, 4.83
และ 4.84 มิลลิเมตร ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05) และพบว่าระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่ 1 ที่
มีระยะห่าง 6.00 และ 5.00 มิลลิเมตร ได้ความหนาของแผ่นยางพาราใกล้เคียงกัน (P > 0.05) มีค่าเป็น 4.81 และ 4.71 มิลลิเมตร
ตามลาดับ เช่นเดียวกับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่ 2 ที่มีระยะห่าง 4.00 และ 3.00 มิลลิเมตร มีค่าเป็น 4.69 และ 4.83 มิลลิเมตร
ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่าเครื่องที่สร้างขึ้นมีต้นทุนรวมต่อปีเท่ากับ 65,443 บาท เมื่อคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การใช้เครื่องนวดยางพาราจะอยู่ที่ 0.22 บาทต่อแผ่น มีผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 0.06 บาทต่อแผ่น จุดคุ้มทุนเท่ากับ 297,468
แผ่น ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 11 วัน และอัตราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 27 ต่อปี
คาสาคัญ : เครื่องนวดยางพารา ความหนาแผ่นยาง ประสิทธิภาพเครื่องนวดยางพารา

Abstract
The aims of this study were 1) to design and make the para rubber machine for para rubber farmers,
2) to evaluate its use and 3) to find the productivity values of the para rubber machine. The research
methods include 3 steps. Step 1: were to make the para rubber machine. Step 2: were to evaluate the
machine. Step 3: were to find the efficiency of the machine. The para rubber machine is semi-automatic,
sturdy and compact. It is simple and safe to use. It is made and can be maintained with local materials, so it
is inexpensive and suitable for para rubber farmers. The evaluation, the scores found the average score was
89.06 %, or “very good”. The efficiency test of the machine showed that the smoothing of the rubber sheet
at around 300 rpm showed that the thickness of the rubber sheet was minimal when compared to 200 and
100 rpm the values were 4.61, 4.83 and 4.84 mm, respectively that no statistically significant difference (P > 0.05).
The results found that the space 6.00 and 5.00 millimeters of the 1st roller showed that the thickness of the
rubber sheets was similar the values were 4.81 and 4.71 millimeters, respectively (P> 0.05). Similarly, the
space 4.00 and 3.00 millimeters of the 2nd roller showed that the values were 4.69 and 4.83 millimeters,
respectively (P > 0.05). The economical study showed that the annual cost of the para rubber machine were
65,443 baht/year. The cost of process was 0.22 baht/sheet. The net profit was 0.06 baht/sheet, with 297,468
baht break-even point and the return period of 1 year and 11 day. The rate of return was 27 % a year.
Keywords: Fabrication para rubber machine, Rubber sheet thickness, Fabrication para rubber machine performance
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1. บทนา (Introduction)
ยางพาราเป็นพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง โดยประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกยางพารามากที่สุดในโลก มี
พื้นที่เพาะปลูกรวม 22 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (อารักษ์, 2558) จังหวัดเลย
เป็นจังหวัดหนึ่งที่มียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 795,865 ไร่ มีมูลค่า รวม 4,908.09
ล้านบาท (สานักงานเกษตรจังหวัดเลย, 2558) ทั้งนี้ ยางพาราเมื่อได้ขนาดและอายุที่จะกรีดน้ายาง เพื่อนามาแปรรูปจาหน่ายเป็น
ยางแผ่นนั้นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน โดยเมื่อรวบรวมน้ายางสดจากสวนแล้วนามากรองเพื่อแยกสิ่งสกปรก และ
สิ่งเจือปน จากนั้นเติมสารทาให้น้ายางจับตัว นวด และรีดเป็นแผ่นแล้วทาให้แห้ง โดยอาจทาเป็นยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง หรือ
ยางแผ่นรมควัน ทั้งนี้คุณภาพของยางแผ่นดิบขึ้นอยู่กับวิธีการผลิต ราคายางในท้องตลาดก็แตกต่างกันไปตามคุณภาพของแผ่นยาง
(สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย, มปป.) โดยคุณลักษณะของยางแผ่นคุณภาพที่ 1 แผ่นยางต้องมีความสะอาดและ
ปราศจากฟองอากาศตลอดแผ่น มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกินร้อยละ 3 มีความยืดหยุ่นดีและมีลายดอกเด่นชัดตลอดแผ่น มีความ
หนาของแผ่นไม่เกิน 3 มิลลิเมตร เนื้อยางแห้งใส มีสีสวยสม่าเสมอตลอดแผ่นลักษณะสีเหลืองทองหรือเหลืองอ่อน ไม่มีสีคล้าหรือ
รอยด่างดา มีน้าหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 800 ถึง 1,200 กรัม แผ่นยางบางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 38 ถึง 46 เซนติเมตร มี
ความยาว 80 ถึง 90 เซนติเมตร (สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง, 2547) ดังนั้นถ้าเกษตรกรเจ้าของสวนยางสามารถ
ผลิตยางแผ่นคุณภาพดีออกจาหน่าย ก็จะได้ราคาสูงกว่ายางแผ่นที่มีคุณภาพต่า การแปรรูปยางพาราในพื้นที่จังหวัดเลยแบ่งเป็น
ยางก้นถ้วย ยางพารารีดแผ่น และยางเครป (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย, 2559) โดยเฉลี่ยราคายางพารารีดแผ่นจะสูงกว่า
ยางก้นถ้วยประมาณหนึ่งเท่าตัว (สานักงานพาณิชย์จังหวัดเลย, 2559) แต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เกษตรกรในจังหวัดเลยนิยมทา
ยางก้นถ้วยมากขึ้น ด้วยเหตุผลคือ การทายางพารารีดแผ่นมีขั้นตอนการทาซับซ้อนยุ่งยาก ใช้เวลานาน เนื่องจากวิธีการนวด
แบบเดิมที่เกษตรกรต้องนาน้ายางผสมน้ากรดเพื่อทาให้ยางแข็งตัว จากนั้นทาให้บางลงด้วยวิธีการเหยียบด้วยเท้าหรือกดด้วยเหล็ก
ซึ่งเป็นการทาให้ยางที่เป็นก้อนมีขนาดความหนาลดลง เพื่อนาไปรีดด้วยจักรรีดยางต่อไป (บรรจบ และคณะ, 2550) จากการลง
พื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่ไม่ทายางแบบแผ่น เนื่องจากต้องใช้เวลาการทาค่อนข้างนาน และต้องใช้แรงงานคนหลาย
คนในการทางาน นอกจากนี้การใช้เครื่องนวดยางพาราแบบเดิมที่มีจาหน่ายตามท้องตลอด ความเร็วของมอเตอร์ มีความเร็วสูงเกิน
กว่าความเร็วรอบที่ต้องการใช้งาน ทาให้ขนาดของแผ่นยางไม่มีความสม่าเสมอ และการขยายตัวของแผ่นยางหลังการนวดและรีด
เรียบยังขยายตัวค่อนข้างมาก (สัมภาษณ์, 2559) เครื่องนวดยางในท้องตลาด เป็นการนวดเพื่อลดขนาดของแผ่นยางโดยชุดลูกกลิ้ง
ที่ปรับลดขนาดลงในแต่ละครั้งที่ทาการนวด เพื่อให้แผ่นยางที่ผ่านการนวดได้ขนาดตามที่ต้องการ ดังนั้นขณะทาการนวดหรือรีด
เรียบต้องคานึงถึงความหนา จากขนาดก่อนนวดหนาประมาณ 7 เซนติเมตร หลังนวดและรีดเรียบ จะมีการขยายตัวและพองตัว
ของแผ่นยางควรมีขนาดความหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร (หากต้องการทายางแผ่นคุณภาพที่ 1) เพื่อที่จะสู่กระบวนการรีดขึ้นลาย
(รีดครั้งเดียว ไม่มีลายซ้าซ้อน) ง่ายต่อการที่จะทาให้เป็นมาตรฐานยางแผ่นคุณภาพที่ 1 และที่สาคัญคือแผ่นยางที่มีคุณภาพ ต้องไม่
มีรอยฉีกขาด ซึ่งถ้าการลดขนาดความหนาของแผ่นยางไม่สัมพันธ์กับความเร็วของมอเตอร์ ก็จะเกิดปัญหาทั้งแผ่นยางมีรอยฉีกขาด
หรือแผ่นยางพองตัวมากเกินไปได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทาการออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดยางพารา ที่สามารถนวดและรี ดเรียบ
เพื่อให้แผ่นยางพาราที่ผ่านเครื่องมีขนาดที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการรีดขึ้นลาย เพื่อให้ได้แผ่นยางที่มีคุณสมบัติยางแผ่น
คุณภาพที่ 1 และทราบถึงความเร็วรอบที่เหมาะสม ปริมาณการรีดน้า อัตราการขยายตัวของแผ่นยางหลังจากผ่านการนวดและรีด
เรียบเพื่อที่จะให้เครื่องมีประสิทธิภาพในการรีดน้าออกจากแผ่นยางให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ตรงตามมาตรฐานของการทา
ยางแผ่นต่อไป การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและปรับปรุงเครื่อ งนวดยางพาราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้ น
2) ประเมินการใช้งานของเครื่องนวดยางพาราที่สร้างขึ้น และ 3) หาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องนวดยางพาราที่สร้างขึ้น

2. วิธีการศึกษา (Research Methodology)
1. การออกแบบและสร้างเครื่องนวดยางพารา ผู้วิจัยดาเนินการออกแบบและสร้างเครื่องนวดยางพารา มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อศึกษาปัญหาของ
เกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่น จากนั้นนาวิธีการรวมถึงปัญหาของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องนวดยางพาราในปัจจุบัน นาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดแนวทางและรูปแบบเครื่องนวดยางพาราที่จะสร้างขึ้น
2) การออกแบบเครื่องนวดยางพารา ผู้วิจัยดาเนินการออกแบบเครื่องนวดยางพาราตามแนวคิดพื้นฐานใน
การออกแบบ ใช้งานง่าย สะดวก และมีความปลอดภัย โดยเขียนแบบร่างและทาการวิเคราะห์โครงร่างของเครื่องนวดยางพารา
จากนั้นจึงนามาเขียนแบบให้ได้แบบมาตรฐานเพื่อที่จะนามาสร้างเครื่องต่อไป
2
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3) ดาเนินการสร้างเครื่องนวดยางพารา ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องนวดยางพารา โดยอาศัยการส่งกาลัง
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว ขนาด 2 แรงม้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ทดรอบให้ได้
ความเร็วรอบที่ 200 รอบต่อนาที โดยการใช้มูเล่ย์และสายพานส่งกาลังไปหมุนเพลา และมีชุดเฟืองทาให้เกิดการหมุนชุดลูกกลิ้งทั้ง
3 ชุด ซึ่งสามารถปรับระยะห่างของลูกกลิ้งแต่ละคู่ได้ (ลูกกลิ้งคู่ที่1 ปรับระยะห่างที่ 15 มิลลิเมตร ลูกกลิ้งคู่ที่ 2 ปรับระยะห่างที่ 6
มิลลิเมตร ลูกกลิ้งคู่ที 3 ปรับระยะห่างที่ 4 มิลลิเมตร) โดยอาศัยระบบเฟืองตรง และในกระบวนการลดความหนาจะอาศัยการ
ทางานของลูก กลิ้งทั้ง 3 ชุด ซึ่งจะทาการลดความหนาลงตามลาดับ จนได้ ความหนาของแผ่นยางพาราขนาดตามมาตรฐาน
(สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง, 2547) ดังแสดงในภาพที่ 1, 2 และ 3

NO.
1
2
3
4
5
6
7

PART NUMBER
ที่วางแผ่นยาง
เกลียวปรับลูกกลิ้ง
ลูกกลิ้ง 1
ลูกกลิ้ง 2
เพลา
เฟือง
สปริง

ภาพที่ 1 แบบเครื่องนวดยาพาราและส่วนประกอบของเครื่อง

ภาพที่ 2 แบบเครื่องนวดยาพาราและส่วนประกอบของเครื่อง

ภาพที่ 3 แบบเครื่องนวดยาพาราและส่วนประกอบของเครื่อง
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NO.
8
9
10
11
12
13
14

PART NUMBER
ถาดรองแผ่นยางพารา
มูเล่ย์ 1
มูเล่ย์ 2
มูเล่ย์ 3
มอเตอร์
ลูกกลิ้ง 3
ลูกปืน
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2. การประเมินการใช้งานเครื่องนวดยางพาราที่สร้างขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้
ประเมินการใช้งานเครื่องที่สร้างขึ้นจะทาการประเมินทั้งหมด 3 ด้าน คือ 1) การประเมินทางด้านกายภาพ 7 หัวข้อ
ได้แก่ รูปทรงของตัวเครื่อง การเลือกใช้วัสดุ ความแข็งแรงทนทาน การจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ การเลือกใช้สี ความเรียบร้อยของ
ตัวเครื่อง ระบบป้องกันอันตรายจากการทางาน 2) การประเมินทางด้านวิศวกรรม 8 หัวข้อ ได้แก่ การออกแบบ การติดตั้งชุดต้น
กาลัง การวางตาแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆ ขนาดของต้นกาลัง การปรับระยะห่างระหว่างคู่ลูกกลิ้ง ความเร็วรอบ ระบบควบคุมการ
ทางาน การเลือกใช้ระบบส่งกาลัง 3) การประเมินทางด้านการใช้งาน 7 หัวข้อ ได้แก่ ความสะดวกในการใช้งาน การเคลื่อนย้าย
ความปลอดภัย การบารุงรักษา เสียงรบกวนในการทางาน ความสะดวกในการป้อนวัตถุดิบ ความเหมาะสมในการใช้งานสาหรับ
เกษตรกรสวนยาง ทั้งนี้ ในแต่ละหัวข้อกาหนดคะแนนเต็ม 10 คะแนน ทาการสาธิตการทางานของเครื่องให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5
คน นักวิชาการด้านวิศวกรรม 2 คน นักวิชาการด้านเกษตร 1 คน และเกษตรกรสวนยาง 2 คน เพื่อทาการประเมิน และเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินในแต่ละด้านเพื่อสรุปผลตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 80 – 100 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 – 79 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 – 69 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ควรปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 00 – 49 หมายถึง ต้องแก้ไข
3. การทดลองหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องนวดยางพาราที่สร้างขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ ทาการเก็บข้อมูล น้าหนัก ความกว้าง ความยาว และความหนาของแผ่นยางพารา จานวน 36 แผ่น
โดยเมื่อแผ่นยางพาราแข็งตัวดีแล้ว ทาการคว่าตะกงลงเพื่อให้ยางออกจากตะกง และก่อนนาแผ่นยางพาราไปเข้าเครื่องนวดจะทา
การเก็บข้อมูลน้าหนัก ความกว้าง ความยาว และความหนาของแผ่นยางพารา โดยทาการวัดความกว้างของแผ่นยางพารา (ใช้ไม้
บรรทัดเหล็กยาว 1 เมตร) จานวน 3 จุด (ด้านบน กลาง ล่าง) ความยาว (โดยใช้ไม้บรรทัดเหล็กยาว 1 เมตร) จานวน 3 จุด
(ด้านขวา กลาง ซ้าย) ความหนา (เวอร์เนียคาลิเปอร์ ดิจิตอล) จานวน 6 จุด ด้านบน กลาง ล่าง ทั้งด้ านขวาและซ้ายของแผ่น
ยางพารา (บรรจบ และคณะ, 2550) และบันทึกน้าหนักของแผ่นยางพารา (ใช้เครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล)
การดาเนินการทดลองได้กาหนดปัจจัยที่จะใช้ในการศึกษา 3 ปัจจัย คือ ปัจจัย A คือความเร็วรอบจานวน 3 ระดับ
ได้แก่ 100, 200 และ 300 รอบต่อนาที ปัจจัย B คือระยะห่างคู่ลูกกลิ้งที่1 จานวน 2 ระดับ ได้แก่ 6.00 และ 5.00 มิลลิเมตร
ปัจจัย C คือระยะห่างคู่ลูกกลิ้งที่2 จานวน 2 ระดับ ได้แก่ 4.00 และ 3.00 มิลลิเมตร
วิธีการและขั้นตอนการทาแผ่นยางพารา
การวิจัยครั้งนี้ ทาการเก็บข้อมูลการศึกษาจากแผ่นยางพารา จานวน 36 แผ่น โดยมีขั้นตอนการทาแผ่น
ยางพาราดังนี้
การเก็บรวบรวมน้ายาง ทาการเก็บรวบรวมน้ายางจากสวนยางพารา (สวนยางพารา นางสุภาพ บารุงสาราญ
, 20 หมู่ 4 ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย, 15 ไร่ จานวน 1,250 ต้น) ใส่ถังรวมน้ายางพารามาขนาด 30 ลิตร จานวน 3 ถัง ทาการกรอง
น้ายางให้สะอาดด้วยตะแกรงกรองเบอร์ 40 และเบอร์ 60 (40 รูต่อนิ้ว หรือ 40 Mesh และ 60 รูต่อนิ้ว หรือ 60 Mesh)
การทาแผ่นยางพาราดิบ ทาการผสมโดยใช้น้ายางพารา จานวน 3 ลิตร (โดยใช้กระป๋องตวงน้ายางพารา
ขนาด 3 ลิตร) ผสมกับน้า จานวน 2 ลิตร (โดยใช้กระป๋องตวงน้าขนาด 2 ลิตร) ลงในตะกงมาตรฐานขนาด 25 x 40 x 9 (กว้าง x
ยาว x สูง) หลังจากนั้นนากรดฟอร์มิค (Formic Acid) ความเข้นข้นร้อยละ 1.96 (ทาการผสมกรดฟอร์มิค ความเข้นข้นร้อยละ 94
ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ผสมกับน้า ปริมาณ 940 มิลลิลิตร,หรือใช้กรดฟอร์มมิค 2 ช้อนแกงใส่ลงในน้าสะอาด 3 กระป๋องนมข้น
หวาน) (สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง,2547) ใช้พายกวนน้ายางพาราในตะกงประมาณ 1 ถึง 2 รอบ หลังจากนั้นเท
น้ากรดลงไปตามแนวยาวของตะกง แล้วใช้พายกวนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ประมาณ 5 ถึง 6 รอบ ทาการตักฟองอากาศบริเวณ
ผิวด้านบนของตะกงออกให้หมด ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 45 นาที (สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง, 2547) เพื่อให้น้ายาง
แข็งตัวพร้อมที่จะทาการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แผนการทดลองแบบ 3 x 2 x 2 Factorial in Completely Randomized Design (CRD)
มีปัจจัยในการศึกษา จานวน 3 ปัจจัย คือ ปัจจัย A (ความเร็วรอบ 3 ระดับ) ปัจจัย B (ระยะห่างระหว่างคู่ลูกกลิ้งที่ 1 จานวน 2
ระดับ) ปัจจัย C (ระยะห่างระหว่างคู่ลูกกลิ้งที่ 2 จานวน 2 ระดับ) ได้ปัจจัยในการศึกษา 12 ปัจจัย (3 x 2 x 2) ทาการทดลอง
ปัจจัยในการศึกษาละ 3 ซ้า วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดย Analysis of Variance (ANOVA) และเทียบค่าเฉลี่ยโดย The
Duncan’s New Multiple Range Test (Steel and Torrie, 1980)
4
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สถานที่และช่วงเวลาในการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ทาการศึกษาที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย โดยใช้ระยะเวลาทาการวิจัยทั้งสิ้น 4 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2559
4. การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
ในการสร้างเครื่องนวดยางพารา จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนามาใช้ปฏิบัติง านจริง โดยทาการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม คานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทางาน (บาทต่อแผ่น) จุดคุ้มทุน (แผ่นต่อปี) อัตราผลตอบแทน
(ร้อยละต่อปี) และระยะเวลาคืนทุน (ปี) เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and Discussion)
1. การออกแบบและสร้างเครื่องนวดยาพารา
ผลการศึก ษาการออกแบบและสร้า งเครื่อ งนวดยางพารา พบว่ าเครื่ อ งนวดยางพาราที่อ อกแบบและสร้า งขึ้ น มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงสร้างเครื่อง : ทาจากเหล็กฉากขนาด 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว โดยออกแบบให้มีลักษณะมุมเอียง 30 องศา เพื่อความ
สะดวกในการไหลของแผ่นยางพาราที่ผ่านชุดลูกกลิ้งของแต่ละชุด
ชุดส่งกาลัง : ใช้มอเตอร์กระแสสลับเฟสเดียว ขนาด 2 แรงม้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท ส่งกาลังขับโดยการใช้มูเล่ย์และ
สายพานส่งกาลังไปหมุนเพลา และมีชุดเฟืองทาให้เกิดการหมุนชุดลูกกลิ้งทั้ง 3 ชุด กาลังมอเตอร์ทดรอบให้เหลือ 200 รอบต่อนาที
เพื่อใช้สาหรับการนวดแผ่นยางพารา
ชุดลูกกลิ้ง : ชุดลูกกลิ้งประกอบด้วยชุดลูกกลิ้ง จานวน 3 ชุด ชุดลูกกลิ้งแต่ละชุดสามารถตั้งระยะห่างของลูกกลิ้งได้ ใน
การศึกษาครั้งนี้จะตั้งระยะห่างลูกกลิ้งแตกต่างกัน โดยตั้งลูกกลิ้งชุดที่ 1 มีระยะห่าง 15 มิลลิเมตร ชุดลูกกลิ้งที่ 2 มีระยะห่าง 6
มิลลิเมตร และลูกกลิ้งชุดที่ 3 มีระยะห่าง 4 มิลลิเมตร เพื่อลดขนาดความหนาขณะนวดแผ่นยางพาราลงตามลาดับหลังจากผ่าน
ลูกกลิ้งแต่ละชุด
นอกจากนั้นยังพบว่าเครื่องนวดยางพาราที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานง่าย สะดวก และมีความปลอดภัย เหมาะสาหรับเกษตรกรผู้
ปลูกยางพาราชาวจังหวัดเลย ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ ที่สาคัญ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เครื่องนวดยางพารา
2. ผลการประเมินการใช้งานเครื่องนวดยางพาราที่สร้างขึ้น
ผลการประเมินการใช้งานของเครื่องนวดยางพารา เพื่อนวดแผ่นยางพาราและรีดเรียบแผ่นยางพาราสาหรับเกษตรกร
สวนยาง พบว่าการประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้ผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 85.68 (ระดับดีมาก) ด้านกายภาพได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
(ร้อยละ 86.57 อยู่ในระดับดีมาก) รองลงมาได้แก่ด้านการใช้งาน (ร้อยละ 85.71 อยู่ในระดับดีมาก) และด้านที่ได้ระดับเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านวิศวกรรม (ร้อยละ 84.75 อยู่ในระดับดีมาก) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินแต่ละด้านโดยเฉลี่ย
ด้านการประเมิน
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านวิศวกรรม
3. ด้านการใช้งาน
ผลการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
86.57
84.75
85.71
85.68

3. การทดลองหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องนวดยางพาราที่สร้างขึ้น
ระยะเวลาการรีดแผ่นยางพารา: ผลการศึกษาพบว่าความเร็วรอบส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการรีดเรียบแผ่น
ยางพารา โดยพบว่าการรีดเรียบแผ่นยางพาราที่ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที ใช้ระยะเวลารีดเรียบแผ่นยางพาราน้อยที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับความเร็วรอบที่ 200 และ 100 รอบต่อนาที มีค่าเป็น 1.68, 2.38 และ 3.48 วินาที ตามลาดับ แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P < 0.05) และพบว่าระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่ 1 ที่มีระยะห่าง 6.00 และ 5.00 มิลลิเมตร ใช้ระยะเวลาใน
การรีดเรียบใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05) มีค่าเป็น 2.51 และ 2.52 วินาที ตามลาดับ
เช่นเดียวกับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่ 2 ทีม่ ีระยะห่าง 4.00 และ 3.00 มิลลิเมตร มีค่าเป็น2.52 และ 2.53 วินาที ตามลาดับ ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05)
น้าหนักแผ่นยางพาราหลังรีด : พบว่าการรีดเรียบแผ่นยางพาราที่ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที ได้น้าหนักแผ่น
ยางพาราน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วรอบที่ 200 และ 300 รอบต่อนาที มีค่าเป็น 1.97, 2.07 และ 2.26 กิโลกรัม
ตามลาดับ (P > 0.05) และพบว่าระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่ 1 ที่มีระยะห่าง 6.00 และ 5.00 มิลลิเมตร ได้น้าหนักแผ่นยางพารา
ใกล้เคียงกัน (P > 0.05) มีค่าเป็น 2.07 และ 2.14 กิโลกรัม ตามลาดับ เช่นเดียวกับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่ 2 ที่มีระยะห่าง
4.00 และ 3.00 มิลลิเมตร มีค่าเป็น 2.10 และ 2.11 กิโลกรัม ตามลาดับ (P > 0.05)
ความกว้างแผ่นยางหลังรีด: พบว่าการรีดเรียบแผ่นยางพาราที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที ได้ความกว้างของ
แผ่นยางพารามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วรอบที่ 300 และ 100 รอบต่อนาที มีค่าเป็น 44.75, 44.71 และ 44.29
เซนติเมตร ตามลาดับ (P > 0.05) และพบว่าระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่ 1 ที่มีระยะห่าง 6.00 และ 5.00 มิลลิเมตร ได้ความกว้าง
แผ่นยางพาราใกล้เคียงกัน (P > 0.05) มีค่าเป็น 44.50 และ 44.67 เซนติเมตร ตามลาดับ เช่นเดียวกับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่
2 ที่มีระยะห่าง 4.00 และ 3.00 มิลลิเมตร มีค่าเป็น 44.22 และ 44.94 เซนติเมตร ตามลาดับ (P > 0.05)
ความยาวแผ่นยางหลังรีด: พบว่าการรีดเรียบแผ่นยางพาราที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที ได้ความยาวของแผ่น
ยางพารามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วรอบที่ 100 และ 300 รอบต่อนาที มีค่าเป็น 67.50, 66.96 และ 66.58 เซนติเมตร
ตามลาดับ (P > 0.05) และพบว่าระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่ 1 ที่มีระยะห่าง 6.00 และ 5.00 มิลลิเมตร ได้ความยาวของแผ่น
ยางพาราใกล้เคียงกัน (P > 0.05) มีค่าเป็น 67.39 และ 66.64 เซนติเมตร ตามลาดับ เช่นเดียวกับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่ 2 ที่มี
ระยะห่าง 4.00 และ 3.00 มิลลิเมตร มีค่าเป็น 67.25 และ 66.78 เซนติเมตร ตามลาดับ (P > 0.05)
ความหนาแผ่นยางหลังรีด: พบว่าการรีดเรียบแผ่นยางพาราที่ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที ได้ความหนาของแผ่น
ยางพาราน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วรอบที่ 200 และ 100 รอบต่อนาที มีค่าเป็น 4.61, 4.83 และ 4.84 มิลลิเมตร
ตามลาดับ (P > 0.05) และพบว่าระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่ 1 ที่มีระยะห่าง 6.00 และ 5.00 มิลลิเมตร ได้ความหนาของแผ่น
ยางพาราใกล้เคียงกัน (P > 0.05) มีค่าเป็น 4.81 และ 4.71 มิลลิเมตร ตามลาดับ เช่นเดียวกับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่ 2 ที่มี
ระยะห่าง 4.00 และ 3.00 มิลลิเมตร มีค่าเป็น 4.69 และ 4.83 มิลลิเมตร ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
นอกจากนี้จากผลการศึกษา พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ (100, 200 และ 300 รอบต่อนาที) ระยะห่าง
ระหว่างลูกกลิ้งที่ 1 (6.00 และ 5.00 มิลลิเมตร) และระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งที่ 2 (4.00 และ 3.00 มิลลิเมตร) ใช้ระยะเวลารีด
เรียบแผ่นยางพารา น้าหนักแผ่นยางพาราหลังรีด ความกว้างแผ่นยางพาราหลังรีด ความยาวแผ่นยางพาราหลังรีด และความหนา
แผ่นยางพาราหลังรีด มีค่าใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3

6

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ตารางที่ 2 ผลการรีดเรียบแผ่นยางพาราที่ความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างคู่ลูกกลิ้งแตกต่างกัน
รายการ

ระยะเวลาการรีด
(วินาที)

ลักษณะของแผ่นยางพาราหลังผ่านการรีดเรียบ
ความกว้าง
ความยาว
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)

น้าหนัก
(กิโลกรัม)

ปัจจัยที่ศึกษา
A : ความเร็วรอบ
*
ns
ns
ns
a
100 รอบต่อนาที
3.48
1.97
44.29
66.96
200 รอบต่อนาที
2.38b
2.07
44.75
67.50
300 รอบต่อนาที
1.68b
2.26
44.71
66.58
B : ระยะห่างลูกกลิ้ง1
ns
ns
ns
ns
6 มิลลิเมตร
2.51
2.07
44.50
67.39
5 มิลลิเมตร
2.52
2.14
44.67
66.64
C : ระยะห่างลูกกลิ้ง2
ns
ns
ns
ns
4 มิลลิเมตร
2.52
2.10
44.22
67.25
3 มิลลิเมตร
2.53
2.11
44.94
66.78
AB
ns
ns
ns
ns
AC
ns
ns
ns
ns
BC
ns
ns
ns
ns
ABC
ns
ns
ns
ns
Pooled SEM
0.0248
0.0041
0.2199
0.5949
หมายเหตุ: * แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05) , ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05)

ความหนา
(มิลลิเมตร)
ns
4.84
4.83
4.61
ns
4.81
4.71
ns
4.69
4.83
ns
ns
ns
ns
0.0638

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างคู่ลูกกลิ้ง
รายการ

ระยะเวลาการรีด
(วินาที)

ลักษณะของแผ่นยางพาราหลังผ่านการรีดเรียบ
น้าหนัก
ความกว้าง
ความยาว
ความหนา
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร) (เซนติเมตร)
(มิลลิเมตร)

ปัจจัยที่ศึกษา
ความเร็วรอบ ระยะห่างลูกกลิ้ง1 ระยะห่างลูกกลิ้ง2
*
ns
ns
(รอบต่อนาที)
(มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร)
100
6
4
3.68
1.98
44.00
100
6
3
3.46
1.92
45.17
100
5
4
3.57
2.03
43.33
100
5
3
3.21
1.97
44.67
200
6
4
2.20
2.04
43.83
200
6
3
2.35
2.09
45.17
200
5
4
2.49
2.08
44.83
200
5
3
2.47
2.09
45.17
300
6
4
1.60
2.17
44.17
300
6
3
1.75
2.24
44.67
300
5
4
1.51
2.30
45.17
300
5
3
1.87
2.35
44.83
หมายเหตุ: * แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05) , ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05)

Ns

ns

69.83
67.17
65.33
65.50
67.00
67.83
67.67
67.50
66.83
65.67
66.83
67.00

4.77
5.08
4.92
4.58
4.88
4.99
4.44
4.99
4.45
4.67
4.66
4.66

4. ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
พบว่าเครื่องที่สร้างขึ้นมีต้นทุนรวมต่อปีเท่ากับ 65,443 บาท เมื่อคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องนวดยางพาราจะอยู่ที่
0.22 บาทต่อแผ่น มีผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 0.06 บาทต่อแผ่น จุดคุ้มทุนเท่ากับ 297,468 แผ่น ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 11 วัน
และอัตราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 27 ต่อปี จากผลการศึกษาดังกล่าวเครื่องนวดยางพาราสร้างขึ้นโดยใช้หลักการบีบ
อัดโดยใช้ลูกกลิ้งคู่ สามคู่ วางในแนวนอนที่สร้างขึ้นในครั้งนี้มีความคุ้มค่า เหมาะสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อทายางแผ่น
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบว่าแผ่นยางพาราหลังจากผ่านกระบวนการรีดเรียบ มีความหนาเฉลี่ย 4.44 มิลลิเมตร ซึ่งขนาด
ความหนาแผ่นยางพาราที่ผ่านกระบวนการรีดเรียบจากเครื่องที่ออกแบบและสร้างขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาตรฐานสาหรับนาเข้าสู่
กระบวนการรีดรีดขึ้นลายต่อไป ซึ่งความหนาของแผ่นยางพาราที่เหมาะสมหลังผ่านกระบวนการรีดเรียบควรมีความหนาประมาณ
4 มิลลิเมตร (สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง,2547)

4. สรุปผล (Conclusion)
การวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า เครื่องที่สร้างขึ้นมีความแข็งแรง กะทัดรัด ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย เคลื่อนย้ายง่าย วัสดุ
อุปกรณ์ในการสร้างและซ่อมบารุงหาได้ง่ายในท้องถิ่น ประสิทธิภาพการใช้งานที่เหมาะสมของเครื่องอยู่ ที่ความเร็วรอบ 200 รอบ
ต่อนาที ระยะห่างระหว่างคู่ลูกกลิ้งที่ 1 เท่ากับ 5.00 มิลลิเมตร และระยะห่างระหว่างคู่ลูกกลิ้งที่ 2 เท่ากับ 4.00 มิลลิเมตร ซึ่งได้
ความหนาในการรีดเรียบน้อยที่สุด ทาให้เกิดความคุ้มค่า โดยมีต้นทุนรวมต่อปีเท่ากับ 65,443 บาท เมื่อคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้
เครื่องนวดยางพาราจะอยู่ที่ 0.22 บาทต่อแผ่น มีผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 0.06 บาทต่อแผ่น จุดคุ้มทุนเท่ากับ 297,468 แผ่น
ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 11 วัน และอัตราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 27 ต่อปี
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้ นาเสนอการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นดิบโดยใช้หลั กการประมวลผลภาพด้วยโปรแกรม
Microsoft Visual C++ ร่วมกับ Library OpenCV ในการวิเคราะห์เกรดของยางพาราแผ่นดิบ โดยจะแสดงผลการวิเคราะห์
ออกมาเป็นระดับของยางพาราแผ่นดิบซึ่งสามารถแสดงผลได้ 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1, ระดับที่ 2, ระดับที่ 3 และยางระดับที่ 4 ซึ่ง
เป็นยางไม่ได้คุณภาพ จากการทดสอบการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นดิบโดยใช้หลักการประมวลผลภาพ ซึ่งใช้
หลักการ Unsharp Mask ให้ภาพที่ได้มีค่าความคมชัดขึ้นพอที่จะเห็นฟองอากาศของแผ่นยางและทาการปรับภาพจากภาพสีให้
เป็นภาพความเข้มเทา (Grayscale) เมื่อได้ภาพที่เป็นความเข้มเทาแล้วทาการปรับภาพให้เป็นภาพแบบขาวดาหรือภาพแบบไบนารี
(Binary) โดยกาหนดค่า Threshold ให้เหมาะสมภาพ ซึ่งผลที่ได้จากการตรวจสอบยางแผ่นดิบเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญระดับ 1 ไม่มีความผิดพลาด ยางแผ่นดิบระดับ 2 มีความผิดพลาดร้อยละ 6.67 ยางแผ่นดิบระดับ 3 มีความ
ผิดพลาดร้อยละ 3.34 และ แผ่นดิบระดับ 4 ไม่มีความผิดพลาด จากการทดสอบจะเห็นได้ว่าโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพยางแผ่น
ดิบโดยใช้หลักการประมวลผลภาพ มีความแม่นยาสามารถจาแนกยางแผ่นดิบได้และมีความถูกต้องถึงร้อยละ 97.5
คาสาคัญ : การประมวลผลภาพ, ยางแผ่นดิบ

Abstract
This paper present aimed at producing a program for checking quality of sheet rubber using image
processing. Microsoft Visual C++ and Labrary OpenCV were used to grade the sheet rubber. After analyzing,
the program created showed the result regarding quality in 4 levels – level 1, level 2, level 3, and level 4.
The last was unqualified rubber. According to the result after using the program that relied on Unsharp Mask
approach, the pictures were clear enough to see the bubbles in the sheet rubber, and could be adjusted to
be grayscale. The grayscale were then converted to binary with appropriate threshold. The result of using this
program to check the quality of the sheet rubber, comparing to the result from an expert, showed that there
was no error for level 1 and 4, 6.67 percent for level 2, and 3.34 percent for level 3. This reveals that the
program can be used for quality checking and bears a reliable result with 97.5 percent accuracy.
Keywords : Image Processing , Sheet Rubber

1.บทนา
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน บริเวณเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ภาคใต้และบาง
จังหวัดของภาคตะวันออก เป็นเขตพื้นที่ปลูกยางพาราแต่ดั้งเดิม จึงมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา ต่อมาได้มีการ
ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราไปยังแหล่งปลูกยางพาราแห่งใหม่ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวยต่อการปลูก
ยางพารา ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิต่า การขาดความชื้น ลมแรง สภาพพื้นที่ดิ น เช่น พื้นที่สูง ลาดชัน ความลึกของดิน
โครงสร้าง เนื้อดิน การระบายน้า และสมบัติทางเคมีของดินต่า แต่ดูเหมือนว่ายางพารามีคุณสมบัติที่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ข้ อ มู ล ของสถาบั น วิ จั ย ยาง การยางแห่ ง ประเทศไทบ พบว่ า ปั จ จุ บั น การปลู ก ยางพาราในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าประสบความ สาเร็จเป็นอย่างมาก จนทาให้ “ยางพารา” กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราดีขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่
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เอื้ออานวยและปริมาณน้าฝนที่เพิ่มขึ้น ทาให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้ายางพาราปริมาณสูงขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 236,370 ไร่ สามารถให้ปริมาณผลผลิตน้ายางประมาณ 48,974 ตัน ถือเป็นปริมาณ
ผลผลิตน้ายางพาราที่สูงมากกว่าพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดอื่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น ยางแผ่นดิบ
เป็นผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปที่เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมผลิตและเข้าสู่ระบบตลาดซื้อขายยางพารามากทีส่ ดุ ในภูมภิ าคนี้
การคัดคุณภาพยางจะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนตรวจสอบคุณภาพของยางแผ่นดิบ โดยการคัดคุณภาพแผ่นยางดิบจะคานึงถึง สิ่งสกปรก
ฟองอากาศและความยืดหยุ่นของยางเป็นหลัก ปัญหาสาคัญของเกษตรกรชาวสวนยางคือขบวนการคัดคุณภาพยางแผ่นดิบ จากสิ่ง
สกปรกและฟองอากาศยัง ต้องใช้สายตาของมนุษย์ในการคัดคุณภาพ เนื่องจากมนุษย์แต่คนนั้นมีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกัน การ
ตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในเชิงตัวเลข จึงไม่มีความเที่ยงตรง โดยมีนักวิจัยหลายท่านได้นาหลักการประมวผลภาพมาประยุกต์ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราตัวอย่างเช่น วรวุฒิ กังหัน ได้ทาการวิจัยเพื่อคัดแยกเกรดยางพาราแผ่นรมควันโดยใช้วิธีการ
ประมวลผลด้วยภาพ จากการศึกษาทดลองเปรียบเทียบสิ่งสกปรกบนแผ่นยางในระดับสี R, G, B และ Gray โดยการนาช่วงการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งสกปรกของแต่ละเกรดมาพัฒนาเป็นโปรแกรมเพื่อช่วยในการคัดแยก จานวน 94 แผ่น จากภาพแผ่นยางพาราที่
นามาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม จากผลการทดลองในบทที่ 4 พบว่าที่ระดับสี B ได้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยใน
แต่ละเกรดมากที่สุดคือ เกรด RSS1 ที่ระดับสี B มีค่าความถูกต้อง 62.50%, เกรด RSS2 ที่ระดับสี B มีค่าความถูกต้อง 42.86%,
เกรด RSS3 ที่ระดับสี B มีค่าความถูกต้อง 31.58%, เกรด RSS4 ที่ระดับ B มีค่าความถูกต้อง 50.00%, และเกรด RSS5 ที่ระดับ B
มีค่าความถูกต้อง 72.73% และ สันติ สถิตวรรธนะ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบลายและสิ่งสกปรกบนผิวและในเนื้อยาง
แผ่น พบว่าการตรวจสอบสิ่งสกปรกไม่ค่อยยุ่งยากมาก เนื่องจากสิ่งสกปรกเมื่อเทียบแผ่นยางแล้วมีความแตกต่างกันชัดเจน จึงทา
ให้การวิเคราะห์ทาได้ไม่ยากมาก แต่สิ่งที่น่าสังเกตจากการวิจัยพบว่าในการใช้ค่าเทรสโฮลด์แบบคงที่ ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจสามารถ
เห็นสิ่งสกปรกได้อย่างชัดเจนแต่สิ่งสกปรกเล็กๆ จะไม่ปรากฏ สิ่งสกปรกเล็กๆ เหล่านั้นได้แก่ เศษฝุ่น และราดา ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
แผ่นยาง จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการสร้างเครื่องต้นแบบการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นดิบโดยใช้ประมวลผลภาพพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษากองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางพารา จังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.วิธีการศึกษาหรือวิธีการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยได้ทาการศึกษาข้อมูลมาตฐานยางแผ่นดิบเพื่อเป็นข้อมูลในการวิคราะห์
คุณภาพยางแผ่น ด้วยฮาร์ทแวร์และซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นโดยใช้หลักการประมวลผลภาพ ซึ่งได้ทาการทดสอบยางแผ่นจากกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางพารา อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น จานวน 120 แผ่น

2.1 มาตรฐานยางแผ่นดิบ
ปัจจุบันมีการกาหนดมาตรฐานยางแผ่นดิบ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายยางของ เกษตรกรชาวสวนยาง โดยแผ่นยางดิบ
จะมีขนาด ขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร และมีลักษณะดังนี้
1) ยางแผ่นดิบคุณภาพ 1 มีลักษณะแผ่นยางมีความสะอาดและปราศจากฟองอากาศตลอดแผ่น มีความชื้นในแผ่นยางไม่
เกิน 1.5% มีความยืดหยุ่นดี และมีลายดอกเด่นชัดตลอดแผ่น แผ่นยางบาง มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 3 มิลลิเมตร เนื้อยางแห้งใส
มีสีสวยสม่าเสมอตลอดแผ่น ลักษณะสีเหลืองทองหรือเหลืองอ่อนไม่มีสีคล้าหรือรอยด่างดา มีน้าหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 0.8-1.2 กิโลกรัม
แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงดังรูปที่ 1 (ก)
2) ยางแผ่นดิบคุณภาพ 2 มีลักษณะ แผ่นยางมีความสะอาดตลอดแผ่น หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่น
ยางได้บ้างเล็กน้อย มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 2% มีความยืดหยุ่นดี และมีลายดอกเด่นชัด แผ่นยางบาง มีความหนาของแผ่นยางไม่
เกิน 4 มิลลิเมตร เนื้อยางแห้งมีสีสม่าเสมอตลอดแผ่นลักษณะสีค่อนข้างคล้าหรืออาจ มีรอยด่างดาได้บ้างเล็กน้อย มีน้าหนักเฉลี่ยต่อ
แผ่น 1-1.2 กิโลกรัมแผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงดังรูปที่ 1 (ข)
3) แผ่นยางดิบคุณภาพ 3 มีลักษณะ แผ่นยางมีความสะอาดหรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้าง
เล็กน้อย มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 3% มีความยืดหยุ่นดี และมีลายดอกเด่นชัด แผ่นยางค่อนข้างหนา มีความหนาของแผ่นยางไม่
เกิน 4 มิลลิเมตร เนื้อยางแห้งมีสีคล้าค่อนข้างทึบ ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร มีน้าหนักเฉลี่ยต่อแผ่นไม่เกิน 1.5 กก. แผ่นยางเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงดังรูปที่ 1 (ค)
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(ข) ยางแผ่นดิบคุณภาพ 2

(ค) ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3
รูปที่ 1 แผ่นยางดิบคุณภาพ 1,2 และ 3

2.2 ซอฟท์แวร์คัดคุณภาพยางแผ่นดิบ
เราใช้ไลบรารี OpenCV ร่วมกับ Microsoft Visual C++ โดยออกแบบการทางานของโปรแกรมให้มีมีหลักการ
ทางานดังนี้
1) รับข้อมูลภาพด้วยกล้อง Webcam โดยมีเมนูสาหรับเปิดกล้อง ถ่ายภาพที่จะนามา ประมวลผล ซึ่งแบ่งการ
รับภาพเป็น 3 ส่วน เพื่อให้ได้ภาพความละเอียดที่คมชัดที่สุด
2) เพิ่มความคมชัดให้กับภาพ โดยใช้หลักการ Unsharp Mask และนาภาพมาเปลี่ยนให้เป็นภาพแบบ Gray Scale
จากนั้นนาภาพ Gray Scale มาเปลี่ยนให้เป็นภาพแบบ Binary แล้วทาการหาผลรวมของพิกเซลที่เป็นสีดา ทั้ง 3 ภาพ
3) นาผลลัพธ์ของจานวนพิกเซลสีดามาวิเคราะห์ระดับยางแผ่นดิบ
4) แสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับยางแผ่นดิบให้ผู้ใช้ทราบ
5) มีส่วนให้ผู้ใช้งานเลือกว่าต้องการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นดิบใหม่อีกครั้งหรือไม่ ถ้าหากผู้ใช้ต้องการตรวจสอบ
คุณภาพยางแผ่นดิบอีกครั้งก็จะ Reset โปรแกรมให้กลับมาอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน โดยโปรแกรมที่ออกแบบมีขั้นตอนการทางาน
แสดงดังรูปที่ 2 และสามารถติดต่อกับผู้ใช้งานแสดงได้ดังรูปที่ 3
6) เกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพยางแผ่นดิบ จากการนาตัวอย่างยางแผ่นดิบจานวน 80 แผ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3
ระดับ ระดับละ 20 แผ่น ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มาทาการประมวลผลหาจุดสีดาและฟองอากาศเพื่อกาหนดเกณฑ์
คุณภาพในการคัดแยกเกรดโดยการนาค่าสูงสุดของแต่ระดับมาเป็นตัวคัดแยกเกรดของยางแผ่นดิบ ในการกาหนดเงื่ อนไขของ
โปรแกรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพยางแผ่นดิบ
ระดับแผ่นยาง
1
2
3
4 หรือ ยางไม่ได้คุณภาพ

เกณฑ์การวิเคราะห์ (จุดสีดา)
น้อยกว่า 5202
5203 – 9835
9836 - 33272
มากกว่า 33273
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<= 5202
Pixel

1

<= 9835
Pixel

2

<= 33272
Pixel

3

Webcam

Unsharp

Binary
Threshold 115

Pixel

2

1

รูปที่ 2 ขันตอนการทางานของซอฟต์แวร์

รูปที่ 3 โปรแกรมตารวจสอบคุณภาพยางแผ่นดิบ

2.3 ชุดฮาร์ดแวร์
ลักษณะแท่นถ่ายภาพยางแผ่นอาศัยหลักการแท่นฉายฟิล์มของโรงพยาบาล โดยใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์วางไวภายใน
กล่องทึบแสง ด้านบนใช้แผ่นพลาสติกใสวางและกระดาษสีเหลือง สาเหตุที่ต้องใช้แผ่นพลาสติกใส เนื่องจากทาให้การกระจายของ
แสงสม่าเสมอทั่วแผ่นและกระดาษสีเหลืองจะช่วยให้เห็นฟองอากาศภายในแผ่นยางได้ชัดเจนขึ้น ภายในใช้กระดาษสะท้อนแสงหุ้ม
รอบๆ กล่องเพื่อทาให้แสงถูกสะท้อนขึ้นเฉพาะด้านบนอย่างสม่าเสมอดังรูปที่ 3
ขนาดของแท่นถ่ายภาพยางแผ่น ตัดทาขึ้นเพื่อรองรับแผ่นยามตามมาตรฐาน ที่กาหนดขึ้นโดยมีขนาด และระยะดังนี้
(1) ความกว้างของแท่นส่องแผ่นยาง 80 เซ็นติเมตร (2) ความยาวของแท่นส่องแผ่นยาง 96 เซ็นติเมตร (3) ความยาวของคานยึด
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กล้อง 35 เซ็นติเมตร (4) จุดถ่ายภาพที่ 1 วัดจากขอบกล่อง 24 เซ็นติเมตร (5) จุดถ่ายภาพที่ 2 วัดจากขอบกล่อง 49 เซ็นติเมตร
(6) จุดถ่ายภาพที่ 3 วัดจากขอบกล่อง 74 เซ็นติเมตร (7) หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 5 หลอด ซึ่งแต่ละหลอดห่างกัน 17 เซ็นติเมตร
2
96 cm
14 cm

17 cm

17 cm

17 cm

17 cm

14 cm

7
1

80 cm

3

35 cm

24 cm
49 cm
74 cm

4

5

6

รูปที่ 3 ชุดฮาร์ดแวร์

3. ผลการทดสอบ
จากการทดสอบโปรแกรมเพื่อระบุระดับคุณภาพของยางแผ่น คุณภาพระดับ 1, ระดับ 2 ,ระดับ 3 และยางไม่ได้
คุณภาพ ระดับละ 30 แผ่น ทดสอบด้วยโปรแกรม 3 รอบ ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบโปรแกรม
ระบุระดับยาง
ถูกต้อง (รอบที)่
1
2
3
ระดับ 1
30 30 30
ระดับ 2
28 28 28
ระดับ 3
29 29 29
ระดับ 4
30 30 30
เฉลี่ย
97.5 97.5 97.5

ระบุระดับยาง
ผิดพลาด
เฉลี่ย
0
2
1
0
2.5 %

ถูกต้อง (%)

ผิดพลาด (%)

100%
93.33 %
96.66 %
100%

0%
6.67 %
3.34 %
0%

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบโปรแกรม พบว่า ในการทดสอบยางแผ่นทั้ง 3 รอบค่าที่ตรวจสอบได้ถูกต้อง ตรงกันทั้ง 3
รอบโดย ยางแผ่นระดับ ที่ 1 มีค่าความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ยางแผ่นระดับที่ 2 มีค่าความถูกต้อง 93.33 เปอร์เซ็นต์ ยางแผ่น
ระดับที่ 3 มีค่าความถูกต้อง 96.66 เปอร์เซ็นต์ และยางแผ่นระดับที่ 4 หรือยางไม่ได้คุณภาพ มีค่าความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์
จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า โปรแกรมมีค่าความเที่ยงตรง 100 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือทดสอบทั้ง 3 รอบ ยังคงได้ค่าของการทดสอบ
เท่ากัน

4. สรุปและอภิปรายผล
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จากผลการทดสอบพบว่าการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นดิบ โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ กรณีศึกษา กองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางพารา อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการตรวจสอบ
คุณภาพยางแผ่นดิบของกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางพารา อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันใช้กระบวนการตรวจสอบ
โดยสายตามนุษย์ซึ่งถ้าต้องใช้ระยะเวลานานอาจเกินความผิดพลาดจากสายตาผู้ ตรวจสอบ เองรวมทั้งต้องมีผู้เชี่ยวชาญทาการ
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตภูมิ เมฆตัง ซึ่งทาการวิจัยเกี่ยวกับ ระบบการตรวจหารอยด่างบนใบพืชโดยวิธีการ
ประมวลผลภาพ ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและพัฒนาระบบการตรวจหารอยด่างบนใบพืชโดยวิธีการประมวลผลภาพโดยการ
ประยุกต์ใช้ภาษา Microsoft Visual C# สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการตรวจหารอยด่างบนใบพืชนี้ถูก
ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมาณรอยด่างบนใบพืชที่แตกต่างจากวิธีเดิมคือ ปัจจุบันใช้กระบวนการวิเคราะห์รอย
ด่างบนใบพืชโดยสายตามนุษย์นั้นอาจต้องใช้ระยะเวลานานความผิดพลาดจากสายตาผู้วิเคราะห์เองรวมทั้งการวิเคราะห์ที่ยุ่งยาก
ระบบที่ออกแบบและพัฒนานี้สามารถช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ลดระยะเวลาอีกทั้งลดข้อจากัดบางประการของการ
ประมาณรอยด่างบนใบพืช โดยสามารถทางานได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการวิเคราะห์ รอยด่างบนใบพืชโดยสายตามนุษย์
เช่น สามารถคานวณรอยด่างบนใบพืชออกมาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยาพร้อมสาหรับผู้นาไปใช้
ปฏิบัติงาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ ซึ่งทาการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบฝักมะขามหวานเสียโดย
วิธีการประมวลผลภาพ เพื่อหาผลของค่าระดับความเข้มของแสงที่มองเห็นตาหนิได้ชัด พบว่าเหมาะสมในช่วง 0.15-0.20 ของฝัก
มะขามจานวน 100 ฝัก
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การเพิ่มอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Active
โดยใช้ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนและแบบรางพาราโบลิค
Increasing the Temperature in Drying Chamber of Active Solar Dryer by Using Solar
Collector and Solar Parabolic Trough
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Active ที่มีการพาความร้อนแบบบังคับ
สาหรับใช้ในครัวเรือน ตู้อบแห้งที่ใช้ในการทดสอบ มีปริมาตรห้องอบ 1x1x1 ลูกบาศก์เมตร มีการติดตั้งปล่องระบายอากาศที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.2 เมตร สูง 0.3 เมตร ไว้ด้านบนห้องอบ การศึกษานี้ได้ทาการทดสอบตู้อบ 3 กรณี คือ 1) ตู้อบที่ไม่มีการติดตั้งตัวรับรังสี
แสงอาทิตย์และรางพาราโบลิก 2) ตู้อบที่มีการติดตั้งตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนอย่างเดียว 3) ตู้อบที่มีการติดตั้งตัวรับรังสี
แสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนและรางพาราโบลิก จากการทดสอบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในห้องอบของตู้อบแห้งเปล่า ตู้อบแห้งที่มีการ
เพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนอย่างเดียว และตู้อบแห้งที่มีการเพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนและแบบ
รางโค้งพาราโบลิกเท่ากับ 45 47 และ 53 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ในขณะที่อุณหภูมิอากาศแวดล้อมและค่าความเข้มของรังสี
แสงอาทิตย์อยู่ในช่วง 33 - 38 องศาเซลเซียส และ 900 - 1200 วัตต์ต่อตารางเมตร ตามลาดับ
คาสาคัญ: ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลิก

Abstract
In this research is to study of increasing the temperature in the drying chamber of the active solar dryer
which has forced convection for use in a household. The drying chamber has dimension of 1 m length, 1 m width,
and 1 m height, was tested. The small chimney has 0.2 m diameter, and 0.3 m height, was installed on the top of
chamber to provide the air flow circulated in the unit dryer. In this test was divided into 3 cases: 1) the solar dryer
without both the flat collector and the parabolic trough; 2) the solar dryer installed the solar collector but has no
the parabolic trough; 3) the solar dryer which combined the solar collector and parabolic trough. From the test run
of showed that the mean temperature in the unit chamber of the solar dryer without both the solar collector and
the parabolic trough, the solar dryer installed the solar collector only, and the solar dryer which combined the
solar collector and parabolic trough of 45, 47, and 53 degree Celsius, respectively. While the surrounding
temperature about 33 – 38 degree Celsius and the solar intensity about 900 – 1200 Watts per square meter.
Keywords: Solar dryer, Solar parabolic trough

1. บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งในบางฤดูกาลผลิตภัณฑ์มากเกินความต้องการของผู้บริโภค
และเมื่อจาหน่ายผลผลิตได้ไม่หมดในเวลาอันควรจะทาให้เกิดการเน่าเสียของผลผลิต การยืดเวลาการเก็บรักษาให้นานขึ้นโดยการลด
ความชื้นหรือการอบแห้งเป็นกระบวนการลดการเน่าเสียของผลผลิตและยังสามารถนามาใช้นาการดาเนินการประกอบอาหาร (Boiln and
Salunkhe, 1982) ปัจจุบันการอบแห้งมีทุนการผลิตนที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ามันเตาเป็นแหล่งพลังงานใน
การให้ความร้อน แหล่งพลังงานเหล่านี้คิดเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์อบแห้งประมาณ 20 – 60 เปอร์เซ็นต์ (ธีระศักดิ์, 2552) นอกจากนี้
แหล่งพลังงานดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานโดยรวมด้วย ดังนั้นการนาพลังงานทดแทนเช่นแสงอาทิตย์มาใช้
เป็นแหล่งพลังงานความร้อนในกระบวนการอบแห้งจึงเป็นการลดต้นทุนด้านพลังงานได้อีกวิธีหนึ่ง การอบแห้งด้วยตู้อบแห้งพลังงาน
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แสงอาทิตย์ เป็นอี กวิธีที่ นามาใช้ถนอมอาหารและเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการอบแห้งจะมีความชื้นลดลง
ผลิตภัณฑ์จะไม่เน่าเสียง่าย อีกทั้งยังมีน้าหนักและปริมาณที่ลดลงทาให้ลดต้นทุนในการขนส่งการเก็บรักษาและในการอบแห้งด้วยตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์นี้ยังปราศจากสิ่งปนเปื้อนภายนอกและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค (จารุวัฒน์, 2555) ประเทศไทยตั้งอยู่ที่ละติจูด 620 องศาเหนือ และลองติจูด 97 -106 องศาตะวันออก ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงประมาณ 17 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน
หรือประมาณ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2554) มีสภาพอากาศแบบเขตร้อนแสงแดด
มาก ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับการอบแห้ง โดย
อาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์มาเพิ่มอุณหภูมิภายในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้เป็น 3
ประเภท คือ ตู้อบแห้งแบบ Passive (natural convection) ตู้อบแห้งแบบ Active (forced convection) และตู้อบแห้งแบบ Hybrid
(Hybrid solar dryer systems) แต่ที่นิยมใช้ในปัจจุบันสาหรับครัวเรือนจะเป็นตู้อบแห้งแบบ Active เนื่องจาก สร้างง่าย ราคาไม่สูงมาก
เมื่อเทียบกับตู้แห้งแบบ Hybrid อีกทั้งยังเป็นตู้อบแห้งที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าตู้อบแห้งแบบ Passive (เสริมและบุศรากรณ์, 2547) ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาการเพิ่มอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Active ที่มีการติดตั้งตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบ
สะสมความร้อน (Solar collector) และแบบรางพาราโบลิก (Solar parabolic trough) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนาตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับนามาใช้ในถนอมอาหารในครัวเรือน ซึ่งตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบรางพาราโบลิกเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะ
รูปร่างผิวโค้งแบบพาราโบลาทรงกระบอก สามารถเพิ่มความร้อนให้กับของไหลทางาน (ประกอบและธีรภัทร, 2554) ซึ่งเป็นอากาศในตู้อบ
แห้ง โดยอาศัยหลักการสะท้อนแสงแสงอาทิตย์ให้ไปรวมที่จุดโฟกัสที่อยู่ภายในตู้อบแห้ง

2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการศึกษา เป็นตู้อบแห้งแบบชั้นบาง มีปริมาตร 1x1x1 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งปล่อง
ระบายอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 เมตร สูง 0.3 เมตร มีตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Collector) เป็นชนิด Back Pass แผ่น
เหล็กหลังคาสาเร็จรูปทาสีดา ด้านบนปิดด้วยกระจกใส ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโค้ง (parabolic) ติดกระจกเงา ความยาว 1
เมตร ระยะเส้นคอร์ด 0.75 เมตร จานวน 1 คู่ ภายในตู้อบมีพัดลมดูดอากาศจานวน 3 ตัว และถาดพื้นของตู้อบแห้งสีดา ดังแสดง
ในรูปที่ 1 การทดสอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกันอุณหภูมิภายในตู้เปล่า ตู้อบที่มีการเพิ่มตัวรับรังสี
แสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนอย่างเดียวและตู้อบที่มีการเพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ สะสมความร้อนกับแบบรางโค้งพาราโบลิก
เพื่อพิจารณาว่าตู้อบลักษณะแบบใดที่มีอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งสูงมากกว่ากัน การทดสอบได้ทาการวัดความเข้มแสงอาทิตย์
แนวตั้งฉาก วัดอุณหภูมิบรรยากาศ วัดอุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง โดยทาการวัดค่าต่าง ๆ ทุก ๆ 30 นาที

ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบ
รางพาราโบลิก

ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบ
สะสมความร้อน

รูปที่ 1 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

16

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

3. ผลการทดลอง
ผลทดสอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 3 กรณี คือ ตู้อบแห้งเปล่า ตู้อบที่มีการเพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ (Solar collector) และ
ตู้อบที่มีการเพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนและแบบรางโค้งพาราโบลิก สามารถแสดงผลการทดสอบได้ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 2

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสามกรณี
ค่าความเข้มแสงอาทิตย์
( W / m2 )

ตู้เปล่า

350-450
451-551
552-652
653-753
754-854
855-955
956-1056
1057-1157
1158-1258

37
39.25
41.25
43
45
46.5
49
49.75
50.75

อุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง ( C)
ตู้อบที่มีการเพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ ตู้อบที่มีการเพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสม
แบบสะสมความร้อน
ความร้อนและแบบรางโค้งพาราโบลิก
37.25
47
40.25
49.5
42
51
44.25
53
46.375
54.25
48.67
56.5
50.75
58
52.5
60.5
53.25
62

จาการทดสอบ พบว่า ช่วงค่าความเข้มแสงเฉลี่ย 350-450 วัตต์ต่อตารางเมตร อุณหภูมิภายในตู้อบแห้งกรณีที่เป็นตู้อบแห้ง
เปล่ากับตู้อบแห้งที่มีการเพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนไม่แตกต่างกันมาก คือประมาณ 37 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิ
ของตู้อบแห้งที่มีการเพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนและตัวรับรังสีแบบรางโค้งพาราโบลิกมีค่าสูงอย่างเห็นได้ชัด คือ 47
องศาเซลเซียส แต่เมื่อค่าความเข้มแสงเพิ่มขึ้นเป็น 855-955 วัตต์ต่อตารางเมตร อุณหภูมิภายในบริเวณกลางตู้อบแห้งที่มีการเพิ่ม
ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนอย่างเดียวจะสูงกว่าตู้อบแห้งเปล่าประมาณ 2 องศาเซลเซียส เนื่องจากผลของการดูดกลืน
ความร้อนของแผงรับรังสีแสงอาทิตย์ ส่วนตู้อบแห้งที่มีการติดตั้งตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนกับแบบรางโค้งพาราโบลิกนั้น
มีอุณหภูมิสูงกว่าตู้อบแห้งเปล่าประมาณ 10 องศาเซลเซียส สาหรับค่าความเข้มแสงสูงสุด 1158-1258 วัตต์ต่อตารางเมตร อุณหภูมิ
ภายในบริเวณกลางตู้อบแห้งกรณีที่เป็นตู้เปล่า กรณีที่เป็นตู้อบที่มีการเพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ แบบสะสมความร้อนและกรณีที่มีทั้ง
ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนกับแบบรางโค้งพาราโบลิก มีค่าเป็น 50.75 องศาเซลเซียส 53.25 องศาเซลเซียส และ 62 องศา
เซลเซียส ตามลาดับ โดยที่ค่าของอุณหภูมิภายในบริเวณตรงกลางตู้อบแห้งจะมีค่าขึ้นลงตามความเข้มแสงด้วยเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 2
65

อุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ย (°C)

60
55
50
45

(°C) ตู้เปล่า

40

(°C) ตู้อบที่มีการเพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์

35
30
350-450

451-551

552-652

(°C) ตู้อบที่มีการเพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์และรางโค้งพาราโบ
ลิก
653-753 754-854 855-955 956-1056 1057-1157 1158-1258
ช่วงของความเข้มแสงเฉลี่ย (W/m²)

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับอุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง
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4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Active ที่มีการติดตั้งตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนและแบบราง
โค้งพาราโบลิก เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในบริเวณกลางตู้อบแห้ง พบว่า การเพิ่มตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนเพียง
อย่างเดียวให้กับตู้อบแห้งจะทาอุณหภูมิภายในตู้อบมีค่าสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณ 2 องศาเซลเซียสเท่านั้นเมื่อเทียบกับตู้อบแห้งเปล่า
แต่เมื่อตู้อบแห้งมีการติดตั้งทั้งตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนและแบบรางโค้งพาราโบลิก จะทาให้อุณหภูมิภายในบริเวณ
กลางตู้อบแห้งมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิภายในบริเวณกลางตู้อบแห้งที่เป็นตู้เปล่าประมาณ 10 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มตัวรับรังสี
แสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อนและแบบรางโค้งพาราโบลิก เป็นการเพิ่มพื้นที่ในรับพลังงานความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ของตัวเก็บรังสี
แสงอาทิตย์ทาให้สามารถดูดซับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ และถ่ายเทความร้อนให้อากาศที่เคลื่อนผ่านใต้แผ่นเหล็ กเพื่อให้ได้
อากาศร้อนไปยังตู้อบแห้งได้มากขึ้น อีกทั้งรางโค้งพาราโบลิกเป็นตัวรับรังสีแสงอาทิตย์มีรูปร่างแบบพาราโบลาที่ เป็นรางยาว ผิวด้านใน
ของรางโค้งทาด้วยกระจกเงาซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงได้ดี ทาให้สามารถรวมแสงไปยังจุดโฟกัสที่อยู่บริเวณตรงกลาง
ตู้อบเป็นผลให้อากาศที่อยู่ภายในตู้อบแห้งได้ความร้อนเพิ่มขึ้นดังนั้นอุณหภูมิของอากาศภายในตู้อบแห้งจึงสูงขึ้นตามไปด้วย
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The Available Capacity Assessment for Renewable Energy Generation
in Petchabun Province and Impaction Study to Thailand’s
Northern Power System stability
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บทคัดย่อ
บทความนี้ ไ ด้ ท าการประเมิ น ศั ก ยภาพการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั งงานทดแทนในเขตพื้ น ที่ จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ โดยได้
ออกแบบสร้างเครื่องต้นแบบในการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ การออกแบบได้ใช้ชุดจัดเก็บ
ข้อมูล (DAQ) และโปรแกรมแลปวิว (LabVIEW) ในการตรวจวัดและบันทึกค่า ซึ่งพื้นที่ในการศึกษาคือ เขตพื้นที่ชุ มชนอาเภอเขา
ค้อ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศ
ไทยโดยเปรียบเทียบผลก่อนหลังจากการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เข้าในระบบกาลังไฟฟ้าที่
สถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ที่ระดับแรงดัน 115kV โดยกาลังไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 90MW ซึ่งผลการศึกษาพบว่ากาลังไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเข้าระบบ
นี้ช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรภาพทางแรงดันเพิ่มขึ้นทั้งในสภาวะระบบปรกติและในสภาวะเกิดความผิดพร่องขึ้นในระบบและ
ข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่เพื่อเพิ่ม
ความเสถียรภาพให้กับระบบกาลังไฟฟ้าประเทศไทย
คาสาคัญ: การประเมินศักยภาพ การผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน ความเสถียรภาพแรงดัน ระบบกาลังไฟฟ้า

Abstract
This paper presents the renewable generation capacity assessment in the phetchabun province
which has designed the prototype device for power generation capacity assessment from Wind and Solar
power with Data acquisition (DAQ) and LabVIEW Program for measurement and record data. The area of study
is Khao Kho district in the Phetchabun province. In this research has stability impaction studied to Thailand’s
Northern power system. The study results have compared the impactions before and after integration of
Wind and Solar power generation 90MW to system at 115 KV Phetchabun substations that found the voltage
stability of the power system enhancement in the system normal and have occurred fault conditions. The
study results data can be used as a database to support the development of electricity from renewable
energy in order to increase the Thailand power system stability.
Keywords: Capacity assessment, Renewable generation, Voltage stability, Power system

1. บทนา
หลักการทางปฏิบัติในการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์นั้นจาเป็นอย่างยิ่งต้องมี
เครื่องวัดในการประเมินศักยภาพพลังงาน ณ สถานที่จริงก่อนมีการติดตั้ง ถึงแม้ว่าจะสามารถศึกษาข้อมูลจากแผนที่ศักยภาพ
พลังงานลมหรือแผนที่พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย แต่ข้อมูลดังกล่าวนั้นทาให้ทราบถึงศักยภาพเบื้องต้นเท่านั้น ด้วย
เหตุผ ลดังกล่า วนี้แ ละเพื่ อเป็ นการรองรั บ การขยายตั ว หรื อ การสร้ างโรงไฟฟ้ า พลั งงานทดแทนตามนโยบายของรั ฐบาลจาก
แผนพัฒนากาลังการผลิตประเทศไทยปี 2553-2573 (PDP2010 rev.3) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี
2555-2564 (AEDP 2012-2021) ซึ่งสนับสนุนให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
ศึกษาวิจัยการสร้างเครื่องต้นแบบสาหรับประเมินศักยภาพพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
ทางานร่วมกับชุดจัดเก็บข้อมูล (DAQ) และโปรแกรมแลปวิว (LabVIEW Program) ในการตรวจสอบ แสดงผลและบันทึกค่า เพื่อ
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ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยได้ทาการศึกษาวิจัยและประเมิ นศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลม และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตชุมชน อ.เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีขีด
ความความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งสองชนิดนี้และหากมีโรงไฟฟ้าดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจึงได้ทาการศึกษา
ผลกระทบต่อความเสถียรภาพต่อระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1.1 เพื่อศึกษาและสร้างเครื่องประเมินขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์
1.1.2 เพื่อศึกษาและประเมินขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่
เพชรบูรณ์
1.1.3 เพื่อศึกษาผลกระทบต่อระบบกาลังไฟฟ้าในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือ
ประเทศไทยจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่เพชรบูรณ์
1.1.4 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเผยแพร่เพื่อสร้างองค์ความรู้การตรวจวัดและประเมินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนและเป็นฐานข้อมูลเพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อเพิ่มความเสถียรภาพให้กับระบบกาลังไฟฟ้าประเทศไทย

1.2 แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นในการศึกษาการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทยซึ่งในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นใน
การศึกษาและตรวจวัดในสองพลังงานทดแทน ประกอบด้วย
1.2.1 พลังงานลม
ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและ
แรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกาลังลม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่ง
ที่มีอยู่ในตัวเอง ซึ่งในบางครั้งแรงที่เกิดจากลมอาจทาให้บ้านเรื อนที่อยู่อาศัยพังทลายต้นไม้ หักโค่นลง สิ่งของวัตถุต่างๆ ล้มหรือ
ปลิวลอยไปตามลม ฯลฯ ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสาคัญและนาพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมี
อยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่
รู้จักหมดสิ้นโดยการวิเคราะห์อัตราเร็วลมเฉลี่ยในช่วงเวลาที่พิจารณา ซึ่งสามารถนามาคานวณอัตราเร็วลมเฉลี่ยได้จากสมการที่ 1
Vavg 

เมื่อ

Vavg

คือ อัตราเร็วลมเฉลี่ย (m/s)

Vi

คือ อัตราเร็วลมราย 10 นาที
คือ จานวนข้อมูล

N

1
N

N

V
i 1

i

(1)

ดังนั้นในส่วนของ กาลังลม (Wind Power) ซึ่งจะเป็นกาลังลมต่อหน่วยพื้นที่ หรือเรียกว่า ความหนาแน่นของกาลังลม
(Wind Power Density) คืออัตราเร็วลมที่เคลื่อนที่ตั้งฉากกับพื้นที่รับแรงลม สามารถคานวณได้ตามสมการที่ 2 ดังนี้
Pw 

เมื่อ


V

A

1
 AV 3
2

(2)

คือ ความหนาแน่นของลม (1.225 kg/m3)
คือ อัตราเร็วลมเฉลี่ย (m/s)
คือ พื้นที่รับลม (m2)
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1.2.2 พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดไม่ทาปฏิกิริยาใดๆ อันจะทาให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เซลล์แสงอาทิตย์
จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเลคทรอนิคส์ชนิดหนึ่งที่ถูกนามาใช้ผลิตไฟฟ้า เนื่องจาก สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าได้ซึ่งการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์จาเป็นต้องทราบศักยภาพของพลังงาน การประมาณค่ารังสีรวม การใช้
ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์จาเป็นต้องทราบศักยภาพของพลังงาน โดยเฉพาะค่ารังสีรวม ถ้าการวัดรังสีรวมทาได้สะดวก
เราจะทาการวัด เพราะทาให้ทราบค่าที่แน่นอน ในสถานที่ซึ่งไม่มีการวัดรังสีรวม เราอาจจะประมาณค่าของรังสีรวมได้จากค่า
ชั่วโมงที่มีแดด เนื่องจากรังสีรวมมีความสัมพันธ์กับชั่วโมงที่มีแดดอย่างสูง ตัวแปรที่นามาใช้ในการวิเคราะห์อาจเป็นข้อมูลดิบหรือ
ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนให้ไร้มิติ (Dimensionless) การเปลี่ยนให้ข้อมูลไร้มิติหลายแบบแล้วแต่ผู้วิเคราะห์ เช่น
1.2.2.1 ค่ารังสีรวมรายวัน เปลี่ยนให้ไร้มติ ิโดยการหารด้วยค่ารังสีนอกบรรยากาศ หรือด้วยค่าเฉลีย่ ของรังสี
รวมบนผิวโลกในช่วงเวลาหนึ่งๆ (เช่นค่าเฉลี่ยรายเดือน)
1.2.2.2 ค่าชั่วโมงที่มีแดด เปลี่ยนให้ไร้มิตโิ ดยการหารด้วยเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนตกหรือเรียกว่าความ
ยาวนานของวัน (day length) หรือหารด้วยค่าเฉลีย่ ความยาวนานของวันแต่ละเดือน ดังนี้เป็นต้น รูปสมการถดถอยที่สาคัญ คือ
Angstrom Type Regression Equation ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไร้มิติ และมีรูปสมการที่ 3
G
s
 a o  a1
Gm
sm

(3)

เมื่อ G และ S เป็นข้อมูลดิบหรือค่าวัดของรังสีรวม(MJ/m2) และชั่วโมงที่มีแดด(hour)
Gm และ Sm เป็นตัวแปรที่เลือกหารให้ได้ตัวแปรไร้มิติ

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
วางแผนและศึกษาข้อมูลในการออกแบบและ
ประสานงานชุมชนในการศึกษาวิจัย

ศึกษาและออกแบบชุด
ประเมินศักยภาพพลังงาน
ลม

ศึกษาและออกแบบชุด
ประเมินศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประเมินศักยภาพ
ในเขตพื้นที่ อ.เขาค้อ

ศึกษาระบบกาลังไฟฟ้า
ภาคเหนือประเทศไทย

ศึกษาผลกระทบต่อความ
เสถียรภาพระบบกาลังไฟฟ้า

สรุปข้อมูลในการศึกษาวิจัย
และเผยแพร่ข้อมูล

ภาพที่ 1 บล็อกการดาเนินงานในการศึกษาวิจัย
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ในงานวิจัยนี้ได้ทาการการศึกษาการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์และ
ผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทยซึ่งใช้เป็นเครื่องต้นแบบโดยเนื้อหาในบทนี้จะประกอบไปด้วย
การออกแบบชุดตรวจวัดความเร็วลม ชุดตรวจวัดความเข้มแสงอาทิตย์ เพื่อทาการประเมินพลังงานไฟฟ้าพลังงานลม และพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยการสาหรับการออกแบบโปรแกรมนั้นในงานวิจัยนี้ได้ใช้โปรแกรมแลปวิว (LabVIEW) ในการออกแบบและโดยใช้งาน
ร่วมกับชุดจัดเก็บข้อมูล (DAQ) และนอกจากนี้ในงานวิจัยยังได้ศึกษาผลกระทบต่อความเสถียรภาพระบบกาลังไฟฟ้าประเทศไทย
โดยเฉพาะระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทยหากมีการเชื่อมต่อกาลังไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมหรือ
พลังงานแสงอาทิตย์หากมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 90MW โดยในการศึกษานั้นได้ใช้โปรแกรม POWER
WORLD VERSION 8.0 ในการจาลองและวิเคราะห์ผล โดยวิธีการในการศึกษาสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 การออกแบบชุดตรวจวัดความเร็วลมและกาลังแสงอาทิตย์
ในการออกแบบชุดตรวจวัดความเร็วลมนั้นได้ใช้ชุดเซ็นเซอร์ตัววัดความเร็วลมที่สามารถส่งกระแส 4-20ma ได้โดย
ข้อดีในการส่งเป็นแบบ 4-20ma นั้นค่อนข้างจะเป็นแบบเชิงเส้นและสัญญาณในการส่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญญาณมาตรฐานในการส่ง
สัญญาณโดยชุดเซ็นเซอร์ตัววัดความเร็วลมจะเป็นแบบสามก้านสาหรับในส่วนของชุดตรวจวัดกาลังแสงอาทิตย์นั้นจะใช้เซ็นเซอร์ชดุ
เดียวกันกับอุปกรณ์ที่นามาเป็นเครื่องสอบเทียบ ซึ่งการออกแบบนั้นชุดวัดความเร็วลมและกาลังแสงอาทิตย์นั้นได้ใช้โปรแกรมแลป
วิวในการประมวลผลและแสดงผล พร้อมบันทึ กค่าโดยส่วนย่อยของโปรแกรมในการรับค่าข้อมูลจากชุดจัดเก็บข้อมูล (DAQ) นั้น
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2 ซึ่งกาหนดรับสัญญาณจากอุปกรณ์ทั้งสองชุดทั้งชุดวัดความเร็วลมและกาลังแสงอาทิตย์จากนั้นนามาทา
เสกลตามคุณลักษณะของสมการเชิงเส้นของแต่ละอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์โดยสมการพื้ นฐานของสมการเส้นตรง (Y=mX+b) โดยที่
m คือค่าความชันและ b คือจุดตัดบนแกน y จากนั้นค่าที่ได้จึงนาไปบันทึกผลแสดงผลซึ่งสามารถแสดงดังภาพที่ 2 และรูปที่ 3

ภาพที่ 2 ส่วนของโปรแกรมในการรับค่าและการทาเสกล
Sensor#1
Sensor#2

ภาพที่ 3 ส่วนของโปรแกรมบันทึกผล
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3.2 การศึกษาผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกาลังไฟฟ้าประเทศไทย
ในการศึกษาผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกาลังไฟฟ้าประเทศไทยนั้นได้ใช้ข้อมูลระบบกาลังไฟฟ้าประเทศ
ไทยในช่วงเวลาที่มีปริมาณความต้องการโหลดสูงสุด (Peak-Load) ซึ่งเป็นข้อมูลในปี 2014

ตารางที่1 ข้อมูลระบบกาลังไฟฟ้าประเทศไทยปี 2014 โดยรวม
Area
1
2
3
4
5
6
7
Total

Generations
2379.00
2073.22
1661.92
3329.57
3870.11
9748.80
4381.13
27443.75

Loads
9821.98
2924.00
2001.66
2727.37
2862.14
3677.23
2836.20
26848.58

Losses
84.00
178.54
56.48
113.93
70.70
46.70
44.16
595.17

Inter-area
-7527.64
-1029.32
-396.22
490.26
937.28
6024.87
1500.77
0

โดยอ้างอิงข้อมูลตามแผนพัฒนากาลังผลิตประเทศไทยฉบับปรับปรุงที่ 3 ในปี 2010 ซึ่งในการศึกษานั้นได้แบ่งระบบ
กาลังไฟฟ้าประเทศไทยออกเป็น 7 ส่วนด้วยกัน โดยข้อมูลของระบบกาลังไฟฟ้านั้นสามารถแสดงได้ดังตารางที่1 และดังแสดงในรูป
ที่ 4 โดยระบบก าลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทสไทยนั้นจะอยู่ใ นพื้น ที่ที่ 4 โดยในการศึก ษาจะมุ่งเน้นศึก ษาผลกระทบต่อ ความ
เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในสภาวะคงตัว

พื้นที่ 4
พื้นที่ 2
พื้นที่ 4

พื้นที่ 5
พื้นที่ 1
พื้นที่ 6

พื้นที่ 7
พื้นที่ 3

ภาพที่ 4 ระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย
ในการศึกษานั้นจะเริ่มทาการศึกษาข้อมูลระบบกาลังไฟฟ้าและทาการสร้างระบบกาลังไฟฟ้าขึ้นมาก่อนที่จะทาการ
กาหนดกรณีศึกษาโดยขั้นตอนนี้สามารถอธิบายการสร้างระบบกาลังไฟฟ้าได้ดังรูปที่ 3-8 ซึ่งขบวนการจะเริ่มตั้งแต่การสร้างระบบ
กาลังไฟฟ้าจากฐานข้อมูลจริงซึ่งข้อจากัดหรือค่าลิมิตในการสร้างระบบกาลังไฟฟ้านั้นจะประกอบด้วยสองข้อลิมิตซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ดังนี้
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- ค่าลิมิตด้านแรงดันไฟฟ้านั้น จะควบคุมในช่วง 0.9-1.1 เปอร์ยูนิต
- ค่าลิมิตของสายส่งจะควบคุมการรับภาระโหลดของสายส่งไม่ให้เกิน 100 เปอร์เซนต์
โดยการควบคุมหรือปรับแต่งนั้นสามารถกระทาได้โดยการปรับค่าแท็ปของหม้อแปลง การประมวลค่าควบคุมแรงดัน
ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์แฟคในระบบกาลังไฟฟ้าเช่นการปรับในส่วนของ Static VAR ดังนั้นเมื่อค่าแรงดันและค่าภาระ
โหลดของสายส่งทั้งหมดนั้นอยู่ในข้อกาหนดหรือค่าควบคุมโดยมีส่วนใดเกินค่าควบคุม แสดงว่าระบบนั้นสามารถและพร้อมที่จะ
ทาการศึกษาวิจัยได้หรือเรียกว่าระบบในกรณีฐาน โดยผลการศึกษาในการสร้างระบบกาลังไฟฟ้านั้นเมื่อวิเคราะห์ความเสถียรภาพ
แรงดัน

4. ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
4.1 ผลการทดสอบสร้างเครื่องต้นแบบในการวัดพลังงานลมและแสงอาทิตย์
4.1.1 ผลการทดสอบเครื่องในส่วนของการวัดพลังงานลม
ในส่วนของทดสอบความถูกต้องของการตรวจวัดพลังงานลมนั้นได้ทาการทดสอบกับเครื่ องมือวัดมาตรฐาน
แบบพกพายี่ห้อ Digital Anemometer ซึ่งสามารถวัดได้ในย่าน 0-30 m/s ค่าความถูกต้อง +-5% โดยผลการทดสอบค่าดังตารา
รางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าความผิดพลาด ความเร็วลม (m/s)
Digital Anemometer
2.6
2.9
2.3
2.6
2.2
2.3
2.1
2.3
2.4
2.3

เครื่องต้นแบบ
2.59213
2.84943
2.34256
2.59011
2.17732
2.32712
2.04921
2.32214
2.44712
2.28342

ผลต่าง
0.00787
0.05057
-0.04256
0.00989
0.02268
-0.02712
0.05079
-0.02214
-0.04712
0.01658

%ค่าผิดพลาด
0.30
1.74
-1.85
0.38
1.03
-1.18
2.42
-0.96
-1.96
0.72

4.1.2 ผลการตรวจวัดเครื่องในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์
ในส่วนของทดสอบความถูกต้องของการตรวจวัดในส่วนของการวัดพลังงานแสงอาทิตย์นั้นได้ทาการทดสอบ
กับเครื่องมือวัดมาตรฐานแบบพกพายี่ห้อ Tenmars TM207 ซึ่งสามารถวัดได้ในย่าน 2000 W/m2 หรือ 634BTU / (ft2xh) ค่า
ความถูกต้อง +-5% โดยผลการทดสอบค่า ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าความผิดพลาด กาลังแสงอาทิตย์ (w/m2)
TM207
630
624
628
611
624
632
622
618
615
610

เครื่องต้นแบบ
611.342
610.154
612.643
623.433
610.743
612.265
608.881
625.153
624.092
626.322

ผลต่าง
18.658
13.846
15.357
-12.433
13.257
19.735
13.119
-7.153
-9.092
-16.322
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%ค่าผิดพลาด
2.96
2.21
2.44
-2.03
2.12
3.12
2.10
-1.15
-1.47
-2.67
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4.2 ผลการทดลองประเมินขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ในเขต
พื้นที่เพชรบูรณ์

ภาพที่ 5 ผลการตรวจวัดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์
จากภาพที่ 5 เป็นผลการศึกษานี้เป็นเพียงผลตัวอย่างในการลงพื้นที่ในการทดสอบการตรวจวัดในแปลงเกษตรบนเขา
ค้อเพื่อศึกษาขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ในแปลงเกษตรว่ามีปริมาณเพียงใด ซึ่งผลการศึกษา
นั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตรวจวัดพลังงานในพื้นที่แปลงเกษตรในขณะเวลาเดียวกัน ซึ่งทดสอบตั้งเสาสูงประมาณ 9
เมตรและในที่ โล่งผลการทดสอบพบว่า ปริม าณลมและปริม าณแสงอาทิตย์ นั้นมีน้ อยเนื่องจากสภาพอากาศบนเขาช่วงเดือ น
พฤศจิกายน ซึ่งยังมีกลุ่มเมฆค่อยข้างมากในช่วงวันตรวจสอบประกอบกับพื้นที่แปลงเกษตรนั้นเป็นที่ราบไม่ใช่เนินสูงลมและ
ปริมาณแสงยังมีน้อยดังผลการตรวจวัดและบันทึกผลในช่วงเวลา 20 นาที ดังแสดงในภาพที่ 6 และ 7

ภาพที่ 6 ผลการตรวจวัดปริมาณลม

ภาพที่ 7 ผลการตรวจวัดปริมาณแสงในหน่วยของแรงดัน
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4.3 ผลการศึกษาผลกระทบต่อระบบกาลังไฟฟ้าในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และระบบกาลังไฟฟ้า
ภาคเหนือประเทศไทย
ในผลการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นในการศึกษาผลกระทบต่อความเสถียรแรงดันต่อระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย
ก่อนและหลังจากที่ มี การเชื่อ มต่อ กาลั งการไฟฟ้ าจากพลั งงานทดแทนเข้าในระบบในพื้นที่ จังหวัดเพชรบู รณ์ ซึ่งสถานี ไฟฟ้ า
เพชรบูรณ์ (PE) นั้นจะรับไฟฟ้ามาจากสถานีไฟฟ้า อัคราไมนิ่ง (AKR) และสถานีไฟฟ้า หล่มสัก (LS) และสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์
(PE) นั้นสามารถแสดงบัสของสถานีย่อยได้ดังในภาพที่ 8 ซึง่ ส่วนบัสหนึ่งในระบบกาลังไฟฟ้าซึ่งแสดงกาลังไฟฟ้าไหลในสภาวะปกติ
ซึ่งพบว่าแรงดันบัสนั้นอยู่ที่ 0.98 pu และพบว่าภาระโหลดของหม้อแปลงที่บัสนี้มีส่วนหนึ่งได้ระบบภาระโหลดสูง ในส่วนของขีด
ความสามารถในการถ่ายโอนพลังงานของสายส่งคงเหลือของสายส่งที่เชื่อมต่อจากสถานีไฟฟ้ า อัคราไมนิ่ง (AKR) และสถานีไฟฟ้า
หล่มสัก (LS) นั้นยังมีขีดความสามารถคงเหลือค่อนข้างสูง ในการทดสอบนี้จะทาการทดสอบปลดสายส่งทั้งสองเส้นนี้ทีละสายส่ง
โดยดูผลกระทบต่อแรงดันระบบในสภาวะปกติและในสภาวะที่ระบบมีการเชื่อมต่อกาลังการผลิตจากพลังงานทดแทนในขนาด
90MWดังในภาพที่ 9 โดยผลการศึกษานั้นสามารถแสดงได้ดังในภาพที่ 10 และ 11

ภาพที่ 8 บัสสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ (PE) ในสภาวะปกติ

ภาพที่ 9 บัสสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ (PE) ในระบบที่เชื่อมต่อพลังงานทดแทน
เข้าระบบที่บัสสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ 90MW
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ภาพที่ 10 การเปลี่ยนแปลงแรงดันบัสสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ (PE)
ขณะสายส่งที่เชื่อมต่อ PE ถูกปลดออกในระบบสภาวะปกติ
ในผลการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นในการศึกษาผลกระทบต่อความเสถียรแรงดันต่อระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย
จากผลการศึกษาพบว่าสายส่งที่เชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์กับสถานีไฟฟ้า อัคราไมนิ่ง (AKR) และสถานีไฟฟ้า หล่มสัก (LS) ถูก
ปลดออกพบว่าสายส่งที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากคือสายส่งที่เชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้า หล่มสัก (LS) กล่าวคือหากสายส่งเส้นนี้ถูก
ปลดออกไม่ว่ากรณีใดจะส่งผลกระทบต่อแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างสูง

ภาพที่ 11 การเปลี่ยนแปลงแรงดันบัสสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ (PE)
ในผลการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นในการศึกษาผลกระทบต่อความเสถียรแรงดันต่อระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย
ขณะสายส่งที่เชื่อมต่อ PE ถูกปลดออกในระบบที่เชื่อมต่อพลังงานทดแทนจากผลการศึกษาพบว่าสายส่งที่เชื่อมต่อสถานีไฟฟ้า
เพชรบูรณ์กับสถานีไฟฟ้า อัคราไมนิ่ง (AKR) และสถานีไฟฟ้า หล่มสัก (LS) ถูกปลดออกในระบบที่เชื่อมต่อพลังงานทดแทน 90MW
พบว่าแรงดันไฟฟ้าของระบบยังมีความเสถียรภาพ

5. สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์และผลกระทบ
ต่อความเสถียรภาพของระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทยนั้นสามารถอธิปรายผลการศึกษาเพื่อให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ใน
การศึกษาวิจัยโดยรวม สามารถสรุปได้ดังนี้ ผลการศึกษานั้นสามารถสร้างเครื่องประเมินขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมและแสงอาทิตย์เพือ่ ประเมินขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ซึ่งจากผลการทดสอบนั้น
ชี้ให้เห็นว่าสามารถตรวจวัดและบันทึกผลได้ และพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าการตรวจวัดค่อนข้างมากคือสภาพภูมิอากาศและสถานที่
หรือลักษณะภูมิประเทศโดยเป็นการออกแบบเครื่องมือวัดโดยใช้โปรแกรมแลปวิว (LabVIEW) ร่วมกับชุดจัดเก็บข้อมูล (DAQ) ซึ่ง
เป็นการออกแบบเพื่อทาการวัดพลังงานลมและแสงอาทิตย์โดยสามารถแสดงระดับความเร็วและพลังงานลมรวมถึงสามารถแสดง
กาลังผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในการตรวจวัดพร้อมกันได้และยังสามารถบันทึกค่าได้โดยละเอียดเป็นรายวินาทีซึ่งเป็นการประยุกต์
และพัฒนาเครื่องมือวัดในการตรวจวัดและประเมินผลพลังงานทดแทน นอกจากมุ่งเน้นในการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านคุณภาพ
กาลังไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวโดยข้อมูลและความละเอียดปริมาณในการตรวจวัดในหลักวินาทีนั้นทาให้ทราบถึงผลกระทบต่อคุณภาพ
กาลังไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน โดยผลกระทบนั้นคือการแกว่งของกาลังไฟฟ้า (Power Fluctuation) หรือ การแกว่งของแรงดันไฟฟ้า
(Voltage fluctuation) และผลกระทบดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบกาลังไฟฟ้าในเรื่องคุณภาพกาลังไฟฟ้า ดังนั้น
ด้วยความสามารถในการตรวจวัดอย่างละเอียดของเครื่องวัดต้นแบบนี้สามารถนาไปตรวจวัดและประเมินค่าพลังงานที่ผลิตได้จาก
พลังงานทดแทนแล้วยังสามารถนาผลการตรวจวัดที่ได้เพื่อนาไปวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพกาลังไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นเพื่อเลือก
27

Proceeding of 10th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,

29-31 May 2017

ชนิดกังหันลม และออกแบบระบบควบคุมให้เหมาะสมเพื่อลดปัญหาและผลกระทบดังกล่าว ซึ่งข้อมูลที่ได้จ ากความสามารถของ
เครื่องมือวัดต้นแบบนี้นั้นสามารถนาไปเป็นฐานข้อมูลในการตรวจวัดและประเมินค่าพลังงานทดแทนได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับ
การใช้แผนที่พลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นแผนที่พลังงานลมหรือแผนที่แสงแดดซึ่งจะไม่สามารถแสดงให้เห็นผลกระทบจากการไม่
เสถียรภาพของกาลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละวินาที และเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงและเป็นข้อมูลที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาและ
การประเมินผลเพื่อทาการติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์
และผลการศึกษาถึงผลกระทบต่อระบบกาลังไฟฟ้าในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศ
ไทยหากมี การเชื่อ มต่อ การผลิต ไฟฟ้า จากพลั งงานลมและแสงอาทิ ตย์ ในเขตพื้ นที่ เพชรบู รณ์ ซึ่ งผลกระทบดั งกล่า วนี้ ในการ
ศึกษาวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นในการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพของแรงดันไฟฟ้าซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในกรณีฉุกเฉิน (Contingency n-1)
โดยมุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบจากการถูกปลดออกของสายส่งที่เชื่อมต่อเข้ากับสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์เส้นใดเส้นหนึ่ง ซึ่งจากความ
เป็นจริงแล้วสายส่งทั้งสองเส้นดังกล่าวนี้สามารถและมีความเสี่ยงที่จะถูกปลดออกได้ตลอดเวลาเนื่องตาแหน่งและพื้นที่ในการเดิน
ของสายส่งทั้งสองเส้นนั้นจากลากผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาซึ่งความเสี่ยงในการเกิดความผิดพร่อง (Fault) นั้นสามารถเกิดขึ้นได้
บ่อยกว่าเมื่อเทียบกับการเดินสายส่งในภูมิประเทศทั่วไปการเกิดความผิดพร่องในระบบกาลังไฟฟ้ากับสายส่งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้
หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมีกิ่งไม้ไปแตะโดยตรงกับสายส่ง มีสัตว์เลื้อยคลานพาดไปตามสายส่งเช่น งู การเกิดฟ้าผ่าเข้าที่สายส่ง
ต้นไม้ล้มทับ หรือเกิดพายุฝน ลมกระโชก ทาให้สายส่งแกว่งซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายต่อลูกถ้วยที่แขวนสายส่ง หรือเกิดไฟป่าขึ้น
ซึ่งจะส่งผลกระทบเสียหายโดยตรงต่อสายส่งทั้งสองเส้นนี้ได้ดังนั้นจากผลการศึกษาวิจัยพบว่าระบบกาลังไฟฟ้าหากมีการเชื่อมต่อ
กาลังผลิตจากพลังงานทดแทนเข้าที่สถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์นั้นจะทาให้สถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์นั้นมีความเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ระบบกาลังไฟฟ้าภาคเหนือมีความเสถียรภาพแรงดันเพิ่มขึ้น ซึ่งดูได้จากผลการวิเคราะห์และศึกษาผลกระทบ
หลังจากเมื่อทาการเชื่อมต่อกาลังไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้ากับระบบที่สถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ โดยผลการศึกษาวิจัยนี้ใช้เป็น
ฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดีในการสนับสนุนให้มีการสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมหรือพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเทคนิคการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของน้าฟักขาวด้วยการวัดผ่านตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบแผ่นคู่ขนาน โดยทา
การออกแบบและสร้างตัวเก็บประจุแผ่นขนานจากแผ่น ทองแดง (PCB) ทาการทดลองวัดตัวเก็บประจุไฟฟ้ากับตัวอย่างที่เป็น
อากาศ น้า และน้าฟักข้าว ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า LCR มิเตอร์ ผลการทดลองพบว่าค่าตัวเก็บประจุไฟฟ้าวัดได้ตามตัวอย่าง
ทดลองให้ผลที่สอดคล้องกับทางทฤษฏี ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 5 และระดับตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นของวัสดุที่เป็น
ของเหลวแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดในการหาคุณสมบัติของน้าฟักข้าวและเทคโนโลยีอาหารได้
ค้าส้าคัญ: ตัวเก็บประจุไฟฟ้า น้าฟักข้าว และตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนาน

Abstract
This article proposed techniques of the properties the Gac juice by measured the electrical
capacitance based on parallel plate. Design and implement sets of measurement of electric capacitance as
the parallel plate with print circuit board (PCB). The experiment measured the capacitance of the sample as,
the air, the water, and the Gac juice, by the LCR meter. The results showed that the capacitance measured
accorded to the experimental samples gave the theoretical. The tolerances of less than 5 percent, and the
capacitance formed with difference of the liquid materials. This can be further developed of the Gac juice
properties and food technology.
Keywords: Capacitors, Gac juice, parallel plate capacitors

1. บทน้า
ประเทศไทยในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากขึ้นทั้งด้านการรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ การเลือกรับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่และมีความหลากหลายพร้อมทั้งการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้
แล้ว การรับประทานสมุนไพรของคนยุคใหม่ก็เป็นที่นิยม เช่น การนาสมุนไพรมาปรุงเป็นเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
สาหรับผู้รักสุขภาพ ฟักข้าวก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์โดยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ร่างกายช่วยในการชะลอวัย ป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดฟักข้าวมีเบต้าแคโรที
นสูงกว่าแครอท 10 เท่า และมีไลโคพีนมากกว่ามะเขือเทศ 12 เท่า (สุธาทิพ ภมรประวัติ, 2550) และมีสรรพคุณทางยาของฟัก
ข้าวได้ถูกใช้เป็นองค์ประกอบของยามาแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นยาพื้นบ้านในตาหรับยาจีนหรือยาไทย เช่น ใบฟักข้าว ใช้ปรุงเป็น
ยาเขียว ใช้ถอนพิษ ดับพิษทุกชนิด ตาพอกแก้ปวดหลัง เมล็ดฟักข้าว ใช้บารุงปอด แก้ท่อน้าดีอุดตัน และแก้วัณโรค หรือแม้แต่ราก
ฟักข้าว ใช้ต้มน้าดื่มหรือตากแห้ง บดเป็นผงแล้วอัดเป็นก้อนเล็กๆไว้รับประทาน จะช่วยขับเสมหะ ดับพิษไข้หรือใช้รากแช่น้าแก้ผม
ร่วงและรักษาเหา (กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติ, 2556) เป็นต้น
แต่อย่างไรการรับประทานฟักข้าวนิยมแบบน้าหรือที่เรียกว่าน้าฟักข้าวด้วยวิธีการดื่มน้าฟักข้าวที่ผลิตขึ้นเองหรือแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์จาหน่ายตามร้านค้าชุมชนทั่วไปในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนการทาที่ไม่ยุ่งยาก โดยการผลิตก็มีเทคนิคการช่วยให้
รสชาติน้าฟักข้าวมีรสชาติที่น่าทานมากขึ้น ด้วยการเติมส่วนประกอบ เพิ่มเติมเช่น น้าเชื่อม น้าผึ้ง เป็น ซึ่งช่วยให้การรับประทาน
น้าฟักข้าวได้ง่าย เพราะมีรสหวานจากส่วนผสมอื่น การวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าด้วยเทคนิคสนามแม่เหล็กด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ
ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อควบคุมคุณภาพด้านอาหาร (N. Miura, S. Yagihara, and S. Mashimo, 2003) (S. O. Nelson and
P. G. Bartley, 2002) แม้แต่การตรวจสอบคุณภาพของน้าผัก (S. O. Nelson, 2006) ผลไม้ (W. Guo, X. Zhu, R. Yue, H. Liu,
and Y. Liu, 2011) ตามลาดับ ซึ่งผลที่นาเสนอคือการวัดและการคานวณไดอิเล็กตริกสัมพันธ์ (dielectric permittivity) และ
ความนาไฟฟ้า (electric conductivity) ของวัสดุนั้นๆ ภายใต้เงื่อนไขของการทดลองของแต่ละชนิดของวัสดุนั้นๆ การวัด
คุณสมบัติของการกัดกร่อนของคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเทคนิคสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (J. Itsarawisut and et al, 2012) มีงานวิจัยที่
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นาเสนอการคัดแยกสัดส่วนของน้าตาลในน้าเชื่อมด้วยเทคนิคการวัดอินเตอร์ดิจิทัลคาปาชิแตนซ์ (interdigital cacitance) (N.
Angkawisittpan and T. Manasri, 2012) ด้วยวงจรกรองความถี่สูงผ่าน (high pass filter) ผลที่ได้สามารถแยกร้อยละของ
น้าตาลในสัดส่วนต่างๆได้ดอย่างชัดเจน การตรวจสอบสารเจือปนของน้าในน้าผึ้งด้วยตัวเก็บประจุแบบแกนร่วม (อดิศร นวลอ่อน
และคณะ, 2558) ซึ่งได้ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้าในน้าผึ้งด้วยเซนเซอร์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแกนร่วมที่ออกแบบสามารถนามาใช้
ในการตรวจสอบการเจือปนของน้าในน้าผึ้งได้ แต่งานวิจัยนี้ก็อาศัยเครื่องมือวัดที่มีราคาแพง (network analyzer) วัดค่าสภา
พยอมทางไฟฟ้า ดังนั้นงานวิจัยนี้นาเสนอการวัดด้วยเชนเซอร์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบคู่ขนานโดยออกแบบ และทาการทดลองวัด
น้าฟักข้าว ด้วยเครื่องมือวัด LCR มิเตอร์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติตัวเก็บประจุไฟฟ้าไฟฟ้าแบบคู่ขนานซึ่งจะมีประโยชน์ต่อไปในงาน
อุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ ดังจะกล่าวต่อไป

2. การออกแบบและการทดลอง
สาหรับเทคนิคการวัดตัวเก็บประจุไฟฟ้าของน้าฟักข้าวด้วยโครงสร้างตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนานโดยแบ่งออกการ
ออกแบบและการทดลองวัดน้าฟักข้าว โดยแบ่งดังนี้
2.1 การออกแบบตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบแผ่นคู่ขนาน
การออกแบบตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบแผ่นคู่ขนาน โดยอ้างอิงตามสมการ (Alexander and Sadiku, 1999) ด้วยแผ่น
โลหะทองแดงคู่ขนาน (print circuit board, PCB) ดังรูปที่ 1 มีความสม่าเสมอของผิวจะมีความสม่าเสมอสามารถหากาหนดค่าความจุ
ไฟฟ้าได้จากสมการที่ 1
 A
(1)
C r 0
d

โดยที่

คือ ค่าสภาพยอมทางไฟฟ้าของอากาศ เท่ากับ 8.854 1012 ( F/m )
 r คือ ค่าสภาพยอมทางไฟฟ้าของวัสดุ เท่ากับ 1.0054 กรณีอากาศ ( F/m )
A คือ พื้นทีข่ องแผ่นทองแดงคู่ขนาน หน่วย ตารางเมตร (m2)
d คือ ระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนาน หน่วย เมตร ( m )
C คือ คาปาชิเตอร์ ฟารัด ( F )
ซึ่งจากสมการที่ 1 สามารถหาความสัมพันธ์ของค่าสภาพยอมทางไฟฟ้าของวัสดุ  r ของวัสดุนั้นๆ ได้ ตามสมการที่ 2
0

r 

C d
0 A

(2)

รูปที่ 1 โครงสร้างตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนาน
จากสมการที่ 1 คานวณหาขนาดตัวเก็บประจุที่จะออกใช้สาหรับวัดน้าฟักข้าว ซึ่งสร้างด้วยแผ่น PCB โดยกาหนดขนาด
โครงสร้างตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนาน มีค่าความกว้างของแผ่นทั้งสองด้านความกว้างเท่ากับ 10 เซนติเมตร และความยาวเท่ากับ 10
เซนติเมตร โดยมีระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนาทั้งสองเท่ากับ 5 มิลลิเมตร (d  5mm) แทนค่าลงในสมการที่ 1 จะได้ตัวเก็บประจุ
เท่ากับ 17.7 พิโกฟารัด กรณีที่ค่าสภาพยอมไฟฟ้าเท่ากับ 1.0054 ฟารัดต่อเมตร ซึ่งการทดลองจะทาการเปรียบเทียบวัดตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้าใน 3 ตัวอย่าง คือ อากาศ น้า และน้าฟักข้าว
2.2 ขันตอนการทดลอง
ขั้นตอนการรทดลองโดยใช้เซนเซอร์ตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนานที่ได้สร้างขึ้นสาหรับวัดค่าตัวเก็บประจุด้วยเครื่องมือ
วัด ค่าตัวเก็บประจุแบบดิจิตอล LCR meter ยี่ห้อ Applent AT820 series รุ่น TT 825 (Handheld Digital LCR Meter) ดังรูปที่ 2
(http://www.anbai.cn/) ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนในการวัดประมาณ 0.02 เปอร์เซ็นต์ โครงสร้างตัวเก็บประจุแบบขนานที่ใช้ในการ
30
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ทดลองดังรูปที่ 3 โครงสร้างตัวเก็บประจุไฟฟ้า และการวัดน้าฟักข้าวกับ LCR มิเตอร์ ดังรูปที่ 4 ตามลาดับ คุณสมบัติของน้าฟักข้าวที่
ใช้ในการทดลองเป็นตัวอย่างมาตรฐานที่มีตามท้องตลาด ซึ่งหาซื้อรับประทานได้

รูปที่ 2 LCR meter รุ่น TT 825 (Handheld Digital LCR Meter) (http://www.anbai.cn/)

รูปที่ 3 โครงสร้างตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบแผ่นคู่ขนาน

รูปที่ 4 แสดงการวัด LCR meter
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

(

)

3.1 ผลการทดลองประสิทธิภาพของอุปกรณ์โครงสร้างตัวเก็บประจุในกรณีตัวอย่างที่เป็นอากาศ ก่อนที่จะนาไปวัดตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้าของน้า และน้าฟักข้าวต่อไป ซึ่งผลการทดลองพบว่าก่อนที่จะนาโครงสร้างตัวเก็บประจุมาประยุกต์ใช้งาน จะต้องมีการ
ทดสอบประสิทธิภาพหาค่าความ คลาดเคลื่อนของอุปกรณ์ โดยทาการวัดที่ความถี่ 100 เฮิรตซ์ 1 กิโลเฮิรตซ์ และ 10 กิโลเฮิรตซ์ โดยที่
ค่าตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่ได้จากการคานวณ ตามสมการที่ 1 เท่ากับ 17.70 พิโกฟารัด ซึ่งได้ผลดังแสดงในรูปที่ 5 ทาการวัดทั้งหมด 5 ครั้ง
โดยผลแต่ละครั้งและแต่ละความถี่ทาการวัดที่ความถี่ 100 เฮิรตซ์ เท่ากับ 18, 21, 19, 18 และ 17 พิโกฟารัด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
18.6 พิโกฟารัด ที่ความถี่ 1 กิโลเฮิรตซ์ เท่ากับ 17.2, 21.8, 22, 21 และ 19 พิโกฟารัด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.2 พิโกฟารัด และที่
ความถี่ 10 กิโลเฮิรตซ์ เท่ากับ 22.55, 25, 16.76, 24 และ 17 พิโกฟารัด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.06 พิโกฟารัด ตามลาดับ

รูปที่ 5 ผลวัดตัวเก็บประจุไฟฟ้าของอากาศ
ผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่ความถี่ที่ใช้สาหรับวัดของ LCR meter พบว่าที่ความถี่ 100
เฮิรตซ์ ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5.082 ที่ความถี่ 1 กิโลเฮิรตซ์ ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 14.12 และที่ความถี่
10 กิโลเฮิรตซ์ ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 18.99 ซึ่งพบว่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการวัดเปรียบเทียบกับการคานวณ
อยู่นั้น ที่ความถี่ต่าให้ผลที่ดีกว่า ตามลาดับ ซึ่งหมายความว่าถ้านาอุปกรณ์ตัวเก็บประจุไฟฟ้านี้มาทดลองในการวัดของน้าฟักข้าว
ผลที่ได้
3.2 ผลการทดลองสาหรับน้าด้วยตัวเก็บประจุไฟฟ้าด้วย LCR meter รูปที่ 6 ที่ความถี่ 100 เฮิรตซ์ เท่ากับ 7.38,
6.81, 8.24, 23.65 และ 20.19 ไมโครฟารัด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.25 ไมโครฟารัด ความถี่ 1 กิโลเฮิรตซ์ เท่ากับ 5.2, 4.29, 9.47,
16.41 และ 14.23 ไมโครฟารัด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.92 ไมโครฟารัด และ ความถี่ 10 กิโลเฮิรตซ์ เท่ากับ 3.52, 1.96, 5.46, 16.27,
และ 9.43 ไมโครฟารัด และค่าเฉลี่ยเท่ากัน 7.33 ไมโครฟารัด ตามลาดับ จากผลการทดลองวัดคานวณหาค่าสภาพยอมไฟฟ้าของ
น้าเปล่าในทางอุดมคติเท่ากับ 78 ฟารัดต่อเมตร ผลที่ได้พบว่าที่ความถี่ 100 เฮิรตซ์ 1 กิโลเฮิรตซ์ และ 10 กิโลเฮิรตซ์ เท่ากับ 74.84,
56.02 และ 41.38 ฟารัดต่อเมตร ตามลาดับ ซึ่งความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 4.04, 28.18 และ 46.94 ซึ่งที่ความถี่ 100 เฮิรตซ์ค่า
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
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(

)

3.2 ผลวัดตัวเก็บประจุไฟฟ้าของน้าฟักข้าวซึ่งทาการวัดทั้งหมด 5 ครั้ง พบว่าที่ความถี่ 100 เฮิตรซ์ ค่าตัวเก็บประจุไฟฟ้า
เท่ากับ 550.4, 270.4, 413, 420.3, 419 และ 414.62 ไมโครฟารัด ความถี่ 100 เฮิตรซ์ เท่ากับ 247.5, 129, 195.6, 226, 226,
และ 204.82 ไมโครฟารัด และความถี่ 10 กิโลเฮิตรซ์ เท่ากับ 19.5, 57.8, 63.6, 112.5, 117.1 และ 74.1 ไมโครฟารัด ดังแสดง
ในรูปที่ 7 ตามลาดับ

รูปที่ 7 ผลวัดตัวเก็บประจุไฟฟ้าของน้าฟักข้าว
ผลจากการวัดค่าความประจุไฟฟ้าของน้าฟักข้าว ดังแสดงในรูปที่ 7 แล้วนั้น เมื่อคานวณหาค่าสภาพการยอมทางไฟฟ้า
จะพบว่าค่าสภาพยอมทางไฟฟ้าเท่ากับ 23.41, 11.56 และ 4.18 ฟารัดต่อเมตร ที่ความถี่ตามลาดับ ซึง่ ผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่าค่า
สภาพยอมทางไฟฟ้าที่วัดด้วยตัวเก็บประจุไฟฟ้าด้วยเครื่องวัด LCR มิเตอร์ สามารถวัดด้วยความถี่ต่าได้ ดังผลการวัดของน้าที่ค่า
ความผิดพลาดที่ความถี่ต่าจะสามารถวัดได้ชัดเจน ตามลาดับ

4. สรุปผล
ในการวัดความจุไฟฟ้ากับอากาศ,น้าและน้าฟักข้าวด้วยเครื่องมือวัดไฟฟ้า LCR meter 100 เฮิตรซ์, 1 กิโลเฮิตรซ์ และ
10 กิโลเฮิตรซ์ ด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุแบบคู่ขนาน ผลวัดตัวเก็บประจุไฟฟ้ากับอากาศ น้า และน้าฟักข้าว อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะพบว่าที่ความถี่ 100 เฮิตรซ์ ให้ผลการวัดค่าตัวเก็บประจุได้อย่างแม่นยา และมีความคลาดเคลื่อนต่าน้อยกว่าร้อยละ 5 ดังนั้น
การสร้างตัวเก็บประจุสามารถวัดน้าฟักข้าวเพื่อทราบถึงค่าประจุไฟฟ้าที่จะพัฒนาในการตรวจสอบคุณภาพของน้าฟักข้าวต่อไป
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การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีการป้องกันอันตรายจากการทางาน โดยทั่วไปจะยึด
หลักการป้องกันและควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมในโครงการก่อสร้าง และอีกทางเลือกหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ระหว่างปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวและดาเนินการวิจัยเรื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลของคนงานก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างถนน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทางานของคนงานก่อสร้าง โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาด้วยการรวบรวมและเก็บข้อมูลจาก
คนงานก่อสร้าง จานวน 200 คน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ผลการวิจัยพบว่า คนงานก่อสร้างมีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระดับมาก พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้านการมีส่วนร่วมใน
การให้ความร่วมมือระดับมาก พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้านความสม่าเสมอในการใช้อุปกรณ์ระดับมาก
ทัศนคติการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลระดับมาก จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทาง
และวางแผนเบื้องต้นด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและความปลอดภัยในการทางานของคนงานก่อสร้างสาหรับ
โครงการก่อสร้างถนนได้
คาสาคัญ: อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล คนงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน

Abstract
Using Personal Protective Equipment (PPE) is one of several ways to prevent workplace hazards.
Generally, it is based on the principle of protection and control environmental factors in the construction
Project. Another option is to use personal protective equipment during construction work. Researchers have
recognized this importance and conducted research topic about using personal protective equipment (PPE)
for construction workers and case study of road construction projects. The purpose was to study the behavior
and attitudes of using personal protective equipment (PPE) in the work of construction workers. The study
was conducted by collecting from 200 construction workers and analyzing statistical data. The research result
found that construction workers had behavior of using personal protective equipment in high level of
information perception, behavior of using personal protective equipment in high level for cooperation
participation, behavioral using of personal protective equipment in high level in regular equipment using,
attitude of using personal protective equipment in a high level. This research is useful and can be used as a
guideline and an initial plan for the use of personal protective equipment and workplace safety for road
construction projects.
Keywords: Personal Protective Equipment (PPE), workers, road construction project

1. บทนา
อุตสาหกรรมงานก่อสร้างของประเทศไทยได้มีการนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ในงานก่อสร้างมากขึ้น
คนงานก่อสร้างจึงต้องทางานร่วมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยุ่งยากมากขึ้น ถ้าคนงานก่อสร้างขาดทักษะและความ
เชี่ยวชาญในการใช้ ผลที่ได้รับคือ การเกิดอุบัติเหตุในการทางานซึ่งก่อให้เกิด ความสูญเสีย 2 ส่วน คือ ความสูญเสียทางตรง ได้แก่
เสียค่ารักษาพยาบาลค่าทาขวัญ ค่าทาศพ เป็นต้น ความสูญเสียทางอ้อม ได้แก่ เสียค่าดาเนินการตามกฎหมาย เสียขวัญและ
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กาลังใจในการทางาน คุณภาพของงานมีประสิทธิภาพลดลง เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมานี้ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นหรือหากจะเกิดก็ให้
เกิดขึ้นน้อยที่สุด
ปัจจุบันงานธุ รกิจก่อสร้ างเป็นธุรกิจที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศให้ เจริญรุ่ งเรืองธุรกิจ
ก่อสร้างมีขอ้ จากัดด้านเวลาซึ่งต้องดาเนินโครงการก่อสร้างแข่งกับเวลา สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในงานก่ อสร้างเป็นของควบคู่กัน นั้นคือ
อุบัติ เหตุ คนงานก่ อ สร้ างส่วนใหญ่ ยั งขาดความรู้ เกี่ ยวกั บพฤติ กรรมเสี่ย งในการทางาน ความปลอดภัย และจิต สานึก ในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Devices (PPP) หรือ Personal Protective Equipment
(PPE)) หมายถึง อุปกรณ์สาหรับผู้ปฏิบัติงานในการสวมใส่ ขณะทางานเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้น เนื่องจากสภาพและ
สิ่งแวดล้อมของการทางาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีในการป้องกันอันตรายจากการ
ทางาน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการป้องกันและควบคุมที่สภาพและสิ่งแวดล้อมของการทางานก่อน โดยการแก้ไขปรับปรุงทางวิศวกรรม
การกั้นแยกไม่ให้ปะปนกับสิ่งอื่น หรือการใช้ เซฟการ์ดแบบต่ างๆ หรือการที่จะต้ องปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนกรรมวิธีการ
ทางาน ส่วนในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ ก็จะนากลวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาใช้ประกอบด้วย
เพื่อช่วยป้องกันอวัยวะของร่างกายในส่วนที่ต้องสัมผัสงานมิให้ประสบอันตรายจากภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะทางานอยู่ได้
ไพบูลย์ เทวรักษ์ (2523) ได้กล่าวถึงการแบ่งพฤติกรรม ดังนี้ 1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ได้แก่ พฤติกรรม
ที่ผู้อื่นสามารถสังเกตได้โดยตรง (การสังเกตโดยตรงเป็นการสังเกตโดยผ่านประสาทสัมผัส ) 2. พฤติกรรมภายใน (Covert
Behavior) ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลจะโดยรู้สึกตัวหรือไม่ก็ตาม เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสามารถสังเกตโดยตรงได้
ถ้าหากว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของพฤติกรรมนั้นไม่บอก (ด้วยภาษาเขียนแต่ละท่าทางอื่นๆ) หรือไม่แสดงพฤติกรรมภายนอกออกมาใช้
ผู้อื่นสังเกต พฤติกรรมภายในจึงเป็นเรื่องของประสบการณ์ส่วนบุคคล (Private Experience) ตนเองเท่านั้นที่รู้ ผู้อื่นไม่สามารถรู้ได้
ตัวอย่างพฤติกรรมภายในดังกล่าว ได้แก่ ความคิด ความจา ความฝัน จินตนาการ และพฤติกรรมการรู้สึกต่างๆ เช่น เพลีย หิว เจ็บ
ชื่นชม หนาว กลัว ตื่นเต้น และเสียใจ เป็นต้น เนื่องจากพฤติกรรมภายในเป็นพฤติกรรมที่ผู้สังเกตไม่สามารถจะสังเกตได้โดยตรง
จะต้องการสังเกตทางอ้อม นั่นคือ ผู้สังเกตต้องคอยสังเกตพฤติกรรมภายนอก หรือจัดสภาพแวดล้อมบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้บุคคล
ที่สังเกตนั้นแสดงพฤติกรรมภายนอก (เช่น ถามหรือใช้แบบสอบถาม) จากพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตได้ ผู้สังเกตก็จะใช้เป็นข้อมูล
ในการอนุมาน (Interface) ถึงพฤติกรรมภายใน
รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์ (2533) ได้กล่าวถึง ลักษณะทั่วไปของทัศนคติว่า ทัศนคติ เป็นความรู้สึกที่ชี้บ่งบอกลักษณะทาง
จิตใจ อารมณ์ ของบุคคล อาจจะเป็นลักษณะที่ไม่แสดงออกมาภายนอกให้บุคคลอื่นเห็น หรือเข้าใจได้ ซึ่งมีลักษณะทั่วไปที่สาคัญ 5
ประการ คือ 1. ทัศนคติเป็นเรื่องของอารมณ์ (Feeling) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขหรือสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคคลจะมีการกระทาที่เสแสร้งโดยแสดงออกไม่ให้ตรงกับความรู้สึกของตน เมื่อเขารับรู้หรือรู้ว่ามีคนสังเกตเห็น 2. ทัศนคติเป็น
เรื่องเฉพาะตัว (Typing) ความรู้สึกของบุคคลอาจเหมือนกัน แต่ละรูปแบบการแสดงออกแตกต่างกันไป หรืออาจมีการแสดงออกที่
เหมือนกันแต่ความรู้สึกแตกต่างกันได้ 3. ทัศนคติมีทิศทาง (Direction) การแสดงออกของความรู้สึกสามารถแสดงออกได้
สองทิศทาง เช่น ทิศทางบวกเป็นทิศทางที่สังคมปรารถนา และทิศทางลบเป็นทิศทางที่สังคมไม่ปรารถนา 4. ทัศนคติมีความเข้ม
(Intensity) ความรู้สึกของบุคคลอาจเหมือนกันในสถานการณ์เดียวกัน แต่อาจแตกต่างกันในเรื่องความเข้มที่บุคคลรู้สึกมากน้อย
ต่างกัน 5. ทัศนคติต้องมีเป้าหมาย (Target) ความรู้สึกจะเกิดขึ้นลอยๆ ไม่ได้
งานวิจัยของบุญถิ่น ย่านยาว (2546) ได้ดาเนินการศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับ ความรู้ ทั ศนคติ พฤติกรรม และมีวิธีการวิจัย
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล โดยต่างกันที่กรณีศึกษาเป็นพนักงานช่างสายอากาศ
การไฟฟ้านครหลวง และเรื่องที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล ไม่เหมือนกับงานวิจัยที่จะทาในครั้งนี้มีการศึกษาด้านความปลอดภัยในการทางาน และการวิจัยของบุญถิ่นได้มีการศึกษา
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุงาน อายุงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง รายได้รวมต่อเดือน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การประสบ
อุบัติเหตุ การอบรมเรื่องความปลอดภัย การอบรมเรื่องการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยลักษณะส่วยบุคคล
ส่วนหนึ่งสามารถนามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ ข้อดีของงานวิจัยนี้ คือ ได้มีการศึกษาการจัดการความปลอดภัยทาให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ทฤษฎีรูปแบบความปลอดภัยของฟีเรนซ์ (Firenze System Model) อธิบายแนวคิดรูปแบบระบบความปลอดภัยว่า
การศึกษาเรื่องสาเหตุของอุบัติเหตุจะต้องศึกษาองค์ประกอบทั้งระบบซึ่งมีปฏิกิริยาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบดังกล่าวด้วย
คน (Man) เครื่องจักร (Machine) และสิ่งแวดล้อม (Environmental) ความสาคัญขององค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุแต่
ละองค์ประกอบมีความ สาคัญต่อการตัดสินใจผลิตงาน (Task) และการเกิดอุบัติเหตุ (Accident) ดังต่อไปนี้ 1) คนหรือ
ผู้ปฏิบัติงาน (Man) ในการผลิตงานหรือทางานแต่ละชิ้น ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องตัดสินใจ (Decision) เลือกวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่าง
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หนึ่งเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย แต่การตัดสินใจในการดาเนิน งานให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละครั้งนั้นย่อมมีความเสี่ยง (Risks) แอบ
แฝงอยู่เสมอ ดังนั้นในการตัดสินใจแต่ละครั้งผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีข้อมูลข่าวสารเพียงพอ ถ้าหากข้อมูลข่าวสารดี ถูกต้องก็ จะทาให้
การตัดสินใจถูกต้อง และข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะทาให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดหรือมีความเสี่ยงสูง และทาให้เกิดความล้มเหลวในการ
ทางานซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ 2) อุปกรณ์เครื่องจักร (Machine) อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจะต้องมีความพร้อม
ปราศจากข้อผิดพลาด ถ้าอุปกรณ์เครื่องจักรออกแบบไม่ถูกต้อง ไม่ถูกหลักวิชาการ หรือขาดการบารุงรักษาที่ดี ย่อมทาให้กลไกของ
เครื่องจักรปฏิบัติงานผิดพลาด ซึ่งจะนาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ 3) สิ่งแวดล้อม (Environment) สภาพการทางานและสิ่งแวดล้อม
จะต้องหาข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินนั้นถูกต้อง โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ
งานที่ต้องปฏิบัติ และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น (Natural of Harmful Consequences) ถ้าหากข้อมูลมี
จานวนและคุณภาพมากเพียงพอ ก็จะทาให้ความเสี่ยงต่างๆ ลดลงอยู่ ในขีดจากัดที่อาจสามารถควบคุมได้ โอกาสที่จะเกิดความ
ผิดพลาดหรืออุบัติเหตุก็จะลดลงด้วย เหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงจาเป็นต้องให้ข้อมูลแก้ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลที่ดีในการทางาน เป็น
การช่วยการทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเป็นการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทางานของคนงานก่อสร้างสาหรับ
โครงการก่อสร้างถนน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ทาให้ทราบพฤติกรรมและทัศนคติการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทางานของคนงานก่อสร้าง และมี
ประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางและวางแผนเบื้องต้นด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและความปลอดภัยในการ
ทางานของคนงานก่อสร้างสาหรับโครงการก่อสร้างถนนได้

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลใช้การรวบรวมทั้งข้อมูลทุติยภูมิ
และปฐมภูมิ โดยการออกแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากร ที่ทาการศึกษาโดยผ่านระเบียบ
วิธีการวิจัยในการหาจานวนตัวอย่างและวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างรวมถึงการเลือกเก็บข้อมูลและใช้วิธีการทางสถิติในการตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งขึ้นจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมดังกล่าว สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คนงานก่อสร้างสาหรับโครงก่อสร้างถนน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
เครื่องมือที่ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4
ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และภูมิลาเนาที่พักอาศัยปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทางานของคนงานก่อสร้าง
ส่วนที่ 3 ทัศนคติการใช้อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทางานของคนงานก่อสร้าง
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของคนงานก่อสร้างให้ความเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. เพื่อให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (validity) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นซึ่งผ่านการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขในขั้นต้นจากอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างแบบสอบถามและปรับปรุงสานวนภาษาที่ใช้
ให้ชัดเจนเหมาะสม แล้วนามาปรับปรุงแบบสอบถามไปทดสอบหาความเชื่อมั่นและนาไปเก็บจริง
2. การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) แบบสอบถามที่ปรับปรุงใหม่นี้จะถูกนาไปใช้จริงในภาคสนาม เพื่อวัดระดับ
ความเชื่อมั่น ซึ่งจากการคานวณหาค่าความเชื่อมั่นพบว่าได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบข้อมูลโดยการสารวจครั้งนี้ได้ให้ผู้ช่วยวิจัย จานวน 4 คนมาเป็นผู้ช่วย
แจกแบบสอบถามโดยผู้วิจัยได้อธิบายถึงขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกทั้งก่อนการเก็บแบบสอบถามทางผู้วิจัยได้อบรม
รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามให้กับผู้ช่วยยังคงไว้

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
พฤติกรรมและทัศนคติ
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทางานของคนงาน
ก่อสร้าง

จานวนคนงานก่อสร้าง 200 คน

1. พฤติกรรม (การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร)
1.1 ควรมีการประชุมหน้าแถวก่อนเริ่มงานในแต่ละวัน
1.2 ควรมีกระดานข่าวหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยโครงการ
ก่อสร้าง
1.3 ควรมีการประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในกาใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล
1.4 ควรมีการอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเป็นประจาสม่าเสมอ
1.5 ควรมีการอบรมและให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลเป็นประจาสม่าเสมอ
2. พฤติกรรม (การมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ)
2.1 ท่านจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตราส่วนบุคคลทุกครั้งในขณะทางาน
2.2 ท่านเคยหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการ
ทางาน
2.3 ท่านเคยหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เนื่องจาก
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นอุปสรรค ปฏิบัติงานไม่สะดวกหรือ
ขัดขวางในการทางาน
2.4 ท่านใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเหมาะสมกับประเภทงานที่
ทา
2.5 ท่านเคยหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตาม คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วยบุคคล
3. พฤติกรรม (ความสม่าเสมอในการใช้อุปกรณ์)
3.1 ท่านใช้อุปกรณ์ป้องกันอันรายส่วนบุคคล ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลทั่วไปทุกครั้งที่ปฏิบตั ิงาน
3.2 ท่านใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลพิเศษที่ใช้งานเฉพาะทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
4. ทัศนคติ (การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทางาน)
4.1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีขนาดที่เหมาะสมกับสรีระร่างกาย
ของผู้ปฏิบัติงาน
4.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กระชับเวลาสวมใส่
4.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีการใช้งานง่าย
4.4 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีการบารุงและดูแลรักษาง่าย
สามารถทาความสะอาดได้ง่าย
4.5 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สามารถซ่อมแซมได้ง่าย
4.6 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีการรับน้าหนักเบา สวมใส่สบาย
4.7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางให้
ปฏิบัติงานไม่สะดวก
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x

SD

3.850

0.867

3.405

0.717

3.480

0.750

3.450

0.728

3.340

0.668

3.465

0.789

3.245

0.818

3.245

0.811

3.50

0.728

3.240

0.875

3.635

0.840

3.450

0.895

3.560

0.774

3.640
3.500

0.790
0.737

3.510

0.776

3.435
3.475

0.754
0.763

3.385

0.806

x

ระดับปัจจัย
SD
มาก
มาก

3.505

0.199

มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
3.329

0.117

มาก
มาก
มาก

3.543

0.131

มาก
มาก

มาก

3.501

0.083

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทางานของคนงานก่อสร้าง ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จะเห็น
ได้ว่าคนงานก่อสร้างมีความเข้าใจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หัวข้อที่คนงานให้ความสาคัญมากที่สุดคือ หัวข้อการประชุมหน้าแถวก่อน
เริ่มงานในแต่ละวัน (3.850) และหัวข้อที่ให้ความสาคัญน้อยสุดคือ การอบรมและให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลเป็นประจาสม่าเสมอ (3.340) อาจเป็นเพราะคนงานได้รับรู้ข่าวสารแต่ไม่เข้าใจวิธีในการปฏิบัติตนในการทางาน จึงต้องทาให้
เข้าเข้าใจมากกว่านี้ แต่ดูแล้วไม่ต่างกันมาก
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทางานของคนงานก่อสร้าง ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ความ
ร่วมมือ จะเห็นได้ว่าคนงานก่อสร้างมีส่วนร่วมในการให้ ความร่วมมือ หัวข้อที่คนงานให้ความสาคัญมากที่สุดคือ หัวข้อท่านใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเหมาะสมกับประเภทงานที่ทา (3.50) และหัวข้อที่ให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือข้อ หัวข้อท่านเคย
หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตาม คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการใช้อุ ปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วยบุคคล (3.240) ดูแล้ว
คนงานเลือกที่จะใช้อุปกรณ์ตามความต้องการมากกว่าที่จะได้รับคาสั่งให้ใส่ตามเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แต่ก็ไม่ต่างกันมาก
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทางานของคนงานก่อสร้าง ด้านความสม่าเสมอในการใช้
อุปกรณ์ จะเห็นได้ว่าคนงานก่อสร้างให้ความสม่าเสมอในการใช้เครื่องมือ หัวข้อที่คนงานให้ความสาคัญมากสุดที่คือ หัวข้อท่านใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันรายส่วนบุคคล ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทั่วไปทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน (3.635) และหัวข้อที่ให้
ความสาคัญน้อยที่สุดคือ หัวข้อท่านใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพิเศษที่ใช้
งานเฉพาะทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน (3.450) จะเห็นได้ว่าพอต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยทุกครั้งในการทางานคนงานมักจะไม่ทา แต่ก็
ไม่ต่างกันมาก
ทัศนคติการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทางานของคนงานก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าคนงานก่อสร้างมีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หัวข้อที่คนงานให้ความสาคัญมากสุดที่คือ หัวข้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กระชับ
เวลาสวมใส่ (3.640) และหัวข้อทีใ่ ห้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ หัวข้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวาง
ให้ปฏิบัติงานไม่สะดวก (3.385) จะเห็นได้ว่าคนงานไม่ชอบที่จะใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เพราะมันไม่สะดวกในการทางาน แต่ก็
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5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิน้ นี้ ได้รับการสนับสนุนในการน้าเสนอจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

6. เอกสารอ้างอิง
ไพบูลย์ เทวรักษ์, 2523. จิตวิทยาการศึกษาพฤติกรรมภายในและภายนอก, ภาควิชาจิตวิทยา, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ.์ 2533. การวัดทัศนคติเบื้องต้น, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา,
บุญถิ่น ย่านยาว, 2546. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม การจัดการความปลอดภัยกับการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

39

Proceeding of 10th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,

29-31 May 2017

ชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส สาหรับบุคคลออทิสติก
Enhance Skill Package Hand Movement for Autism with Leap Motion Controller
ปฏิวัติ แก้วสิทธิ์ และ จักรกฤษณ์ ศรีทอง
Patiwat Kaewsit and Jakkis Srithong
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
E-mail: aj.pkone.ka@gmail.com โทร 095-6355556

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส สาหรับบุคคล
ออทิสติก ชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส สาหรับบุคคลออทิสติกประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่
เป็นฮาร์ดแวร์และส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ ภายในฮาร์ดแวร์จะมีระบบประมวลผลและแสดงผลรวมทั้งระบบสารองไฟภายในชุดเสริมทักษะฯ
ด้านซอฟต์แวร์ประกอบไปด้วยหมวดของการแสดงท่าทางจากมือเพื่อควบคุมโมเดลผ่านอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส
ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส สาหรั บบุคคลออทิ
สติกนั้นพบว่ าระบบสามารถใช้งานได้อย่ างถูกต้องทั้งในส่ วนของซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ผลการประเมินด้านซอฟต์แวร์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อคาถามเกี่ยวกับเนื้อหามีความเหมาะสม ความสอดคล้องกับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.80) ด้าน
ฮาร์ดแวร์ ข้อคาถามเกี่ยวกับระบบแสดงผลมีความคมชัด ความสว่างของการแสดงผลและขนาดจอแสดงผลมีความเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =5.00)
คาสาคัญ : ควบคุมแบบไร้สัมผัส บุคคลออทิสติก

Abstract
The purposes of this research were to develop enhance skill package hand movement for autism with
leap motion controller. It consists of 2 parts is Hardware and software sections Within the hardware there will be a
processing and display system as well as an internal power backup system. The software consists of a section of
gesture from the hands to control the model through the control device.
Development and quality assessment results for enhance skill package hand movement for autism with
leap motion controller. The system can be used correctly in both software and hardware. Software evaluation
results from experts. Content questions are appropriate. Compliance with knowledge of the sample. ( =4.80) and
Hardware the question about the display system is sharp. Display brightness and display size are appropriate.
( =5.00)
Keywords: Leap motion controller, Individuals with autism.

1. บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของงานวิจัย
บุคคลออทิสติกหรือเด็กออทิสติกก็คือประเภทความพิการ 1 ใน 9 ประเภทตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มโรค
ออทิสติก (Autistic spectrum disorder) เป็นกลุ่มของโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของสมอง ทาให้มีความบกพร่องของ
พัฒนาการหลายด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านภาษาและสังคมล่าช้า มีพฤติกรรม ความสนใจและการกระทาที่ซ้าๆ และจากัด
อาการดังกล่าวเกิดก่อนอายุ 3 ขวบ ซึ่งมีความรุนแรงของแต่ละโรคในกลุ่มแตกต่างกัน ขึ้ นอยู่กับพัฒนาการทางภาษา ระดับ
สติปัญญา/ไอคิว (IQ, Intelligence Quotient) และความผิดปกติอื่นๆ ที่พบร่วมด้วย ทั้งนี้ ความบกพร่องยังคงมีต่อเนื่องตลอด
ชีวิต โดยเฉพาะทักษะด้านสังคม มีเพียง 1- 2% ที่สามารถดาเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติ (พญ.จอมสุรางค์ โพธิสัตย์, 2555) จากการ
ที่ผู้ศึกษาได้ค้นคว้า เอกสารเกี่ยวกับ วิธีการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกพบว่ าเด็กออทิสติกมีค วามแตกต่างจากการเรีย นของเด็ ก
พัฒนาการปกติธรรมดา เพราะเด็กกลุ่มนี้มีลักษณะสาคัญคือย้าคิด-ย้าทาและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปเด็กชอบเรียนรู้ผ่าน
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ทางพฤติกรรมและการเรียนรู้ซ้าๆ เช่นการฝึกทักษะที่ต้องทวนซ้า (Drill) จุดเด่นของเด็กกลุ่มนี้คือ มีทักษะในการจาระยะยาว
(Long Term Memory Skills) โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เช่น ชื่อ ตัวเลข วัน เวลา เด็กเหล่านี้เมื่อสามารถเรียนรู้สิ่งใดๆ
แล้วเขาจะจดจาสิ่งที่เรียนรู้นั้นไว้ได้นานมาก (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2543) ยกตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
สาหรับเด็กออทิสติก จิรนันท์ บุญเรือน (2552) ได้นาเด็กออทิสติกที่ยังไม่รู้จักตัวเลขและจานวนมาสอนโดยการใช้สื่อตัวเลข 1-10
ที่ทาขึ้นเอง ซึ่งสื่อดังกล่าวประกอบไปด้วยบัตรภาพ ตัวเลข, แท่งไม้ที่ใช้แทนจานวนตัวเลขและตัวเลขที่ทามาจากไม้สามารถหยิบ
จับได้ซึ่งผลการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวพบว่า เด็กออทิสติกสามารถที่จะบอกตัวเลขและบอกจานวนตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
บุคคลที่เป็นโรคออทิสติกนั้นมีปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านพฤติกรรม ด้านทักษะทาง
ร่างกาย ซึ่งควรได้รับการเสริมสร้างทักษะทางด้านระดับปัญญา ด้านการกระทาหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการเรียนรู้และพัฒนา
ให้บุคคลดังกล่าวสามารถใช้ความสามารถทางด้านสติปัญญาและร่างกายดียิ่งขึ้น โดยนาโปรแกรมที่มีลักษณะเป็นเกมส์เกี่ยวกับ
จานวนนับตัวเลข ถูกแสดงเป็นทั้งภาพโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่และมีเสียงประกอบ ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอุปกรณ์ควบคุม
แบบไร้สัมผัส (Leap Motion Controller) โดย Leap Motion Controller คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
ควบคุมคอมพิวเตอร์แบบไร้การสัมผัส โดยใช้วิธีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ นิ้วมือ และอุปกรณ์ทรงกระบอกเช่น ปากกา
ดินสอ พู่กัน ทาให้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชันต่างๆ ได้ ซึ่งการตรวจจับตาแหน่งของวัตถุจะเป็นสามมิติ อ้างอิง
ตามแกนแนวยาว (X) แกนความสูง (Y) และแกนแนวขวาง (Z) สามารถตรวจจับท่าทางได้หลายแบบหลายทิศทาง เช่น วาดนิ้วเป็น
วงกลม (Circle) การแตะ (Tap) การเลื่อนหรือปัด (Swipe) มาช่วยเสริมการเคลื่อนไหวทางแขนและมือ
คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุม
แบบไร้สัมผัส สาหรับเด็กออทิสติกที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวของมือ ซี่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเสริมทักษะ เพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้านสติปัญญา ด้านการสื่อสารและด้านร่างกายและเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ ให้กับบุคคลออทิสติก

1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Leap Motion คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ที่สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์แบบไร้การสัมผัส โดยใช้วิธีการ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ นิ้วมือและอุปกรณ์ทรงกระบอกเช่น ปากกา ดินสอ พู่กัน

รูปที่ 1 Leap motion controller
Leap Motion มีอุปกรณ์ตรวจจับสองชิ้นที่อยู่ภายในสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ นิ้วหรือวัตถุทรงกระบอกได้ 3
แกนคือ X หมายถึงแกนในนอนแนว Y หมายถึงแกนในแนวตั้งและ Z หมายถึงแกนทางด้านความลึก โดยมีรายละเอียดทางกายภาพในการ
วัดดังนี้ ระยะ (distance) ในการตรวจจับมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (millimeters), ช่วงเวลา (time) การตรวจจับมีหน่วยเป็นไมโครวินาที
(microseconds), ความเร็วในการตรวจจับมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที (millimeters per second), และมุม (angle) มีหน่วยเป็น
เรเดียน (radians)

รูปที่ 2 การตรวจจับการเคลื่อนไหวตามแกน X-Y-Z
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Leap Motion มีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองข้างและนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว ซึ่งท่าทางที่ถูกกาหนดไว้แต่ละท่าทางจะมี
คุณสมบัติย่อยแตกต่างกันออกไป มีความละเอียดในการตรวจจับมากกว่า 100 เท่า สามารถตรวจจับได้ทุกข้อนิ้วและข้อมือ มีอัตราการส่ง
ข้อมูลที่สูงถึง 120 fps และมีความแม่นยาในระดับ 0.01 มิลลิเมตร Leap Motion Controller สามารถตรวจจับตาแหน่งของวัตถุต่างๆ
เป็นสามมิติ อ้างอิงตามแกนแนวยาว (X) แกนความสูง (Y) และแกนแนวขวาง (Z) มีจุด origin อยู่ตรงกลางของตัวอุปกรณ์ ตรวจจับ
ท่าทางได้หลายแบบหลายทิศทาง เช่น วาดนิ้วเป็นวงกลมตามหรือทวนเข็มนาฬิกา (Circle), การแตะ (Tap), การเลื่อนหรือปัด (Scroll,
Swipe) แบหรือกามือ (Open, Close Hand), เชิดมือขึ้นหรือคว่ากดมือลง (Inline Upward/ Downward) เป็นต้น
Andrew Davision (2013) อ็อปเจ็คที่เป็นส่วนประสานในการพัฒนาโปรแกรมในการตรวจจับถูกมองเป็นเฟรม
ภายในเฟรมจะประกอบไปด้วยจานวนมือภายในมือจะประกอบไปด้วยจานวนนิ้วและเครื่องมือรวมทั้งจานวนท่าทาง
ท่าทางทั้งหมดมีดังนี้
- วงกลม (Circle) การใช้นิ้วโดยเคลื่อนไหวนิ้วในลักษณะวงกลมมีคุณสมบัติย่อย เช่น ความเร็วของแต่ละรอบเมื่อครบหนึ่ง
รอบ มุมของการหมุนนิ้ว ตาแหน่งของจุดเริ่มต้นของการหมุน
- การปัด (Swipe) การใช้มือปัดโดยเคลื่อนไหวของแขนในทิศทางต่างๆ ลักษณะการปัดมีคุณสมบัติย่อยเช่น จากซ้ายไปขวา
ขวาไปซ้าย บนลงล่าง ล่างขึ้นบน ความเร็วในการปัด ตาแหน่งเริ่มต้นของการปัด
- การกด (Key Tap) การใช้นิ้วกดในลักษณะใช้นิ้วกดปุ่มคีย์บอร์ด การกดมีคุณสมบัติย่อยเช่น ตาแหน่งการกด จานวนนิ้วมือ
ในการกด
- การแตะ (Screen Tap) การใช้นิ้วแตะในลักษณะใช้นิ้วแตะที่หน้าจอ การแตะมีคุณสมบัติย่อย เช่น ตาแหน่งการแตะ
สถานะการแตะ เป็นต้น

ก.

ข.

ค.

ง.

รูปที่ 4 แสดงท่าทางต่างๆ ก. ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบหมุนนิ้ว ข. ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบปัด
ค. ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบกด ง. ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบแตะ
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Danilo Avola (2014) ได้นาเสนอการวาดภาพลักษณะสองมิติด้วยการรับรู้ท่าทางจากมือ ในรูปร่างปลายเปิดและปลายปิด
เช่น วงกลม วงรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เส้นตรง เส้นโค้ง โดยใช้อุปกรณ์ Leap motion controller ที่มีการตรวจจับแบบสามมิติ
โปรแกรมทาการตรวจจับมือและนิ้วมือรวมทั้งตาแหน่งการเคลื่อนที่ของมือและนิ้วมือนิ้วมือ โดยงานวิจัยได้ทาการทดสอบให้เห็นถึง
ประโยชน์การใช้งานและความถูกต้องของอุปกรณ์ตรวจจับของ Leap motion controller
Ishan Nigam (2014) ได้นาเสนอการรับรู้ลายเซ็นผ่านอุปกรณ์ Leap motion controller โดยใช้ลายเซ็นเป็นการยืนยัน
ตัวตน ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นลายเซ็นดิจิตอลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลและใช้ลายเซนต์ที่ได้จากการตรวจจับผ่านอุปกรณ์ Leap motion
controller เป็นข้อมูลยืนยันในการระบุตัวตน ใช้อัลกอริทึม 3D HOOF (Histogram of Oriented 3D Optical Flows) และ HOT
(Histogram of Oriented Trajectories) ในการจับคู่ลายเซ็นที่ได้มาเปรียบเทียบ ซึ่งผลการทาลองที่ได้คือการตรวจสอบข้อมูลระหว่าง
ลายเซ็นดิจิตอลในฐานข้อมูลกับลายเซ็นที่ได้จากการตรวจจับผ่านอุปกรณ์ Leap motion controller เป็นข้อมูลยืนยันในการระบุ
ตัวตนความถูกต้องอยู่ทรี่ ้อยละ 90
ณัฐกานต์ คุณโน และอุดม ไชยวรรณ (2554) ได้นาเสนอการพัฒนาสื่อประสม เรื่อง 1-20 ห้องเรียนคู่ขนาน สาหรับบุคคล
ออทิสติก กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนบุคคลออทิสติก โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง จ.ขอนแก่น จานวน 4 คน เครื่องมือสื่อประสมเรื่อง
จานวน 1 – 20 ห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก ในรูปแบบของ DVD มีลักษณะจัดลาดับเนื้อหาแบบเส้นตรง (Linear) พบว่า
การประเมินสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาด้านสื่อประสม ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับเหมาะสมมาก และการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและมี
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คะแนนเฉลี่ยมากกว่าเกณฑ์คือร้อยละ 80 มากกว่าที่กาหนดไว้ร้อยละ 60 มีข้อเสนอแนะการใช้การ์ตูนเคลื่อนไหวเป็นกรอบเนื้อหาใน
การเรียนรู้ ควรเพิ่มให้หลากหลายซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเพิ่มความสนใจและตั้งใจเรียน
คงฤทธิ์ รีวงษ์ (2555) ได้นาเสนอการวิเคราะห์และพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงโต้ตอบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาหรับ
เด็กออทิสติก ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กออทิสติกโรงเรียนสอนว่ายน้าสาหรับเด็กพิเศษ จังหวัดอุดรธานีในช่วงอายุ 7-9 ปี จานวน
10 คน ที่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาสื่อนั้น มีแบบฝึกหัดภายในสื่อกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิด แสดงออกถึงความคิด
สร้ า งสรรค์ ใช้ ภ าพประกอบสื่ อ เป็ น ภาพการ์ ตู น สี สั น สดใส มี ภ าพเคลื่ อ นไหวสร้ า งความน่ า สนใจ มี แ บบฝึ ก หั ด ระดั บ ง่ า ย
องค์ประกอบภายในสื่อเป็นสิ่งที่เด็กรู้จักและมีแบบทดสอบหลังเรียน พบว่า สื่อการเรียนรู้เชิงโต้ตอบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมทั้งส่วนเนื้อหา ส่วนของการยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด การใช้ภาษา การออกแบบระบบการเรียนรู้ ระบบ
นาทางของสื่อ การออกแบบภาพประกอบ ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดียมี คุณภาพดีมากและผลจากการทดสอบหลังการเรียนรู้สื่อ
ของเด็กออทิสติกจานวน 10 คน เด็กสามารถทาคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนสื่อทั้งหมด ได้ร้อยละ 96 และมีเด็ก
ออทิสติกจานวน 8 คนที่ผ่านเกณฑ์

2. วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เกิดจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับบุคคลออทิสติก โดยมุ่งศึกษาปัญหาด้านระดับปัญญาและด้านการ
กระทาหรือการเคลื่อนไหวจึงพัฒนาชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส เพื่อเป็นการเรียนรู้และพัฒนาให้
บุคคลดังกล่าวสามารถใช้ความสามารถทางด้านสติปัญญาและร่างกายดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยต้องการที่จะนาเสนอวิธีการเสริมทักษะให้กับ
บุคคลออทิสติกอีกวิธีหรือรูปแบบหนึ่ง เครื่องมือที่ใช้จะประกอบไปด้วยชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้
สัมผัสพัฒนาขึ้นและแบบประเมินคุณภาพของชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส หลังจากนั้นผู้วิจัยจะ
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญประเมินเครื่องมือที่พัฒนามาวิเคราะห์ สรุปผลและแปลความหมาย

รูปที่ 5 แนวทางการออกแบบชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส
ชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สมั ผัสแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนของซอฟต์แวร์และส่วน
ของฮาร์ดแวร์โดยในส่วนของซอฟต์แวร์ได้ทาตามขั้นตอนของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) สรุปได้ดังนี้

2.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การออกแบบส่ว นฮาร์ด แวร์ ส่ วนประกอบหลั กคือออกแบบให้ ชุดเสริ มทักษะฯ มีขนาดที่เหมาะแก่ การเคลื่อนย้า ย
โครงสร้างมีความแข็งแรงแทนทานต่อการกระแทก ขนาดหน้าจอมีความชัดเจน ระบบสารองฟ้าสามารถใช้งานได้โดยไม่ต่ากว่า
60 นาที เป็นต้น ดังรูปที่ 6
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ข.
ก.
รูปที่ 6 ก. โครงสร้างภายนอกและ ข. ตาแหน่งการวางองค์ประกอบภายใน
การออกแบบส่วนซอฟต์แวร์ ส่วนประกอบหลักคือเกมที่ใช้ความสามารถของอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัสในการควบคุม
โดยใช้มือแสดงท่าทางเพื่อกระทากับโมเดลตามที่โจทย์กาหนด แบ่งเป็น 3 หมวดคือ การปัด จะเป็นการใช้มือโบกหรือปัด ไป
ทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนโมเดล หมวดการหยิบ จะเป็นการใช้ มือหยิบโมเดลขึ้นมาและวางลงไปในตระกร้า หมวดหมุน จะเป็น
การใช้มือหยิบกล่องหรือปัดกล่องเพื่อหาด้านที่ตรงกับที่โจทย์กาหนด ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ผังงานขั้นตอนการทางานของโปรแกรม
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2.2 การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบได้พัฒนาตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้และนาชุดเสริมทักษะให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเครื่องมือ
ที่พัฒนาขึ้น ดังรูปที่ 8

ก.

ข.

ค
ง
จ
รูปที่ 8 ก. โครงสร้างภายนอกและ ข. ส่วนของโปรแกรม ค. หมวดการปัด ง. หมวดการหยิบ จ.หมวดการหมุน

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
หลังจากพัฒนาชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส สาหรับบุคคลออทิสติก ผู้วิจัยได้นา
เครื่องมือและแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่านเป็นผู้ประเมิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น จานวน 3 ท่านและผู้อานวยการโรงเรียนวันครู 2502 ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยแบบประเมินมี 2 ส่วนคือส่วนของซอฟต์แวร์และส่วนของฮาร์ดแวร์ ผลที่ได้ดังตารางที่ 1 พบว่า

ตารางที่ 1 ผลจากการประเมินด้านซอฟต์แวร์ของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อคาถาม
1. เนื้อหามีความเหมาะสม ความสอดคล้องกับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
2. เนื้อหามีความถูกต้อง
3. เนื้อหามีความน่าสนใจ
4. โมเดลมีขนาดใหญ่ คมชัด สวยงาม
5. โมเดล สื่อความหมายได้ชัดเจน
6. เสียงบรรยาย มีความชัดเจนและถูกต้อง
7. ฉากพื้นหลังมีความสวยงาม
8. ความกลมกลืนของเสียงบรรยาย เสียงประกอบและฉากพื้นหลัง
9. ลาดับขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
10. ลักษณะของโจทย์เกี่ยวกับท่าทางการแสดงมือ
11. ความหลากหลายของโจทย์เกี่ยวกับท่าทางการแสดงมือ
12. ภาพรวมทั้งหมดของซอฟต์แวร์
รวม
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ค่าเฉลี่ย
4.800
4.600
4.600
4.000
4.200
3.400
4.400
4.400
4.400
4.200
4.000
4.600

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.447
0.548
0.548
1.000
0.837
0.548
0.548
0.548
0.548
0.837
0.707
0.548

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

4.300

-

มากที่สุด
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ผลการประเมินคุณภาพชุดเสริม ทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส สาหรับบุคคลออทิสติก
ด้านซอฟต์แวร์จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน พบว่าข้อคาถามการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อคาถาม อันดับแรก คือ
เนื้อหามีความเหมาะสม ความสอดคล้องกับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ( =4.80) รองลงมาคือ เนื้อหามีความถูกต้อง เนื้อหามี
ความน่าสนใจ ฉากพื้นหลังมีความสวยงาม ความกลมกลืนของเสียงบรรยาย เสียงประกอบและฉากพื้นหลัง ลาดับขั้นตอนการ
ดาเนินกิจกรรม ( =4.60)

ตารางที่ 2 ผลจากการประเมินด้านฮาร์ดแวร์ของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อคาถาม
1. สีสันสวยงาม ภายในและภายนอก
2. ขนาดมีความเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้าย
3. เลือกใช้วัสดุที่เป็นโครงสร้าง
4. ออกแบบให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
5. ระบบเสียงมีความดัง ฟังชัด
6. ระบบแสดงผลมีความคมชัด ความสว่างของการแสดงผลและขนาดจอแสดงผล
มีความเหมาะสม
7. ระบบระบายความร้อน
8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว
9. ระบบรักษาระดับแรงดันและสารองไฟฟ้า
10. ภาพรวมทั้งหมดโครงสร้างด้านวัสดุและอุปกรณ์
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.400
4.800
4.600
5.000
4.600
5.000

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.548
0.447
0.894
0.000
0.548
0.000

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.800
4.200
4.800
4.800

0.447
0.837
0.447
0.447

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.700

-

มากที่สุด

ผลการประเมินคุณภาพชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส สาหรับบุคคลออทิสติก
ด้านฮาร์ดแวร์จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน พบว่าข้อคาถามการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 9 ข้อคาถาม อันดับแรก คือ ระบบ
แสดงผลมีความคมชัด ความสว่างของการแสดงผลและขนาดจอแสดงผลมีความเหมาะสม ( =5.00) รองลงมาคือขนาดมีความ
เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้าย ระบบระบายความร้อน ระบบรักษาระดับแรงดันและสารองไฟฟ้า ภาพรวมทั้งหมดโครงสร้างด้านวัสดุ
และอุปกรณ์ เนื้อหามีความถูกต้อง เนื้อหามีความน่าสนใจ ฉากพื้นหลังมีความสวยงาม ความกลมกลืนของเสียงบรรยาย เสียง
ประกอบและฉากพื้นหลัง ลาดับขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ( =4.80)

4. สรุปผล
ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพชุดเสริมทักษะการเคลื่อนไหวมือด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สัมผัส สาหรับบุคคลออทิสติก
นั้นพบว่าระบบสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ผลการประเมินด้านซอฟต์แวร์จากผู้เชี่ยวชาญ ข้อ
คาถามเกี่ยวกับเนื้อหามีความเหมาะสม ความสอดคล้องกับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.80) ด้านฮาร์ดแวร์ ข้อ
คาถามเกี่ยวกับระบบแสดงผลมีความคมชัด ความสว่างของการแสดงผลและขนาดจอแสดงผลมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( =5.00) และมีข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งนี้ คือ ปรับจุดหมุนของโมเดลให้อยู่ในตาแหน่งกึ่งกลางจอภาพ ปรับเนื้อหาหมวดของ
สัตว์น้า ให้ ปลามีจานวนน้อยลงแล้วแทนด้วยหอย กุ้ง อย่างนี้เป็นต้น อีกทั้งเพิ่มคาชี้แจงในขั้นตอนของกระบวนการแสดงท่าทางจาก
มือในหมวดต่างๆ ปรับให้ระบบการโต้ตอบเมื่อผู้เล่นสามารถทาได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด เพื่อเพิ่มความเร้าใจและกระตุ้นให้กับตัวผู้เล่น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชมให้
เกิดแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนที่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นได้
โดยผู้วิจัยได้รวบรวมคาคันไซทั้งหมด 100 คา แล้วนามาทาการคัดเลือกเหลือคาคันไซจานวน 6 คา จากนั้นทาการรวบรวมคุณลักษณะ
ของขนมทองม้วนทั้งหมด 100 รูปแบบ แล้วนามาทาการคัดเลือกเหลือคุณลักษณะของขนมทองม้วนจานวน 10 รูปแบบ ทาการ
วิเคราะห์ผลความสัมพันธ์ระหว่างคาคันไซและคุณลักษณะของขนมทองม้วนโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง คือ
ผู้บริโภคขนมขบเคี้ยวที่เป็นวัยรุ่นในช่วงอายุ 12 – 21 ปี จานวนทั้งสิ้น 100 คน โดยใช้การประเมินคะแนนแบบลิเคริ์ทสเกล ผลการ
วิเคราะห์พบว่ารูปแบบของขนมทองม้วนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ ขนมทองม้วนเป็นแท่งสั้น ซึ่งมีระดับความรู้สึกของความน่า
ลิ้มลอง ความแปลกใหม่ กินง่าย การยอมรับทางประสาทสัมผัส ความอยากซื้อ และความสะอาด มีค่าเฉลี่ยรวมของระดับความรู้สึก
เท่ากับ 4.47 จากนั้นนาแนวคิดที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาการวิเคราะห์อีกครั้งแล้วทาการตรวจสอบสอดคล้องของแนวคิดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนของผู้วิจัยและผู้บริโภค โดยพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนขึ้นมา แล้วนาไปทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัส พบว่าผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนที่พัฒนาขึ้นมาได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค จึงสามารถนาแนวคิดไปพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนได้ในอนาคต
คาสาคัญ: วิศวกรรมคันไซ ขนมทองม้วน การพัฒนาผลิตภัณฑ์

Abstract
This research aims to apply Kansai engineering in the development of Thongmai candy products of the
conglomerate. The idea is to develop Thongmun candy products that can respond to the behavior and needs
of teenagers. The researcher collected 100 Kansai words and then selected the remaining Kansai words, then
collected the features of all 100 Thai desserts and then selected the features of the 10 dummies. Analyze the
relationship between Kansai words and the characteristics of Thongmoung dessert using questionnaire. Specific
data were collected from 100 teenagers aged 12 to 21 years using Likert scale. The analysis revealed that the
highest score of Thong Mung cake was Thongmun The level of feeling of taste, novelty, easy eating, sensory
acceptance, craving for purchase, and cleanliness had a total mean of 4.47 feelings. Then, the ideas were
analyzed again. Conduct a consistent review of the concept for the development of the researcher's and
consumer's products. By developing a prototype of Thongmun candy products. Then applied to the sensory
acceptance test. It was found that Thongmun candy products were developed to be accepted by consumers.
Therefore, the concept can be developed to increase the value of Thongmun candy products in the future.
Keywords: Kansei Engineering, Khanom Thongmuan, Product Development

1. บทนา
ขนมทองม้วนเป็นขนมไทยที่มีส่วนผสมหลักคือ แป้ง มะพร้าว และน้าตาล ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการ
นาไปรับประทานเป็นอาหารว่างหรือขนมขบเคี้ยว เนื่องจากมีรสชาดหวานมัน หอม กรอบ อร่อย ราคาไม่แพง สามารถบริโภค
ได้ง่าย ไม่เ ลอะเทอะ ปัจจุบันได้มีก ารพัฒนาขนมทองม้วนออกเป็นหลากหลายรูปแบบ เช่น การม้วน การพับ การจีบ ปรับ
ขนาดทองม้วนให้พอดีคา การใส่ไส้หมูหยองเข้าไปในขนมทองม้วน เคลือบช็ อคโกแลต และยังมีการเพิ่มส่วนผสมต่างๆ เข้าไป
ในเนื้อแป้งทาขนมได้อีกมากมายเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งแล้วแต่วัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่นที่ มี จึงทาให้ธุรกิจ
การผลิตขนมทองม้วนมีการเจริญเติบโตอย่างมาก (วิจิตรา ค้าไพโรจน์สุวรรณ และปัญญรัศม์ ลือขจร, 2554) กลุ่มวิสาหกิจ
48

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ชุม ชนสตรีส หกรณ์บ้า นกุด กุ่ม ตาบลบุ่งคล้า อาเภอหล่ม สัก จังหวัด เพชรบูร ณ์ ถือ ได้ว่า เป็น กลุ่ม ผู้ผ ลิต ขนมทองม้ว นที่ขึ้น
ชื่อเสียงกลุ่มหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีเพียงรูปแบบเดียวคือ ทองม้วนข้าวกล้อง หากทางกลุ่ม
ต้องการผลประกอบการที่ดีในอนาคตจาเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น
วิศ วกรรมคันไซ (Kansei Engineering) หรือบางครั้งเรีย กว่า วิศ วกรรมเชิงประสิท ธิผล คือ ระเบีย บวิธีพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสาคัญวิธีหนึ่ง โดยเริ่มจากการแปลความหมายของความรู้สึก ความประทับใจของผู้ใช้ รูปแบบขั้นตอนของ
วิศ วกรรมคัน ไซมาอธิบ ายความหมายที่ไ ด้เพื่อ แปลให้เ ป็น ตัว แปรหรือ พารามิเ ตอร์ที่ใช้ใ นการออกแบบ ซึ่งตัว แปรที่ได้นี้จ ะ
เชื่อมโยงกับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ท่ผี ่านการออกแบบด้วยขั้นตอนนี้
จะมีเจตนาในการตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์ได้ (อภิชฏา ทองรักษ์ และสุชาดา สิทธิ์จงสถาพร, 2554)
วิศวกรรมคันไซเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการแปลงความรู้สึกนึกคิดทางจิตวิทยาและ
อารมณ์ของผู้บ ริโ ภคที่มีต่อผลิต ภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบของคุณ ลัก ษณะ หรือ แนวคิด ของผลิตภัณฑ์ เพื่อออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคได้ (นพรัตน์ คุ้มพงษ์ และชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ ,
2555) ปัจ จุบัน การพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ด้วยวิศ วกรรมคันไซมีก ารใช้งานอย่า งกว้า งขวางทั้งในเอเชีย ได้แ ก่ ญี่ปุ่น เกาหลี และ
ไต้ห วัน หรือ ในประเทศแถบยุโ รป เช่น สวีเ ดน สเปน และฝรั่งเศส โดยมีก ารนามาประยุก ต์ใ ช้ ใ นการออกแบบและพัฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์ไ ด้ห ลายสาขา เช่น วิท ยาศาสตร์ป ระยุก ต์ วิท ยาศาสตร์เ ชิง จิต วิท ยา และยัง นามาประยุก ต์ใ ช้กับ ผลิต ภัณ ฑ์ใ น
ชีวิต ประจ าวัน ได้ห ลากหลาย ยกตัว อย่า งเช่น งานทางด้า นยานยนต์ อุต สาหกรรมเครื ่อ งนุ ่ง ห่ม ผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งใช้
อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านเรือน อุป กรณ์เครื่องใช้ภายในสานักงาน อุต สาหกรรมผลิตภัณ ฑ์เครื่องสาอาง (อภิชฏา ทองรัก ษ์
และสุชาดา สิท ธิ์จ งสถาพร, 2554) อาหารประเภทข้า วพาร์บ อยล์ (นพรัต น์ คุ้ม พงษ์ และชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ , 2555)
เฟอร์นิเจอร์ (ศิริชัย ยศวังใจ, 2553) กระเป๋า (Kongprasert et al., 2009) รถยนต์มาสด้า สปอร์ต ชุดชั้นในยี่ห้อ Wacoal
(Nagamachi, 2002) เครื่องดื่มชาเขียว (Gakuro, et al., 2004) เป็นต้น ดังนั้นหากทาการประยุกต์ใช้เทคนิค วิศวกรรมคันไซ
มาช่วยในการออกแบบแนวคิดเพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนสตรีสหกรณ์บ้านกุดกุ่ม จะสามารถ
นาไปสู่ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกุดกุ่ม
กลุ่ม สตรีส หกรณ์บ้า นกุด กุ่ม ต.บุ่ง คล้า อ.หล่ม สัก จัง หวัด เพชรบูร ณ์ เป็น กลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชนผู้ ผ ลิต ขนม
ทองม้วนข้าวกล้องที่ มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากจะมีรสชาติที่ห วานหอม กลมกล่อ มแล้ว ยังมีจุด เด่น ที่ ใช้แ ป้ง
ข้าวกล้องในการผลิตเป็นขนมทองม้วน
2.2 การเลือกขอบเขตของผลิตภัณฑ์
ในปัจ จุบัน ผลิต ภัณ ฑ์ข นมทองม้ว นของกลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชนสตรีส หกรณ์บ้า นกุด กุ่ม มีเ พีย ง 1 รูป แบบเท่า นั้น
คือ ทองม้ว นข้า วกล้อ ง ลูก ค้า หลัก คือ ลูก ค้า แบบรับ สิน ค้า ขายส่ง ซึ่ง ราคาขายต่อ ชิ้น ต่ามาก ดัง นั้น จึง จาเป็น ต้อ งมีก าร
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้น รวมถึงการกาหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าขนม
ประเภทขบเคี้ย วเช่น ทองม้ว น ผู้บ ริโ ภคส่ว นใหญ่คือ วัย รุ่น ดัง นั้น ในงานวิจัย นี้จึง กาหนดขอบเขตของผลิต ภัณ ฑ์ข นม
ทองม้วนที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยรุ่น ที่มีอายุ 12 – 21 ปี
2.3 กาหนดขอบเขตและคัดเลือกคาคันไซที่แสดงความรู้สึกที่มีต่อขนมทองม้วน
งานวิจัย นี้จ ะทาการรวบรวมคาคัน ไซทั้งสิ้น จานวน 100 คา ซึ่งคาคัน ไซ (Kansei Words) เป็น คาคุณ ศัพ ท์
แสดงอารมณ์เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนของผู้บริโภคและผู้ออกแบบ จากนั้นทาการแตกแนวคิดย่อยจาก
แนวคิด หลัก โดยการคัด เลือ กค าคัน ไซที ่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ัน แล้ ว น าไปให้ผู ้เ ชี่ย วชาญท าการคัด เลือ ก เพื ่อ น ามาออก
แบบสอบถามในขั้นตอนต่อไป
2.4 กาหนดขอบเขตและคัดเลือกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน
งานวิจัย นี้จ ะทาการรวบรวมรูป ภาพผลิต ภัณ ฑ์ข นมทองม้ว นจากหลายแหล่ง เช่น อิน เตอร์เ น็ต นิต ยสาร
เว็บไซต์ งานวิจัย คู่มือ ตลาด ฯลฯ ได้ รูปแบบผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนมาทั้งสิ้นจานวน 100 รูปภาพ จากนั้นทาการวิเคราะห์
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คุณ ลัก ษณะตามรูป แบบ โดยจับ กลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ท องม้ว นที่มีรูป แบบเหมือ นกัน ให้อ ยู่ก ลุ่ม เดีย วกัน แล้ว จึง ทาการคัด เลือ ก
คุณลักษณะโดยทีมงานผู้วิจัย แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาการคัดเลือก เพื่อนามาออกแบบสอบถามในขั้นตอนต่อไป
2.5 สร้างแบบสอบถามและการวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบถาม
หลังจากทาการคัด เลือ กคาคัน ไซและคุณ ลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ์ ข นมทองม้ว นเรีย บร้อ ยแล้ว จึงทาการสร้า ง
แบบสอบถามเพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคทาการประเมิน โดยทาการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่น
อยู่ในช่วงอายุ 12 – 21 ปี จานวน 100 คน ในส่วนของแบบสอบถามจะใช้ระดับคะแนนความรู้สึกของปัจจัยที่มีต่อรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนนั้น โดยใช้การประเมินคะแนนแบบลิเคริ์ทสเกล จากนั้นทาการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของ
ระดับความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อความสัมพันธ์ ระหว่างคาคันไซและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน แล้วนาผลที่ได้
จากแบบสอบถามมาทาการเชื่อ มโยงความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งคาคัน ไซของขนมทองม้ว นกับ คุณ ลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ์ข นม
ทองม้วนซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ
2.6 สรุปผลความต้องการของผู้บริโภคทองม้วนที่ได้จากกระบวนการวิศวกรรมคันไซ
ทาสรุปผลความต้องการของผู้บริโภคขนมทองม้วนที่ได้จากกระบวนการวิศวกรรมคันไซ เพื่อให้ได้มาซึ่ง แนวคิด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน จากการนาข้อมูลที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางที่มี
ความเป็นไปได้ในการผลิตขนมทองม้วนต้นแบบขึ้นมา จากนั้นจึงดาเนินการผลิตขนมทองม้วนต้นแบบขึ้นมาที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นขึ้นมา
2.7 การตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดด้วยวิธีทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
การตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดด้วยวิธี ทาการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนม
ทองม้ว นต้น แบบที่ไ ด้พัฒ นาขึ้น มา ในด้า นรูป ร่า ง สี กลิ่น เนื้อ สัม ผัส รสชาติ และความชอบรวมที่มีต่อ ตัว ผลิต ภัณ ฑ์ข นม
ทองม้ว น โดยใช้ก ลุ่ม ตัว อย่า งแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้บ ริโ ภคที่เ ป็ น วัย รุ่น จานวน 100 คน โดยใช้แ บบทดสอบ 5-Point
hedonic scale ซึ่งจะให้ผู้บริโภคทดลองชิมผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนต้นแบบ แล้วทาการวิเคราะห์ผลการทดสอบและสรุปผล
เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนที่เหมาะสมที่สุด

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการเลือกขอบเขตของผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาข้อมูลทาให้สามารถกาหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ ให้กับกลุ่มสตรี
สหกรณ์บ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะกาหนดลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุ 12 – 21 ปี
โดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่จาเป็นจะต้องใช้สูตรแป้งขนมทองม้วนข้าวกล้องตามสูตรดั้งเดิม ที่กลุ่ม สตรีสหกรณ์บ้านกุดกุ่มใช้
ผลิตอยู่ในปัจจุบัน
3.2 ผลการคัดเลือกคาคันไซที่แสดงความรู้สึกที่มีต่อขนมทองม้วน
จากการรวบรวมคาคันไซที่แสดงความรู้สึกที่มีต่อขนมทองม้วนทั้งสิ้นจานวน 100 คา จากนั้นนาคาคันไซที่ ได้ทา
การคัดเลือกคาคันไซ โดยการแตกแนวคิดย่อยออกจากแนวคิดหลัก ซึ่งการคัดเลือกคาคันไซจะมีการคัดเลือกทั้งหมด 2 ขั้น
คือ ขั้นที่ 1 จะทาการคัดเลือกโดยผู้วิจัย โดยนาคาคันไซมาพิจารณาแล้วเลือกมาเฉพาะคาที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่มีต่อขนม
ทองม้ว นได้ชัด เจน ซึ่ง สามารถคัด เลือ กคาคัน ไซมาได้ทั้ง สิ้น 67 คา จากนั้น นาไปคัด เลือ กคาคัน ไซในขั้น ตอนที่ 2 โดย
ผู้เชี่ยวชาญ โดยคานึงถึงคาที่เหมาะสม การเข้าใจที่ถูกต้องมากที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ทาให้เกิดการสับสน และข้อมูล
ที่ได้ไม่เกิดจากการสุ่มเดามากที่สุด ซึ่งได้คาคันไซที่ถูกคัดเลือกมาจานวนทั้งหมด 6 คาคันไซ ได้แก่ 1) การยอมรับทางประสาท
สัมผัส 2) น่าลิ้มลอง 3) แปลกใหม่ 4) กินง่าย และ 5) อยากซื้อ ซึ่งการคัดเลือกคาคันไซที่แสดงความรู้สึกที่มีต่อขนมทองม้วน
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การคัดเลือกคาคันไซที่แสดงความรู้สึกที่มีต่อขนมทองม้วน
0 Kansei Level
(100 คา)
รสชาติอ ร่อ ย, น่า ลองชิ ม,พัฒนาให้ ดีขึ้ น , รส
หวานน้อย,น่าซื้อกิน, เปลี่ยนแปลง, กลิ่นหอม
ตามธรรมชาติ, สดชื่น,กลมกล่อม,กรอบ,ละมุน
ลิ้น, ใหม่,กินง่าย,แห้ง, เรียบง่าย,ขนมขบเคี้ยว,
เนื้อสัมผัสเป็นที่ยอมรับ , ร่ า ง ก า ย แ ข็ ง แ ร ง ,
เอกลัก ษณ์ ,สีสวย,ทึ่ง,เคี้ย วเพลิน , ไม่เหมือ น
ใคร,ประหลาดใจ,เอกลัก ษณ์ , รื่นรมย์ ,ชอบ,
ร่วน, สมดุล,อัศจรรย์ใจ,มีความสุข, น่าตื่นเต้น,
พอใจ,ราคาไม่แพง,เบิกบาน, เย้ายวนใจ,ของ
ทานเล่ น ,ปลอดภั ย , กระหาย,ไม่ เ หม็ น หื น ,
แปลกใหม่, ผ่อนคลาย, น่าลิ้มลอง, มหัศจรรย์,
ปลื้มปิติ, ม้วนเป็นแท่ง, กะทัดรัด, รสเปรี้ยวนิด
หน่อย, ดีต่อสุขภาพ, สะดุดตา, สังเกตเห็นได้
ชัด, แตกต่าง, สะดวกในการกิน , ซื้อเป็นของ
ฝาก, โดดเด่น, ของหวาน, พอดี, สนุกสนาน,
ยอดเยี่ยม, สดใส, เพลินเพลิน, เหมาะสม, น่า
จดจ า, หิ ว , มี ค วามเป็ น ท้ อ งถิ่ น , ยิ น ดี ,
น่าสนใจ, ดีงาม, เลิศ, น่าทาน, ไม่อ้วน, พิเศษ,
เบา, ยืดหยุ่น, อัตลักษณ์, กรุบกริบ, มีพลัง, สุด
ยอด, สะดวกสบาย, ยอมรับ, มีคุณภาพ, ดูดี,
สามารถซื้อได้ , ถูก ปาก, ดึงดูด, มีคุณค่า , ไม่
ทาลายสุขภาพ, สะอาด, กระตือรือร้น, ขนาด
พอเหมาะ, ถูกสุขอนามัย, กระฉับกระเฉง, ถูก
ปาก, ชมเชย, พอดีคา, ชื่นชอบ, เป็นธรรมชาติ
, ตกตะลึง

ก า รย อ มรั บ ทา ง
ประสาทสัมผัส

ก า ร ดึ ง ดู ด ข อ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง
รู ป ทรง รู ป แ บ บ
สีสัน ความสวยงาม
ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง
ทองม้วน ฯลฯ

กระบวนการผลิ ต
ถูกหลักอนามัย

1st Kansei Level
(67 คา)
รสชาติ อ ร่ อ ย, รสหวานน้ อ ย, กลิ่ น หอมตาม
ธรรมชาติ, กรอบ, เคี้ยวเพลิน, ร่วน, ไม่เหม็น
หืน, เบา, ถูกปาก, พอดีคา, ขนาดพอเหมาะ,
ละมุนลิ้น, แห้ง, เนื้อสัมผัสเป็นที่ยอมรับ, สีสวย
, รสเปรี้ยวนิดหน่อย,กลมกล่อม, พอดี, ชอบ,
ชื่นชอบ, ยอมรับ, พอใจ
กินง่าย, เอกลักษณ์, ราคาไม่แพง, น่าลิ้มลอง,
ดีต่อสุขภาพ, แตกต่าง, โดดเด่น, น่าสนใจ, น่า
ทาน, สะดวกสบาย, ดูด,ี ดึงดูด, น่าลองชิม, น่า
ซื้อกิน, สดชื่น, สดใส, ไม่เหมือนใคร, แปลก
ใหม่, มหัศจรรย์, กะทัดรัด, สะดุดตา, สะดวก
ในการกิ น , มี ค วามเป็ น ท้ อ งถิ่ น , ไม่ อ้ ว น,
ยืดหยุ่น, สามารถซื้อได้, มีคุณค่า,
พัฒนาให้ดีขึ้น , เปลี่ยนแปลง, ใหม่, เรียบง่าย,
ทึ่ง, ประหลาดใจ, อัศจรรย์ใจ, เย้ายวนใจ,
สังเกตเห็ นได้ชัด , ซื้อ เป็ นของฝาก, น่าจดจ า,
พิเศษ, อัตลักษณ์, มีคุณภาพ, ไม่ทาลายสุขภาพ
ถู ก สุ ข อนามั ย , สะอาด, เป็ น ธรรมชาติ ,
ปลอดภัย

2st Kansei Level
(6 คา)
ก า ร ย อ ม รั บ ท า ง
ประสาทสัมผัส

น่าลิ้มลอง, แปลกใหม่,
กินง่าย, อยากซื้อ

ความสะอาด

3.3 ผลการคัดเลือกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน
การรวบรวมรูปภาพผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนจากหลายแหล่ง ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนมาทั้งสิ้นจานวน 100
รูปภาพ (ภาคผนวก ข.1) จากนั้น นามาทาการคัดเลือกคุณลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ โดยจับกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ทองม้วนที่มีรูปแบบ
เหมือนกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน แล้วจึงทาการคัดเลือกคุณลักษณะขั้นที่ 1 โดยผู้วิจัย ซึ่งได้คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนมา
ทั้งสิ้น 10 รูปแบบ จากนั้นนาไปคัดเลือกคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ในขั้นที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชายจะคานึงถึงคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับความสามารถในการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ความสะดวกในการผลิต และต้นทุนในการผลิต ซึ่ง
สามารถคัดเลือกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มาได้ทั้งสิ้น 6 รูปแบบ ได้แก่ 1) ม้วนเป็นแท่ง (แบบดั้งเดิม) 2) ม้วนเป็นกรวย 3) ม้วน
เป็นแท่งผอมยาว (ลองสติ๊ก) 4) ม้วนเป็นแท่งสั้น (มินิโรล) 5) แบบพับ และ 6) แบบแผ่น ซึ่งการคัดเลือกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ขนมทองม้วนสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 การคัดเลือกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน
3.4 ผลการวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบถาม
จากการคัดเลือกคาคันไซและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ทาให้ได้คาคันไซทั้งหมด 6 คา และคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนทั้งหมด 6 รูปแบบ ทาการสร้างแบบสอบถามโดยนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็น
การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน โดยทาการเก็บข้อมูลแบบ
เฉพาะเจาะจง คือ กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเป็นวัยรุ่น อายุ 12 – 21 ปี จานวน 100 คน แบบสอบถามจะใช้ระดับคะแนนความรู้สึก
ต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน โดยใช้การประเมินคะแนนแบบลิเคริ์ทสเกล เพื่อหาค่าเฉลี่ยของผลการเก็บข้อมูล จากนั้นนาไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญทาการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาขนมทองม้วนต้นแบบขึ้นมา ผล
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของระดับความรู้สึกที่มีต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนเป็นดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของระดับความรู้สึกที่มีต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน
รูปแบบทองม้วน
1) ม้วนเป็นแท่ง
2) ม้วนเป็นกรวย
3) ม้วนเป็นแท่งผอม
ยาว
4) ม้วนเป็นแท่งสั้น
5) แบบพับ
6) แบบแผ่น

ผลการ
วิเคราะห์

น่าลิ้มลอง

x
S.D.
x
S.D.
x
S.D.
x
S.D.
x
S.D.
x
S.D.

2.79
0.65
3.66
0.52
4.16
0.75
4.25
0.78
4.34
0.53
2.85
0.83

คาคันไซ (คาแสดงความรู้สึก)
การยอมรับทาง
แปลกใหม่
กินง่าย
ประสาทสัมผัส
1.86
3.12
4.15
0.72
0.83
0.65
3.07
4.22
4.01
0.46
0.87
0.70
4.24
3.62
4.69
0.62
0.71
0.83
4.36
4.86
4.12
0.62
0.80
0.74
4.06
4.85
4.28
0.64
0.57
0.74
3.12
1.97
2.45
0.64
0.71
0.55
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อยากซื้อ
1.76
0.81
3.46
0.65
3.95
0.77
4.70
0.64
4.22
0.82
2.75
0.77

ความ
สะอาด
3.77
0.89
3.33
0.81
4.23
0.80
4.52
0.60
4.20
0.68
4.51
0.69

เฉลี่ย
รวม
2.91
0.76
3.63
0.67
4.15
0.75
4.47
0.70
4.33
0.66
2.94
0.70

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้สึกที่มีต่อรูปแบบของขนมทองม้วนโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคาคันไซและ
คุณลักษณะของขนมทองม้วนตามที่คัดเลือกมา พบว่ารูปแบบของขนมทองม้วนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ รูปแบบม้วนเป็น
แท่งสั้น มีค่าเฉลี่ยรวมของระดับความรู้สึกทั้งในด้านของความน่าลิ้มลอง ความแปลกใหม่ กินง่าย การยอมรับทางประสาทสัมผัส
ความอยากซื้อ และความสะอาด เท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.70 อยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก รองลงมา
คือ รูปแบบแบบพับ รูปแบบม้วนเป็นแท่งผอมยาว รูปแบบม้วนเป็นกรวย รูปแบบแผ่น และรูปแบบม้วนเป็นแท่ง ตามลาดับ
จากนั้นนาผลแนวคิดที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาการวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จาก
การวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่าควรจะพัฒนาขนมทองม้วนให้มีรูปแบบที่เป็นม้วนแท่งสั้นสอดไส้ด้วยมะม่วง จึงจะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนได้อีกด้วย
3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดด้วยวิธีทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
เมื่อผู้วิจัยได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว จึงได้ทาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ขนมทองม้วนต้นแบบ ซึ่งทองม้วนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการผลิตที่ง่าย คงสูตรหรือส่วนผสมเดิมของ
แป้งขนมทองม้วนข้าวกล้องเอาไว้ ราคาต้นทุนการผลิตต่า และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาขนม
ทองม้วนแบบแท่งสั้นสอดไส้มะม่วนขึ้นมามีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ 1) ขนมทองม้วนแบบแท่งสั้นสอดไส้มะม่วงตรงกลางรู และ2)
ขนมทองม้วนแบบแท่งสั้นสอดไส้มะม่วงตรงกลางระหว่างแป้ง ซึ่งลักษณะของขนมทองม้วนต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมาเป็นดังรูปที่ 1.2

ต้นแบบที่ 1 แบบแท่งสั้นสอดไส้มะม่วงตรงกลางรู

ต้นแบบที่ 2 ขนมทองม้วนแบบแท่งสัน้ สอดไส้มะม่วงตรงกลางระหว่างแป้ง

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของขนมทองม้วนต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมาทั้ง 2 แบบ
จากนั้ น ท าการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแนวคิด ด้ ว ยวิ ธี ทาการทดสอบการยอมรั บ ทางประสาทสั ม ผั ส ของ
ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา ในด้านรูปร่าง สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวมที่มีต่อตัวผลิตภัณฑ์
ขนมทองม้วน ซึ่งจะใช้แบบทดสอบ 5-Point hedonic scale แลใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่น
จานวน 100 คน ให้กลุ่มตัวอย่างทาการทดลองชิมขนมทองม้วนต้นแบบทั้ง 2 แบบ แล้วทาการประเมินผลการยอมรับทางประสาท
สัมผัส ซึ่งผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนต้นแบบที่ 1 และต้นแบบที่ 2 เป็นดังรูปที่ 3
และ 4

ความชอบรวมที่มีตอ่ ตัว
ผลิตภัณฑ์ขนม

รูปร่างของขนมทองม้วน
5
4
3
2
1
0

รสชาติของขนมทองม้วน

สีของขนมทองม้วน

กลิ่นของขนมทองม้วน
เนื้อสัมผัสของขนมทองม้วน

รูปที่ 3 ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมทองม้วนต้นแบบที่ 1
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จากผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนต้นแบบที่ 1 พบว่ามีการให้คะแนน
ความชอบด้านรูปร่างของขนมทองม้วนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ด้านสีของขนมทองม้วนมีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้านกลิ่นของขนม
ทองม้วนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ด้านเนื้อสัมผัสของขนมทองม้วนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 ด้านรสชาติของขนมทองม้วนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 และด้านความชอบโดยรวมที่มีต่อตัวผลิตภัณฑ์ขนมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 สาหรับผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนต้นแบบที่ 1
มีค่าเฉลี่ยการยอมรับทางประสาทสัมผัสรวมเท่ากับ 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคค่อนข้างชอบ

ความชอบรวมที่มีตอ่ ตัว
ผลิตภัณฑ์ขนม

รูปร่างของขนมทองม้วน
5
4
3
2
1
0

รสชาติของขนมทองม้วน

สีของขนมทองม้วน

กลิ่นของขนมทองม้วน
เนื้อสัมผัสของขนมทองม้วน

รูปที่ 4 ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมทองม้วนต้นแบบที่ 2
จากผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้ว นต้นแบบที่ 2 พบว่ามีการให้คะแนน
ความชอบด้านรูปร่างของขนมทองม้วนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ด้านสีของขนมทองม้วนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ด้านกลิ่นของขนม
ทองม้ว นมีค่าเฉลี่ย เท่า กับ 4.70 ด้า นเนื้อ สัม ผัสของขนมทองม้วนมีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.55 ด้า นรสชาติของขนมทองม้ว นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ด้านความชอบโดยรวมที่มีต่อตัวผลิตภัณฑ์ขนมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และด้านความชอบโดยรวมที่มีต่อ
บรรจุภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 สาหรับผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนต้นแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยการยอมรับทางประสาทสัมผัสรวม
เท่า กับ 4.69 ซึ่งอยู่ใ นระดับที่ผู้บริโภคค่อ นข้างชอบ จากการวิเคราะห์ผ ลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัม ผัส ของ
ผลิตภัณ ฑ์ขนมทองม้ว นต้นแบบที่พัฒ นาขึ้น มาทั้ง 2 แบบ พบว่า จากรูปแสดงการกระจายตัวของข้อมูลผลการทดสอบการ
ยอมรับที่มีความใกล้เคียงกับอุดมคติและมีการกระจายของระดับความชอบแต่ละด้านที่มีความสม่าเสมอมากที่สุด ก็คือผลการ
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมทองม้วนต้นแบบที่ 2 นอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ยการยอมรับทางประสาทสัมผัส
รวมมากสุด ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าควรจะนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนต้นแบบที่ 2 ไปใช้สาหรับการเพิ่มมูลค่าของผลิต ภัณฑ์
ขนมทองม้วนในอนาคตสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตาบลบุ่งคล้า อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

4. สรุปผล
งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้ กระบวนการทางวิศวกรรมคันไซเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมทองม้วนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีสหกรณ์บ้านกุดกุ่ม ตาบลบุ่งคล้า อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผลิตภัณฑ์
จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นได้ จากการทาตามกระบวนการทางวิศวกรรมคันไซทาให้
ได้แ นวคิดในการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ข นมทองม้ว น คือ จะต้อ งเป็น ขนมทองม้ว นในรูปแบบม้ว นเป็น แท่งสั้น สอดไส้ม ะม่ว งที่
สามารถตอบสนองต่อ ความรู้สึก ของผู้บ ริโ ภคกลุ่ม วัย รุ่น ในด้า นความน่า ลิ้ม ลอง ความแปลกใหม่ กิน ง่า ย การยอมรับ ทาง
ประสาทสัมผัส ความอยากซื้อ และความสะอาดได้ โดยคณะผู้วิจัยได้ทาการผลิตผลิตภัณฑ์ข นมทองม้วนต้น แบบออกมา 2
รูป แบบ คือ 1) ขนมทองม้ว นแบบแท่งสั้น สอดไส้ม ะม่ว งตรงกลางรู 2) ขนมทองม้ว นแบบแท่ง สั้น สอดไส้ม ะม่ว งตรงกลาง
ระหว่างแป้ง จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่น พบว่า ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนแบบแท่ง
สั้นสอดไส้มะม่วงตรงกลางระหว่างแป้ง ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุด และมีการกระจายของระดับความชอบ
แต่ละด้านที่มีความสม่าเสมอมากที่สุด ดังนั้นจึง เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ได้ในอนาคต
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โปรแกรมตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ข้าวโดยใช้หลักการประมวลผลภาพ
Percentage Rice Inspection Program Based on Image Processing Principles
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ข้าวโดยใช้หลักการประมวลผลภาพด้วย
โปรแกรม MATLAB ในการวัดระดับคุณภาพข้าวขาวแสดงผลออกมาเป็นจานวนเปอร์เซ็นต์ของมาตรฐานข้าว ซึ่งสามารถแสดง
ผลได้ตามระดับมาตรฐานข้าวคือ ข้าว 100% ข้าว 5% และข้าว 15% โปรแกรมตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ข้าวโดยใช้หลักการ
ประมวลผลภาพ มีกระบวนการทางานโดยใช้กล้องเว็บแคมในการถ่ายภาพเข้ามาประมวลผล จากนั้นทาการแปลงภาพสีเป็นภาพ
ขาวดา เพื่อทาการแยกวัตถุออกจากพื้นหลัง ซึ่งสามารถนับจานวนเมล็ดข้าวและหาค่าพิกเซลของเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดได้ การ
กาหนดเกณฑ์ของพิกเซลเพื่อทาการคัดแยกระหว่างข้าวที่เต็มเมล็ดและข้าวหัก กาหนดโดยข้าวเต็มเมล็ดมีค่าพิกเซลมากกว่าหรือ
เท่ากับ 64 พิกเซล ข้าวเมล็ดหักมีค่าพิกเซลน้อยกว่า 64 พิกเซล ผลการทดสอบปรากฏว่าการประมวลผลสามารถประมวลผลได้
เปอร์เซ็นต์ของข้าวเฉลี่ยรวมคิดเป็น 93.33% คิดเป็นค่าผิดพลาด 6.67%
คาสาคัญ: โปรแกรมตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ข้าว หลักการประมวลผลภาพ

Abstract
This paper present aims at constructing a program for measuring the percentage of rice using
Matrix Laboratory (MATLAB) a program utilizing image processing principle in order to evaluate the white rice
and to display the result by its percentage according to the standard including 5 percent, and 15 percent
and 100 percent. The program for measuring the percentage of rice using an image processing principle uses a
webcam to take a picture of the rice, and then converts it to black and white on purpose of separating the
object from the back ground. This enables the user to count the number of the rice grains and calculate the
pixel of each grain. The grains of 64 pixels or more in size are considered whole grains, and those smaller
than 64 pixels are broken rice.The results show that the processing can be processed. The average
percentage of me is 93.33%, the error is 6.67%.
Keywords: Percentage rice inspection program, Image processing principles

1.บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย และผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญก็คือข้าว โดยประเทศไทยนั้น
นับเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ถ้าคุณภาพของข้าวไม่ดี หรือไม่มีมาตรฐาน มีสิ่งปลอมปน ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดโลก ส่งผลให้ประเทศไทยส่งออกข้าวได้น้อยลง ทาให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบระดับคุณภาพของข้าว
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการกาหนดราคาข้าว จากการสารวจของผู้ประกอบการโรงสี ในขั้นตอนการประเมินราคาข้าวเปลือกหลังจาก
ตรวจวัดความชื้นแล้ว ข้าวเปลือกจะผ่านการทาความสะอาด การกะเทาะ การขัดข้าว และการคัดแยกข้าว ในขั้นตอนของการคัดแยก
ข้าวนี้ จะมีการสุ่มตรวจตัวอย่างของข้าวด้วยการใช้แรงงานมนุษย์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้าว ได้แก่ การคัดแยกขนาดของข้าวที่ดี
และข้าวที่หักหรือสิ่งปลอมปนทีละเมล็ด การตรวจเช็คคุณภาพข้าวทางกายภาพ รวมถึงขนาดและลักษณะของเมล็ดข้าวให้ได้มาตรฐาน
ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะเห็นได้ว่าต้องใช้เวลาและอาศัยความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ ตลอดจนความอดทนของคนงานในการประเมิน
คุณภาพข้าวจากกลุ่มตัวอย่างของข้าวที่คนงานได้สุ่มมา ซึ่งการตรวจสอบข้าวนั้นอาจจะไม่ได้มาตรฐานที่กาหนดไว้ และอาจจะเกิดความ
ผิดพลาดได้ หากผู้ตรวจสอบขาดความรู้ ขาดความชานาญการ และเกิดการเหนื่อยล้าจากการทางานเป็นเวลานาน
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคัดและการตรวจสอบหาคุณภาพข้าว เพื่อทีจ่ ะให้ได้
ข้าวทีม่ ีคุณภาพดี เช่น การประมวลผลภาพเชิงดิจิตอล ซึ่งมีนักวิจัยหลายกลุ่มได้ใช้เทคโนโลยีนี้ เข้ามาช่วยในการตรวจสอบคุณภาพ
ทางกายภาพของเมล็ดข้าว ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคือ ถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น โดยทั่วไปการคัด
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หาคุณภาพของเมล็ดข้าวที่เต็มเมล็ด หรือการคัดเลือกข้าวที่ให้ได้ตามมาตรฐาน ทาได้โดยใช้กาลังคนหรือพนักงานแยกด้วยตาเปล่า
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้ความอุตสาหะมาก และใช้เวลานานในการวิเคราะห์ ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาด ส่งผลให้ไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่กาหนดได้
จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะสร้างโปรแกรมตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ข้าวโดยใช้หลักการประมวลผลภาพ
ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพข้าว

2.วิธีการศึกษา
การแปลงระบบสี RGB เป็นระบบสี Grayscale
เป็นกระบวนการทาให้ภาพที่ได้สามารถนามาประมวลผลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งถ้านาภาพสีเข้ามาทาการประมวลผล
จะทาให้ยากในการประมวลผล เพราะภาพสีนั้นประกอบด้วยภาพ 3 ภาพประกบกันอยู่ ประกอบด้วยภาพโทนสีแดง (Red) ภาพ
โทนสีเขียว (Green) และภาพโทนสีน้าเงิน (Blue) ดังนั้นการที่จะเข้าถึงภาพสี RGB ต้องเข้าถึงข้อมูล 3 ข้อมูลคือ สีแดง สีเขียว สี
น้าเงิน แต่ภาพระดับสีเทานั้นจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า เนื่องจากนี้มีโทนสีเพียงโทนสีเดียว การแปลงภาพสี RGB เป็นภาพ
ระดับสีเทานั้นจึงต้องมีการใช้สมการในการแปลงดังสมการ
Y = 0.3R+0.59G+0.11B
โดย
Y แทน ค่าระดับสีเทา ณ จุดพิกเซล ที่เราต้องการหา
R แทน ค่าสีแดง ณ จุด ที่ต้องการหา
G แทน ค่าสีเขียว ณ จุด ที่ต้องการหา
B แทน ค่าสีน้าเงิน ณ จุด ที่ต้องการหา
เมื่อแปลงภาพเป็นระดับสีเทาแล้วจะทาให้แต่ละจุดภาพของภาพจะเหลือเพียงค่าความเข้มของสีมีคา่ ตัง้ แต่ 0 ถึง 255

วิธีการ Threshold
เป็นการแปลงภาพ Grayscale ซึ่งมีค่าพิกเซลอยู่ระหว่าง 0-255 ให้เป็นภาพที่มีค่าเพียงสองระดับ (Binary Image) หรือ
ภาพขาวดา โดยมีเงื่อนไขคือ ถ้าความเข้มแสงของจุดภาพใดมีค่าต่ากว่าหรือเท่ากับค่า threshold ให้จุดภาพนั้นมีค่าเป็น 0 หรือ
เป็นสีดา และจุดภาพใดที่มีค่าสูงกว่าค่า threshold ให้จุดภาพนั้นมีค่าเป็น 1 หรือสีขาว Threshold เป็นการทาค่าของพิกเซลมีค่า
เพียง 2 สถานะคือขาวและดา ซึ่งสามารถแยกวัตถุออกจากพื้นหลังได้

ภาพที่ 1 การแปลงภาพเกรสเกลเป็นภาพขาวดา
ระบบสี (Color Model)
ระบบสี Grayscale เป็นช่วงของเฉดสีเทา ซึ่งแตกต่างกับภาพขาว-ดา ที่มีเพียง 2 สี คือขาว กับดา สีใน grayscale นี้ แสดงถึง
ความเข้มของสี (Intensity) ในระดับต่างๆ โดยสีดาเป็นส่วนที่มีความเข้มของสีน้อย และสีขาวจะมีความเข้มของสีมาก จานวนระดับของสี
ขึ้นอยู่กับขนาดของบิตที่ใช้เก็บค่าสี โดยทั่วไปแล้วจะเก็บข้อมูลสีประเภทนี้ด้วยข้อมูลขนาด 8 บิต หรือ 1 ไบต์ ซึ่งจะให้ความละเอียดของ
สีที่ 265 เฉดสี
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ภาพที่ 2 ระดับสีของ Grayscale ตามขนาดข้อมูลที่เก็บค่าสี
ที่มา : http://learn.hamamatsu.com/articles/microscopyimaging.html

ระบบสี RGB เป็นระบบสีที่ประกอบด้วยแม่สีหลักสามสีคือ แดง (Red), เขียว (Green) และ น้าเงิน (Blue) RGB นั้นเป็นระบบ
สีแสง และเป็นแบบ Additive คือ ถ้าไม่มีสีใดเลยจะมองเห็นเป็นสีดา และในทางกลับกัน หากมีครบทุกสีจะมองเป็นสีขาว จะต่างกับ
ระบบสีแบบ Subtractive หรือระบบสีแบบ CMYK ที่เป็นสีที่เกิดจากการสะท้อน หรือเรียกกันทั่วไปว่าสีวัตถุ

ภาพที่ 3 ความแตกต่างของ สีแสง (RGB) และ สีวัตถุ (CMYK)
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Color_space

ภาพที่ 4 วงล้อสีแบบ RGB
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Color_space
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ระบบสี HSV (Hue, Saturation, Value) หรือ HSB (Hue, Saturation, Brightness) เป็นระบบสีที่นิยมใช้กันในหมู่นักแต่งภาพ
เนื่องจากเป็นระบบสีที่ใกล้เคียงกับความคิดของมนุษย์ได้ดีกว่าระบบสี RGB โดย Hue คือสีของภาพ Saturation คือ ปริมาณความอิ่มตัว
ของสี ยิ่งมีค่านี้มาก ภาพจะมีสีสดยิ่งมีน้อย ภาพจะยิ่งมีสีน้อยลง จนในที่สุดจะกลายเป็นรูปที่ลักษณะแบบ Grayscale และ Value หรือ
Brightness เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณความสว่างของภาพ หากมีค่ามากภาพจะยิ่งมีความสว่างมาก

ภาพที่ 5 โมเดลสี HSV ในรูปแบบโคน (Cone)
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Color_space

ภาพที่ 6 รูปที่เก็บในแต่ละ channel ในระบบสี RGB และ HSV
ที่มา : Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดซอฟต์แวร์ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ข้าว เครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดฮาร์ดแวร์ ดัง
แสดงในภาพที่ 7

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาวิจัย
1) รับภาพจากกล้องเว็บแคม เป็นการนาภาพเข้ามาจากกล้องเว็บแคมเพื่อนาภาพที่ได้มาทาการประมวลผลภาพ
เหตุผลที่เลือกใช้กล้องเว็บแคม เพราะกล้องเว็บแคมสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ค่อนข้างง่ายและสะดวก อีกทั้งมีความยืดหยุ่นในการ
ติดตั้งในการถ่ายภาพ
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2) แปลงภาพเป็นภาพ Binary ภาพที่ถ่ายได้จากกล้องเว็บแคมนั้นยังเป็นภาพสี RGB ซึ่งถ้าหากนาไปประมวลผล
จะทาให้ยากต่อการประมวลผล ดังนั้นจึงต้องทาการแปลงภาพให้เป็น Binary หรือภาพขาวดาก่อน เพื่อเป็นการแยกเมล็ดข้าวออกจากพื้น
หลัง โดยการกาหนดให้เมล็ดข้าวมีค่าพิกเซลเป็น 1 และพื้นหลังมีค่าพิกเซลเป็น 0 หรือเป็นการแปลงภาพสีให้เป็นภาพขาวดา
3) นับเมล็ดข้าวโดยใช้ bw label เป็นฟังก์ชั่นในการตรวจจับวัตถุสีขาว ที่ติดกันออกเป็นกลุ่ม เพื่อนาไปใช้ในการ
ตรวจจับวัตถุหรือนับจานวนวัตถุ ซึ่งเป็นการนับจานวน เมล็ดข้าวทั้งหมด พร้อมกับทาการนับค่าพิกเซลของเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดที่อยู่ใน
ภาพ
4) แสดงเมล็ดข้าวทั้งหมด โปรแกรมจะทาการแสดงจานวนเมล็ดข้าวทั้งหมดที่ได้จากการนับ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้
ทราบถึงจานวนของเมล็ดข้าวทั้งหมดที่นามาประมวลผล
5) นับพิกเซลของเมล็ดข้าว เป็นการนับค่าพิกเซลของเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดที่ได้จากการประมวลผลภาพ ซึ่งเมล็ด
ข้าวนั้นจะมีพิกเซลเป็น 1 หรือเป็นสีขาว โปรแกรมจะนับพิกเซลที่เป็นเลข 1 เท่านั้น โดยจะไม่นับค่าพิกเซลของเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ด
รวมกัน และจะเก็บค่าพิกเซล แต่ละเมล็ดไว้เพื่อนาไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป
6) พิกเซลของเมล็ดข้าวมากกว่าหรือเท่ากับ 64 เป็นการกาหนดค่าพิกเซลของเมล็ดข้าว เพื่อทาการแยกระหว่าง
ข้าวเมล็ดหักและข้าวเต็มเมล็ด เกณฑ์ที่กาหนดได้มาจากการนาข้าวเต็มเมล็ดและข้าวเมล็ดหักมาทาการหาค่าพิกเซล โดยจะยึดค่าพิกเซล
ของข้าวเต็มเมล็ดที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นเกณฑ์ในการคัดแยก โดยมีหลักการคัดแยกได้ดังนี้
ก) ถ้าพิกเซลมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 64 จะแสดงผลเป็นข้าวเต็มเมล็ด ซึ่งก่อนแสดงผล โปรแกรมจะ
นาจานวนข้าวเต็มเมล็ดมาทาให้อยู่ในรูปของร้อยละก่อน โดยนาจานวนของเมล็ดข้าวทั้งหมดที่ได้ มาหารด้วยจานวนข้าวเต็มเมล็ด และ
คูณด้วย 100
ข) ถ้าพิกเซลมีค่าน้อยกว่า 64 พิกเซล จะแสดงผลเป็นข้าวเมล็ดหัก ก่อนจะแสดงผล โปรแกรมจะนา
จานวนข้าวเมล็ดหักมาทาให้อยู่ในรูปของร้อยละก่อน โดยนาจานวนของเมล็ดข้าวทั้งหมด มาหารด้วยจานวนข้าวเมล็ดหัก และคูณด้วย
100
7) รับจานวนข้าวเต็มเมล็ด หลังจากที่ได้มีการแยกระหว่างข้าวเต็มเมล็ดและข้าวเมล็ดหักแล้ว ซึ่งข้าวแต่ละ
ประเภทที่ได้มา จะอยู่ในรูปของร้อยละที่ได้จากการทาในขั้นตอนก่อนหน้า เพื่อที่จะนามาหาค่ามาตรฐานข้าว ในขั้นตอนนี้เป็นการนา
จานวนข้าวเต็มเมล็ดที่อยู่ในรูปของร้อยละมาทาการหามาตรฐานข้าว โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้
ก) ข้าวเต็มเมล็ดทีม่ ีค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ 90 จะแสดงผลเป็นข้าว 100%
ข) ข้าวเต็มเมล็ดที่มีค่าร้อยละในช่วง 80-89 จะแสดงผลเป็นข้าว 5%
ค) ข้าวเต็มเมล็ดที่มีค่าร้อยละในช่วง 50-65 จะแสดงผลเป็นข้าว 15%
ง) หากข้าวเต็มเมล็ดที่มีค่าร้อยละไม่ได้อยู่ในช่วงที่กาหนดไว้ โปรแกรมจะแสดงผลเป็น “No” ซึ่ง
หมายถึง ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง หรือหาค่าไม่ได้

3.ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 เกณฑ์การคัดแยกเมล็ดข้าว
ประเภทเมล็ดข้าว
ข้าวเต็มเมล็ด
ข้าวเมล็ดหัก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดแยก (จานวนพิกเซล)
มากกว่าหรือเท่ากับ 64
น้อยกว่า 64

3.1. ผลการประมวลผลของโปรแกรม
3.1.1 ข้าว 100% จากการทดสอบโปรแกรมของข้าว 100% จานวน 10 ครั้ง แสดงข้อมูลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดลองข้าว 100%
ครั้งที่

ข้าวเต็มเมล็ด

ข้าวไม่เต็มเมล็ด

1
2
3
4

95%
97%
95%
96%

5%
3%
5%
4%

จานวนทั้งหมด
(เมล็ด)
155
148
153
158
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มาตรฐานข้าว

ผลการประมวลผล

100%
100%
100%
100%

ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
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5
6
7
8
9
10

94%
97%
94%
94%
97%
94%

6%
3%
6%
6%
3%
6%

158
165
142
144
148
143
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100%
100%
100%
100%
100%
100%

ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง

3.1.2 ข้าว 5% จากการทดสอบโปรแกรมของข้าวขาว 5% จานวน 10 ครั้ง แสดงข้อมูลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการทดลองข้าว 5%
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้าวเต็มเมล็ด
87%
87%
88%
81%
90%
87%
88%
87%
87%
87%

ข้าวไม่เต็มเมล็ด
13%
13%
12%
19%
10%
13%
13%
13%
13%
13%

จานวนทั้งหมด (เมล็ด)
158
163
168
163
143
166
143
126
159
148

มาตรฐานข้าว
5%
5%
5%
5%
100%
5%
5%
5%
5%
5%

ผลการประมวลผล
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ผิดพลาด
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง

3.1.3 ข้าว 15% จากการทดสอบโปรแกรมของข้าว 15% จานวน 10 ครั้งแสดงข้อมูลดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการทดลองข้าว 15%
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้าวเต็มเมล็ด
70%
54%
54%
62%
62%
63%
65%
63%
60%
64%

ข้าวไม่เต็มเมล็ด
30%
46%
46%
38%
38%
37%
35%
37%
40%
36%

จานวนทั้งหมด (เมล็ด)
143
230
189
177
165
176
163
154
150
157

มาตรฐานข้าว
No
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

ผลการประมวลผล
ผิดพลาด
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง

จากตารางการทดลองโปรแกรมตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ข้าว สามารถนามาสรุปผล ได้ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 สรุปผลการทดลอง
มาตรฐานข้าว

ตรวจสอบมาตรฐานข้าวถูกต้อง (ครั้ง)

ข้าว 100%
ข้าว 5%
ข้าว 15%
ค่าเฉลี่ยรวม

10
9
9
28

ตรวจสอบมาตรฐานข้าวผิดพลาด
(ครั้ง)
0
1
1
2
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ถูกต้อง
(%)
100%
90%
90%
93.33%

ผิดพลาด
(%)
0%
10%
10%
6.67%
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4. สรุปผล
จากการทดลองได้นาข้าวมาทาการทดลองพบว่า ข้าว 100% เมื่อนามาทดลองจานวน 10 ครั้ง ปรากฏว่าค่าความถูกต้อง
เท่ากับ 10 ครั้ง หรือถูกต้องร้อยละ 100 และค่าความผิดพลาดเท่ากับ 0 ครั้ง หรือร้อยละ 0 ส่วนข้าว 5% เมื่อนามาทดลองจานวน 10
ครั้ง ปรากฏว่า ค่าความถูกต้องเท่ากับ 9 ครั้ง หรือถูกต้องร้อยละ 90 และค่าความผิดพลาดเท่ากับ 1 ครั้ง หรือร้อยละ 10 และข้าว
15% เมื่อนามาทดลองจานวน 10 ครั้ง ปรากฏว่าค่าความถูกต้องเท่ากับ 9 ครั้ง หรือถูกต้องร้อยละ 90 และค่าความผิดพลาดเท่ากับ 1
ครั้ง หรือร้อยละ 10
จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ข้าว โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ มีความแม่นยาสามารถ
ตรวจสอบและบอกมาตรฐานข้าวได้ ซึ่งมีความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 93.33 ทั้งนี้ในการประมวลผลสัญญาณภาพต้องจัดการกระจายของ
ข้าวให้เหมาะสมโดยไม่มีเมล็ดข้าวส่วนใดอยู่ติดกัน
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บทคัดย่อ
ชุมชนเมืองเก่ากาญจนบุรี มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งในสมัยอยุธยา เนื่องจากตั้งอยู่ใ นแนว
เส้นทางการเดินทัพระหว่างไทยกับพม่า ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ตาบลท่าเสา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ด้านลัทธิ
ความเชื่อ ได้แก่ กลุ่มวัดร้าง จานวน 4 วัด พื้นที่ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ ป้อมค่ายสาหรับระดมไพร่พลเพื่อเตรียมความ
พร้อมในสงคราม พื้นที่อยู่อาศัยชั่วคราวเมื่อยามเกิดศึกสงคราม นอกจากพื้นที่ในบริเวณตาบลท่าเสาแล้ว พื้นที่ในชุมชนตาบลลาด
หญ้า ยังเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ ในยุคต่อมา เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการค้าขาย เป็นจุดพักของแพ ที่ ใช้ใน
การขนย้ายไม้มาจากทางอาเภอศรีสวัสดิ์(ในปัจจุบัน) อีกทั้งบริเวณวัดทุ่งลาดหญ้า เป็นพื้นที่ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นที่พักแรม ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และมีอาคารเก่าแก่มากมายที่ก่อสร้างจากภูมิปัญญาชาวบ้าน แสดงออกถึงวิถี ชีวิตและคติความเชื่อของคนใน
ท้องถิ่น ความเชื่อตามชาติพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างและทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ อันเป็นมรดกสาคัญของชุมชน
และเป็น ทรัพ ยากรหลัก ในการท่ อ งเที่ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม โดยมีวั ต ถุป ระสงค์ ของการวิ จัย เพื่ อศึ ก ษาข้อ มูล ทางด้า นประเพณี
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม การตั้งถิ่นฐาน พัฒนาการของชุมชนและระบุอาคาร สิ่งปลูกสร้าง องค์ประกอบทาง
สถาปั ต ยกรรม กิจ กรรมทางสั งคม ประเพณี แ ละทางเศรษฐกิ จ ที่ มี คุณ ค่ า ของชุม ชนเมื อ งกาญจนบุ รี ( เก่ า ) พบว่ า พื้ น ที่ มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นทางเดินของสงคราม เป็นเมืองหน้าด่านตั้งแต่อดีต
ระบบข้อมูล จัดทาบัญชีภาพ อาคารที่มีคุณค่า แหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรม มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ชุมชนและบันทึกให้เป็นเอกสารท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้อ้างอิงร่วมกัน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการด้าน
การอนุรักษ์หรือการฟื้นฟูอาคารที่มีคุณค่าในชุมชน มีอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ที่มีการออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ที่มีช่องระบายอากาศ ช่องแสง ที่ช่วยระบายความความร้อน ที่มีการฉลุลวดลาย และใช้วัสดุที่เป็นไม้
เนื่องจากในพื้นที่มีป่าไม้ มีการค้าขายไม้
แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและมรดกทางสถาปัตยกรรม ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์
จั ดท าเป็ นเส้ นทางวั ฒนธรรม ทั้ งในเรื่ องของวั ดเก่ า ที่ เป็ นโบราณสถาน เส้ นทางอาหารพื้ นเมื อง เส้ นทางสถานที่ ส าคั ญในเชิ ง
ประวัติศาสตร์
ระบบการสื่อความหมายที่มีภาพลักษณ์เฉพาะ มีอัตลักษณ์ของพื้นที่ สาหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
ข้อมูลแผนที่มรดกวัฒนธรรมเผยแพร่ทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด โดย
จัดทาแผ่นพับเส้นทางท่องเที่ยว
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน เป็นชุมชนที่มวี ิถีชีวิตริมแม่น้าแควใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความสาคัญใน
การคมนาคมติดต่อระหว่างชุมชน ตามลาน้าสายนี้เป็นอย่างมาก ภายหลังมีการพัฒนาเส้นทางรถยนต์และสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ ใน
อดีตใช้เป็นสถานที่จอดแพไม้ไผ่และไม้ซุง ส่วนบริเวณเมืองกาญจนบุรีเก่ามีสภาพเป็นป่ารกชัฏและมีสัตว์ป่าหลายชนิด มีการตั้งถิ่นฐาน
ตามริมแม่น้าแควใหญ่ลงไปถึงบ้านลาดหญ้า เมืองหน้าด่าน ตั้งอยู่ริมแม่น้าแควใหญ่และแม่น้าแควน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนของจังหวัด
กาญจนบุรีในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นเส้นทางเดินทัพในสงครามไทยรบพม่า และมีความสาคัญอย่างต่อเนื่องถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นทางผ่านของกองทัพไทยและพม่าอยู่เสมอ เมืองหน้าด่านนี้มีที่ตั้งเหมาะสมเพราะตั้งอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้าแคว
ใหญ่ มีคูเมืองเป็นลาน้าตามธรรมชาติ 2 สาย คือแม่น้าแควใหญ่ด้านทิศใต้และลาตะเพินด้านทิศตะวันตก มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็น
โบราณสถานที่สาคัญอยู่ทั้งสิ้น 5 แห่งคือ วัดขุนแผน, วัดแม่หม้ายเหนือ,วัดแม่หม้ายใต้, วัดป่าเลไลยก์ และป้อมหิน ตัวเมืองกาญจนบุรี
เก่ามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้างประมาณ 168 เมตร ยาว 355 เมตร มีป้อมอยู่สี่มุมซึ่งแต่ละป้อมมีขนาดกว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตรซากเมืองคงเหลือแต่เพียงป้อง 4 มุมเมือง ที่แสดงขอบเขต ลักษณะสถาปัตยกรรมชุมชนดั้งเดิมของเมืองหน้าด่าน ใน
ปัจจุบัน ยังคงมีร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ที่เป็นชุมชนค้าขาย และใช้เส้นทางสัญจรทางน้า โดยในอดีตเป็นยุคของการทาไม้
เป็นจุดพักที่ค้าขายไม้มาจากศรีสวัสดิ์ ทาให้ชุมชนเป็นชุมชนที่ผสมผสานระหว่างชาวไทยและชาวจีน อิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรม ที่
ยกคงหลงเหลืออยู่ ได้แก่รูปแบบอาคารที่เป็นแบบร้อนชื้น ที่มีช่องระบายอากาศ ยังคงลวดลายฉลุ ที่สวยงาม อีกทั้งมีการผสานทาง
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วัฒนธรรมของชาวมอญ จะเห็นได้จากอาหารท้องถิ่น ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ กะปิมอญ ส่วนชาวจีนที่เคยอาศัยในพื้นที่ มีอาหารขึ้นชื่อ คือ ผัด
ไทเร้นเส้น ที่มีเอกลักษณ์ และมีขนมไข่หงส์ ที่มีรูปแบบและรสชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์
คาสาคัญ : แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม เมืองหน้าด่าน กาญจนบุรี

Abstract
With a long-run history dated back to Ayutthaya era, Muang Kao Kanjanaburi is one of the important city
in that time, since it is located on Thai-Myanmararmed forces route. Present, Muang Kao Kanjanaburi is located in
Tha Sao Sub-district (TambonTha Sao), MuangDistrict(AmphurMuang), Kanjanaburi province. There arethereligion
area; 4 abandonedtemples, the politics and governments area; fortress and military camp where military
mobilization is prepared for the war, and the temporarilyresidence area while war. Moreover than Tha Sao Subdistrict (TambonTha Sao) area, LatYaSub-district(TambonLatYa)area are also the area thatlinked with the history and
then in the next period this area is used for trading and reat area for rafts which transport woodfrom Amphur Sri
Sawat(at present), andToongLatYa temple area is used to be Japanese military camp in World War 2 as well. There
are a lot of ancient building that were built from folk wisdom that represent to local life, belief of locality and
ethnic belief. By using technologies and resources form local which is that local’s important heritage and major
resource for heritage tourism. The aim of this research is to study about tradition, culture, history, architecture,
settlement and development of the community, and to identifybuilding, construction and architectural
component, social, traditional and economic activities which is Muang Kao Kanjanaburi’s valuables.
To systematize information and create picture files; precious building, heritage architecture and culture,
community cultural landscape, then make it to local’s documents that related agencies can use for consulting in
community’s precious building conservation and rehabilitation management. Making culture map, cultural
landscape map and heritage architecture map in form of document and electronics data. Making interpretation
system with specificimage for community study organization with community participation. Use the culture heritage
map to distributeand support heritage tourism of the province.
The results revealed that community’s settle form is waterfront lifestyle community, and that river is
KwaiYai River, the river that is a very important way for transportation and connection between communities
around the river, and later the road and Srinagarindra Dam,that was used for parking bamboo raft and wooden raft
in the past, was built and developed. Around the Muang Kao Kanjanaburi is overgrown forest and have a lot of
wild animal. There is settlement form around KwaiYai River until Ban LatYa. Muang Na Dan is located beside
KwaiYai River and KwaiNoi River, the north part of Kanjanaburi province in present, which is on strategic positionof
Thai-Myanmar armed forces route and continuously important until early Rattanakosin era. Muang Na Dan has
perfect location because it is located on KwaiYai River basin. It has moats with 2 natural rivers; KwaiYai River on the
south and LumTapern River on the west. There are 5 culture heritage that are important archaeological site; Khun
Pan Temple, Mae Mai Nuea Temple, Mae Mai Tai Temple, Palelaworaviharn Temple andthe rock fortress.
MuangKaoKanjanaburi’s platform is rectangle form that has width about 168m and length about 355m.
There are fortresses in 4 angles of the city. Each fortress has 10m in both long and wide. At present, there are
4fortresses left in wreckage city which showboundary of the city. Muang Na Dan’s original architecture at present
still show the past prosperity that aretrading community and water traffic. In the past, it is the era of wood trading
and it is breakpoint for wood trading from Amphur Sri Sawat. That was made this community is the Thai-Chinese
community. Architecture influence that is still remain is tropical building with air passage and beautiful perforated
design. And there is also combination with Mon culture that can see from popular local foods; such as Ka pi Mon.
Also, Chinese that used to live in this community also have famous some food that is unique Pad Thai with no
noodle, and Kai Hong with unique taste and appearance.
Keywords : Cultural Heritage Mapping, Borderland, Kanchanaburi
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1. บทนา
ปัจจุบันชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมหลายแห่งมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นที่นิยมของผู้คนต่างถิ่น ทา
ให้ท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนพยายามรักษาย่านชุมชนไว้ทั้งในด้านกายภาพและวิถีชีวิต แต่ประสบอุปสรรคหลายประการ เช่น การ
บูรณะซ่อมแซมอาคารโบราณที่ผุพังลงไปอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดตามกฎหมายควบคุมอาคารในด้านขนาด สัดส่วนช่องเปิด
และการใช้ วั สดุ ทนไฟ หรื อต้ องใช้ งบประมาณสู งในการซ่ อมแซม หรื อการเข้ ามาของร้ านค้ าปลี กขนาดใหญ่ และการผลิ ตแบบ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการเน้นการพัฒนาเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวมากเกินไป ก็อาจทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและระเบียบประเพณี
ของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวเร่งทาให้เกิดการสูญสลายทั้งทางกายภาพและวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม
ปัญหาและอุปสรรคต่อการคงอยู่อย่างมีคุณภาพของย่านที่อยู่อาศัยในเมือง ซึ่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวมีที่มาจาก
ความแตกต่างทางด้านช่วงเวลาของการพัฒนาระหว่างชุมชนดั้งเดิมกับตัวบทกฎหมายที่เพิ่งจะมีการบัญญัติใช้ในสังคมสมัยใหม่ รวมทั้ง
แนวความคิดและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมให้สามารถคงอยู่ได้ในสภาพการณ์ปัจจุบัน
และมีพัฒนาการที่มาจากรากฐานเดิมอันมีคุณค่าของชุมชน นับว่าเป็นการรักษาจานวนที่อยู่อาศัยปัจจุบัน (Housing stock) ใน
ประเทศ ซึ่งจะทาให้ย่านชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมในเมืองต่างๆ ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม หรือไม่ก็ถูกทาลายมากขึ้น การ
อนุรักษ์และพัฒนาชุมชนดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมจึง ควรตั้งอยู่บนความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นสาคัญ มีความสอดคล้องกั บ
กฎหมายข้อบังคับ และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
จั งหวั ด กาญจนบุ รี มี ป ระวั ติ ความเป็ นมา ที่ ต่ อเนื่ อ ง และยาวนาน สามารถค้ น พบหลั กฐานของ มนุ ษย์ ก่ อ น
ประวั ติศาสตร์จ านวนมาก แม้ จนถึงปัจจุ บันยังขุดพบอยู่ในสมั ยทวารวดี ซึ่ งอยู่ ในสมั ยประวั ติศาสตร์ ของประเทศไทย พบซาก
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่ ตาบลปรังเผล อาเภอสังขละบุรี (ปัจจุบัน เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้า เขื่อนเขาแหลม ) ซึ่งเป็นเจดีย์ ลักษณะ
เดียวกับ จุลประโทณเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เจดีย์ที่บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี และที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ ยังพบฐาน
เจดีย์ และ พระพิมพ์ สมัยทวารดี จานวนมาก ที่ บ้านท่าหวี ริมแม่น้าแควใหญ่ ตาบลลาดหญ้า อาเภอเมือง อีกด้วย แสดงว่าในสมัยนั้น
พื้นที่ ริมแม่น้าหลายแห่ง ซึ่งเป็นเส้นทาง คมนาคม สาคัญ มีชุมชน หรือ เมืองโบราณ ซึ่ง มีความสัมพันธ์ กับชุมชนโบราณใกล้เคียงกัน
ในสมัยอยุธยา กาญจนบุรี มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสาคัญ โดยตัวเมือง ตั้งอยู่ ที่บ้านท่าเสา ตาบลลาดหญ้า ใกล้เขาชนไก่ และ ยัง
ปรากฏหลักฐานเป็นซากโบราณสถาน และ โบราณวัตถุดังที่เห็นในปัจจุบัน
การระบุแหล่งแหล่งมรดกวัฒนธรรมนั้น จะเริ่มจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของพื้นที่ การจัดทาแผนที่พื้นฐาน
ระบบดิจิตอล การออกสารวจและระบุแหล่งมรดก และการนาเสนอในรูปของแผนที่มรดกวัฒนธรรมที่จะเน้นเฉพาะสิ่งที่จับต้องได้ซึ่ง
สามารถระบุตาแหน่งในแผนที่ ได้แก่ สถาปัตยกรรม บริเวณที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์หรือบุคคลสาคัญ
และแหล่งธรรมชาติที่มีความงดงามและมีความหมายต่อชุมชน เช่น คูเมือง กาแพงเมือง ป้อมปราการ ศาสนสถาน วัง บ้านเจ้าเมือง
อาคารบ้านเรือนเอกชน ระบบโครงข่ายถนน และการระบายน้า เป็นต้น ส่วนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ที่หมายรวมถึง ภาษา คติ
ความเชื่อ เทศกาล อาหาร การแต่งกาย ดนตรี การละเล่น และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนั้นจะใช้วิธีการอธิบายถึงความสัมพันธ์
ของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับการใช้พื้นที่และอาคาร เช่น การใช้พื้นที่หรืออาคารสาคัญในเมืองเพื่อการจัดประเพณีประจาปีมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ หรือการใช้เส้นทางในการประกอบพิธีกรรมสาคัญของเมือง หรือคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรม
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมรดกวัฒนธรรมที่เป็นกายภาพกับที่ไม่ใช่กายภาพที่บางครั้งไม่สามารถแยกพิจารณา
เป็นส่วนๆ ได้
โครงการวิจัย การจัดทาแผนที่มรดกวัฒนธรรม เมืองหน้าด่าน : เมืองกาญจนบุรี(เก่า) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดทา
ระบบสื่อความหมายที่มีภาพลักษณ์เฉพาะ สาหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการศึกษาเพื่อ
จัดทาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม เป็นจุดอ้างอิงร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการระบุทรัพยากรทางวัฒนธรรม อันเป็นทุนทางสังคมที่
สาคัญของชุมชน โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต (Living Heritage) เน้นการพัฒนาชุมชนผ่าน
กระบวนการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พัฒนาการประวัติศาสตร์ของชุมชน สภาพองค์ประกอบทาง
กายภาพในปัจจุบัน รวมถึงองค์ประกอบที่สาคัญอื่นๆ เช่น อาคารที่มีคุณค่า ระบบการคมนาคม อาคารทางศาสนา ฯลฯ อันเป็นส่วน
หนึ่งที่ประกอบกันเป็นคุณค่ารวม(Collective Value) ของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม เน้นการเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานในแง่ของ
สถาปัตยกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่มีความสาคัญ เกี่ยวข้องกับเรื่องวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติ
พันธุ์ คติความเชื่อหลายๆ สิ่ง และพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ศิ ลปวั ฒนธรรมของชาติ สื บไป การท าฐานข้ อมู ลนั้ นเป็ นการช่ วยให้ คนในท้ องถิ่ นร่ วมกั นฟื้ นความทรงจ า และร่ วมกั นบั นทึ ก
ประวัติศาสตร์ ข้อมูลความเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อันจะเป็นส่วนช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากชาวชุมชนเป็นผู้มีส่วน
ในการพัฒนาชุมชนเอง หากไม่มีการเก็บข้อมูลในเชิงวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมไว้แล้วนั้น มีความสุ่มเสี่ยงต่อการรื้อถอน หรือ มี
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การทาลายอาคารเก่าทีค่ วรค่าแก่การอนุรักษ์ไป โดยปราศจากความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องมรดกทางสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นการ
กระตุ้นจิตสานึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าต่อรากเหง้าของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะช่วยรักษา
มรดกสาคัญและทรัพยากรในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้
แผนที่มรดกวัฒนธรรมเป็นผลผลิตจากกระบวนการที่มาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ความสาคัญในด้านการพักอาศัย สังคมเศรษฐกิจ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่อดีต
และอาจต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ชุมชนดั้งเดิม ย่านเมืองเก่า หรือเมืองประวัติศาสตร์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงร่วมกันในการระบุแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของพื้นที่ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อไป ดังนั้น แผนที่มรดกวัฒนธรรมนี้จึงเอกสารที่ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น เทศบาลอาจใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลในด้านต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบระบบ
สาธารณูปโภค การวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ การปรับปรุงฟื้นฟูชุมชน ตลอดจนการวางแผนพัฒนาพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ส่วนภาคธุรกิจเอกชนอาจใช้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอันจะนามาซึ่ งเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในขณะที่ภาค
สังคมอาจน ามาใช้เพื่ อการปลูกฝังให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงแหล่งมรดกอันมีค่ าของเมืองซึ่งจะนามาซึ่งความภาคภูมิใจ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้พื้นที่นั้นยังคงเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์มีคุณค่าและความหมายต่อทั้งผู้ อยู่อาศัยและผู้มา
เยือนสืบไป
ชุมชนเมืองเก่ากาญจนบุรี มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งในสมัยอยุธยา เนื่องจากตั้งอยู่ในแนว
เส้นทางการเดินทัพระหว่างไทยกับพม่า ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ตาบลท่าเสา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ด้านลัทธิความ
เชื่อ ได้แก่ กลุ่มวัดร้าง จานวน 4 วัด พื้นที่ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ ป้อมค่ายสาหรับระดมไพร่พลเพื่อเตรียมความพร้อมใน
สงคราม พื้นที่อยู่อาศัยชั่วคราวเมื่อยามเกิดศึกสงคราม นอกจากพื้นที่ในบริเวณตาบลท่าเสาแล้ว พื้นที่ในชุมชนตาบลลาดหญ้า ยังเป็น
พื้นที่ทมี่ ีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ ในยุคต่อมา เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการค้าขาย เป็นจุดพักของแพ ที่ใช้ในการขนย้ายไม้มา
จากทางอาเภอศรีสวัสดิ์(ในปัจจุบัน) อีกทั้งบริเวณวัดทุ่งลาดหญ้า เป็นพื้นที่ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นที่พักแรม ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
และมีอาคารเก่าแก่มากมายที่ก่อสร้างจากภูมิปัญญาชาวบ้าน แสดงออกถึงวิถีชีวิตและคติความเชื่อของคนในท้องถิ่น ความเชื่อตามชาติ
พันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างและทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นนั้นๆตามยุคสมัยต่างๆ ซึ่งอาจเรียกอาคารเหล่านี้ว่า “สถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น (Vernacular Architecture)” อันเป็นมรดกสาคัญของชุมชนและเป็นทรัพยากรหลัก ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างไรก็
ตาม อาคารดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา รวมทั้งมีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สภาพสังคม ที่ไม่เห็นความสาคัญของอาคารเก่าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวโน้มของการรื้อถอน การทาลาย อาคารไม้เก่า มากขึ้น
ทุกๆปี หากไม่มีการเก็บข้อมูล จัดทาระบบข้อมูลในทางวิชาการไว้ ชุมชนมีความสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหาย การทาลายอาคารเก่าที่มีคุณค่า
การรื้อถอนอาคาร ดังนั้น การรวบรวมมรดกวัฒนธรรมของชุมชนไว้ และเป็นกลไกหนึ่ง ที่ช่วยให้ชุมชนมีแนวทางในการพัฒนาชุมชน
ทาให้เยาวชนในพื้นที่เกิดการรัก และความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด และร่วมกันรักษาให้คงอยู่สืบต่อไป
โดยพื้นที่ที่ทาการศึกษาวิจัยมีความสาคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คือ บ้านท่าเสา เป็นที่ตั้งของเมืองกาญจนบุรีเก่า
ก่อนที่จะย้ายเมืองไปที่ปากแพรก ส่วนพื้นที่ลาดหญ้า เป็นสมรภูมิสงคราม 9 ทัพ เป็นสถานที่ที่ระลึกถึงคุณงามความดี เป็นที่จดจาแก่
คนรุ่นหลัง จะเห็นได้จากชื่อของนายทหารในสงครามดังกล่าว จะนามาเป็นชื่อของสถานที่ต่างๆ เช่น ค่าย มูลนิธิ เขื่อน เป็นต้น

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม การตั้งถิ่นฐาน พัฒนาการของชุมชนและ
ระบุอาคาร สิ่งปลูกสร้าง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม กิจกรรมทางสังคม ประเพณีและทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่าของชุมชนเมือง
กาญจนบุรี (เก่า)
2. เพื่อจัดระบบข้อมูล จัดทาบัญชีภาพ อาคารที่มีคุณค่า แหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรม มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมชุมชนและบันทึกให้เป็นเอกสารท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้อ้างอิงร่วมกัน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์หรือการฟื้นฟูอาคารที่มีคุณค่าในชุมชน
3. เพื่อจัดทาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและมรดกทางสถาปัตยกรรม ในรูปแบบเอกสารและข้อมูล
อิเล็คทรอนิคส์
4. เพื่อจัดทาระบบการสื่อความหมายที่มีภาพลักษณ์เฉพาะ สาหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. เพื่อนาข้อมูลแผนที่มรดกวัฒนธรรมเผยแพร่ทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
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1.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. รวบรวมประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของย่านชุมชนเมืองหน้าด่าน ศึกษารูปแบบและ
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารจากแหล่งต่างๆ
2. ศึกษารายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่เลือกเป็นกรณีศึกษา สารวจและรังวัดทางสถาปัตยกรรมของอาคาร
ที่มีคุณค่า ด้านรูปแบบอาคาร วัสดุ สภาพอาคาร จานวนชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
3. จัดทาประวัติ บัญชีรูปภาพและแผนที่ของอาคารที่มีคณ
ุ ค่าย่านชุมชนเมืองกาญจนบุรี (เก่า)
4. จัดทาแผนที่มรดกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม มรดกทางสถาปัตยกรรม/วัฒนธรรมของชุมชน

2. วิธีการดาเนินการวิจัย (Ethereal & Method)
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสังเกตอย่ างมีส่วนร่วม เน้นการค้นหาความรู้ที่เป็นความจริง ที่ปรากฏจาก
หลักฐาน ที่เป็นรากเหง้าความรู้ทางปัญญาที่เป็นต้นน้า ใช้การสนทนาด้วยการสัมภาษณ์จากผู้รู้ทางด้านอาคาร ประวัติความเป็นมา
ของชุมชน ก่อนจะทาการสนทนา สัมภาษณ์ พูดคุย ถ่ายภาพ ทางคณะผู้วิจัยได้ขออนุญาตด้วยวาจา ในความยินยอมให้ถ่ายภาพ
พูดคุย สัมภาษณ์ ด้วยการอนุญาต พยักหน้า การแสดงออกด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสา จึงเริ่มสนทนาพูดคุยกับเจ้าของบ้าน
ถ่ายภาพ บันทึกภาพ สารวจทางด้านสถาปัตยกรรม การรังวัด ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางด้านอาคารพักอาศัย การประกอบอาชีพ จานวนผู้
อยู่อาศัยในครอบครัว

2.1 ประชากรตัวอย่าง
อาคารพื้นถิ่นที่มีลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเลือกกรณีศึกษาอาคารที่มีลักษณะเฉพาะ
โดยกาหนดคุณลักษณะของอาคารที่มีรายละเอียด องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า และมีลักษณะที่โดดเด่น มีความ
ชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบอาคารและมีคุณค่าในการอนุรักษ์ เพื่อให้ได้รายละเอียดของผังพื้น รูปด้าน รูปตัด วัสดุก่อสร้างและ
ระบบโครงสร้าง ข้อมูลประวัติอาคาร ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชน

2.2 การกาหนดพื้นที่

ภาพที่ 1 แสดงภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งและขอบเขตของโครงการ
ที่มา: www.google.com (วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
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2.3 การออกแบบการวิจัย (Research Design)
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฎการณ์วิทยา(Phenomenological research)
Ethnograhic research เน้นพฤติกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม Positivism ความเชื่อ
ที่ว่า ปรากฏการณ์หรือข้อเท็จจริงทางสังคม เป็นไปตามกฎธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งสากล
1. เก็บข้อมูลโดยการสารวจสภาพทางกายภาพของอาคารพักอาศัยจากภาพถ่ายและแผนที่
2. สารวจข้อมูลจากแหล่งท้องถิ่นที่มีการเก็บข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม
3. ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่ศึกษา เช่น เจ้าของบ้าน และจากการสารวจภาคสนาม
4. ข้อมูลทุติยภูมิทไี่ ด้จากเอกสารและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
5. การสารวจภาคสนามในชุมชนเป็นการวิจัยเชิ งค้นพบ (Exploratory survey) ผนวกกับการสารวจเชิงประเมิน
(Evaluative survey) ลงพื้นทีใ่ นการสารวจ รังวัดทางสถาปัตยกรรม เน้นกระบวนการปฏิบัติการเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสารวจหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงในด้านต่างๆของชุมชนและพื้นที่โดยรอบ ข้อมูลที่ได้
จากการสารวจจะใช้ในการวิเคราะห์ เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ ประเด็น และปัญหาของการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า สาหรับการเก็บ
ข้อมูลนั้น จะเน้นวิธีการให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล พร้อมทั้งช่วยตรวจสอบและประเมินเนื้อหา
หลังจากการสารวจเสร็จสิ้น ถือได้ว่าเป็นการสารวจแบบมีส่วนร่วม( Participatory survey) ที่ทาให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านประวัติศาสตร์ จะศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวิธีการเก็ บข้อมูล ใช้การ
สัมภาษณ์ รวมทั้งข้อมูลทุติยภูมิ
2) ด้านลักษณะทางสถาปัตยกรรม จะศึกษาพัฒนาการของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ด้านสภาพปัจจุบัน รูปแบบ
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง อายุ และกิจกรรมภายในอาคาร วิธีการเก็บข้อมูล การถ่ายภาพ การวดภาพ การรังวัดอาคาร การเขียน
แบบทางสถาปัตยกรรม การสังเกต การสัมภาษณ์ รวมทั้งข้อมูลทุติยภูมิ
3) ด้านสภาพแวดล้อมของชุมชน จะศึกษาถึงการสัญจรและการเข้าถึง ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
โดยทั่วไป วิธีการเก็บข้อมูล ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ รวมทั้งข้อมูลทุติยภูมิ
4) ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม จะศึกษาสภาพครัวเรือน การประกอบอาชีพ และความสัมพันธ์ภายในชุมชน
วิธีการเก็บข้อมูล ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์
5) ด้านความคิดเห็นด้านการพักอาศัยและการอนุรักษ์ชุมชน จะศึกษาถึงความเห็นในด้านความพอเพียงของที่พัก
อาศัย ความพึงพอใจในการพักอาศัย และความสนใจในการอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนที่มีคุณค่า วิธีการเก็บข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์
6) ด้านนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาของเจ้าของอาคารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะศึกษานโยบาย
ทางด้านกายภาพ นโยบายการบริหารจัดการ แลนโยบายทางด้านการเมือง วิธีการเก็บข้อมูล ใช้เอกสาร การสัมภาษณ์เจ้าของ
อาคาร ผู้จัดทานโยบายการพัฒนาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. การสารวจและเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าของย่านชุมชน โดยจัดทาเป็นรายการในแบบฟอร์ม
ประกอบด้วยชื่ออาคารหรือกลุ่มอาคาร ที่ตั้งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สถานะการครอบครอง อายุสมัย การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
ลักษณะการใช้สอยอาคาร ประวัติความเป็นมาของอาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรม และลักษณะโครงสร้างและวัสดุหลักของอาคาร
7. นาข้อมูลที่ได้จาการสารวจภาคสนาม นามาเขียนแบบสถาปัตยกรรม เขียนแบบด้วยลายเส้น กระบวนการทางานต้อง
ใช้เวลาจนเกิดการเรียนรู้และทาความเข้าใจกับท้องถิ่น ในขณะเดียวกันผู้คนในท้องถิ่นที่ได้เห็นผลงานการเขียนแบบ จะเกิด
ความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าของท้องถิ่นของตนและสามารถที่จะใช้งานทางสถาปัตยกรรมมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิน่
จนเกิดการอนุรักษ์อาคารหรือฟื้นฟูชุมชนเก่าที่ซบเซามาก่อน

3. ผลการการศึกษาและอภิปรายผล
การจัดทาแผนที่มรดกวัฒนธรรม เมืองหน้าด่าน : เมืองกาญจนบุรี(เก่า) อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า รูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานของชุมชน เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตริมแม่น้าแควใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความสาคัญในการคมนาคมติดต่อระหว่างชุมชน
ตามลาน้าสายนี้เป็นอย่างมาก ภายหลังมีการพัฒนาเส้นทางรถยนต์และสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ ในอดีตใช้เป็นสถานที่จอดแพไม้ไผ่
และไม้ซุง ส่วนบริเวณเมืองกาญจนบุรีเก่ามีสภาพเป็นป่ารกชัฏและมีสัตว์ป่าหลายชนิด มีการตั้งถิ่นฐานตามริมแม่น้าแควใหญ่ลงไป
ถึงบ้านลาดหญ้า เมืองหน้าด่าน ตั้งอยู่ริมแม่น้าแควใหญ่และแม่น้าแควน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนของจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบัน
ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นเส้นทางเดินทัพในสงครามไทยรบพม่า และมีความสาคัญอย่างต่อเนื่องถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
เป็นทางผ่านของกองทัพไทยและพม่าอยู่เสมอ เมืองหน้าด่านนี้มีที่ตั้งเหมาะสมเพราะตั้งอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้าแควใหญ่ มีคูเมืองเป็นลา
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น้าตามธรรมชาติ 2 สาย คือแม่น้าแควใหญ่ด้านทิศใต้และลาตะเพินด้านทิศตะวันตก มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นโบราณสถานที่
สาคัญอยู่ทั้งสิ้น 5 แห่งคือ วัดขุนแผน, วัดแม่หม้ายเหนือ,วัดแม่หม้ายใต้, วัดป่าเลไลยก์ และป้อมหิน ตัวเมืองกาญจนบุรีเก่ามี
ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้างประมาณ 168 เมตร ยาว 355 เมตร มีป้อมอยู่สี่มุมซึ่งแต่ละป้อมมีขนาดกว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตรซากเมืองคงเหลือแต่เพียงป้อง 4 มุมเมือง ที่แสดงขอบเขต
ลักษณะสถาปัตยกรรมชุมชนดั้งเดิมของเมืองหน้าด่าน ในปัจจุบัน ยังคงมีร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ที่เป็น
ชุมชนค้าขาย และใช้เส้นทางสัญจรทางน้า โดยในอดีตเป็นยุคของการทาไม้ เป็นจุดพักที่ค้าขายไม้มาจากศรีสวัสดิ์ ทาให้ชุมชนเป็น
ชุมชนที่ผสมผสานระหว่างชาวไทยและชาวจีน อิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรม ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ได้แก่รูปแบบอาคารที่เป็นแบบ
ร้อนชื้น ที่มีช่องระบายอากาศ ยังคงลวดลายฉลุ ที่สวยงาม อีกทั้งมีการผสานทางวัฒนธรรมของชาวมอญ จะเห็นได้จากอาหาร
ท้องถิ่น ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ กะปิมอญ ส่วนชาวจีนที่เคยอาศัยในพื้นที่ มีอาหารขึ้นชื่อ คือ ผัดไทเร้นเส้น ที่มีเอกลักษณ์ และมีขนมไข่หงส์
ที่มีรูปแบบและรสชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของชุมชน คุณค่าและความสาคัญของย่านชุมชนสถาปัตยกรรม การจัดทาแผนที่มรดกทาง
วัฒนธรรม ใช้แนวทางของ กฎบัตรบูรา (the Burra Charter) ในการพิจารณา โดยคุณค่าและความสาคัญของย่านชุมชน มีดังนี้ คือ
1. คุณค่าทางศิลปกรรม (Artistic value) ของย่านชุมชน อยู่ที่ความสวยงามของลวดลายฉลุไม้ และการตกแต่งของ
เรือนแถวไม้ ที่ยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมไว้ได้
2. คุณค่าทางสถาปัตยกรรม (Architectural value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมอยู่ที่เรือนแถวไม้จานวนมากที่มีรูปทรง
และโครงสร้างอาคารที่สวยงาม มีลักษณะเฉพาะ เป็นเรือนแถวไม้ที่ยังคงรักษาสภาพและคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเรือนแถวไม้
เหล่านี้สามารถนามาปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยสนองความต้องการของผู้ใช้สอยในอนาคตได้
3. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (Historic value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประวัติความเป็นมา เป็นพื้นที่ของสงครามและการเดินทัพ และการพัฒนาการของเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคง
สามารถรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือบุคคลสาคัญของเมืองไว้ได้
4. คุณค่าทางด้านการศึกษาวิจัย (Research value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาในอนาคตได้ เช่น การศึกษาด้านประวัติความเป็นมา โบราณคดี และสถาปัตยกรรมของเมือง แหล่งธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ หรือแหล่งประวัติศาสตร์ซึ่งหมายถึงบริเวณที่ปัจ จุบันอาจไม่หลงเหลือหลักฐานทาง
กายภาพ แต่ในทางประวัติศาสตร์นั้นได้เกิดเหตุการณ์สาคัญมาก่อน
5. คุณค่าทางด้านสังคม (social value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบ
ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคม และวิถีการดาเนินชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม ทั้งชาวจีน ชาวมอญ
และชาวไทย โดยในอดีตมีอาชีพในการทาไม้ ล่องไม้ซุง โดยใช้แม่น้าเป็นหลัก ศูนย์กลางของเศรษฐกิจบ้านท่าเสาในอดีตคือบริเวณ
ร้านค้าริม 2 ฝั่งถนนใกล้กับวัดกาญจนบุรีเก่า ซึ่งเรียกว่า ตลาดท่าเสา โดยมีชาวบ้านจากวังด้ง จันอุย เดินทางมาซื้อสินค้า โดยมี
การนอกจากนี้ยังคงรักษาความเป็นย่านชุมชนชาวจีน ที่มีความสาคัญต่อเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ชุมชนลาดหญ้ามีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบร้อนชื้น การวางผังชุมชน ขนานไปตามแนวแม่น้า ซึ่งในสมัยอดีตใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมหลัก ประกอบอาชีพค้าขาย ทาไม้ ล่องไม้มาจากอาเภอศรีสวัสดิ์ ในอดีตมีท่าน้า ใช้เป็นจุดพักแพที่ล่องมาจาก
ตอนบน ทาให้ในชุมชนนี้เป็นแหล่งค้าขายที่สาคัญของเมือง มีร้านค้าที่เป็นของชาวจีน ซึ่งนาเอาวัฒนธรรมทางด้านต่างๆ เข้ามา
ผสมผสานกับชาวไทย และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะของสถาปัตยกรรม จะมีช่องระบายอากาศ เพื่อใช้ระบายความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารและมีชายคายื่นยาวเพื่อ
ป้องกันแสงแดดและความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
วัสดุการก่อสร้าง เดิมใช้โครงสร้างไม้ และวัสดุมุงใช้กระเบื้องว่าว อาคารบางหลังยังคงใช้ประตูบานเฟี้ยม มาจนถึง
ปัจจุบัน
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ภาพที่ 2 ลักษณะช่องระบายอากาศของอาคาร
ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 3 ลักษณะของชายคาที่ยื่นยาวเพื่อป้องกันแสงแดดและความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
ที่มา : ทีมวิจัย
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4. สรุปผล
การมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ประชาชนในพื้น ที่มีความเข้าใจ และมีความสานึก การเคารพมรดกและทรัพยากรทาง
ปัญญาของชุมชน มีความตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชุมชน มีวัฒนธรรมอาหาร ภูมิปัญญา ปราชญ์
ชาวบ้าน ในเรื่อง ของการจับเส้น ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งวัฒนธรรมอาหาร
จากการศึกษาข้อมูลทางด้านประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม การตั้งถิ่นฐาน พัฒนาการของชุมชนและ
ระบุอาคาร สิ่งปลูกสร้าง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม กิจกรรมทางสังคม ประเพณีและทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่าของชุมชนเมือง
กาญจนบุรี(เก่า) พบว่า พื้นที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นทางเดินของสงคราม เป็นเมืองหน้าด่าน ตั้งแต่อดีต
ระบบข้อมูล จัดทาบัญชีภาพ อาคารที่มีคุณค่า แหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรม มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ชุมชนและบันทึกให้เป็นเอกสารท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้อ้างอิงร่วมกัน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการด้าน
การอนุรักษ์หรือการฟื้นฟูอาคารที่มีคุณค่าในชุมชน มีอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ที่มีการออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ที่มีช่องระบายอากาศ ช่องแสง ที่ช่วยระบายความความร้อน ที่มีการฉลุลวดลาย และใช้วัสดุที่เป็นไม้
เนื่องจากในพืน้ ที่มีป่าไม้ มีการค้าขายไม้
แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและมรดกทางสถาปัตยกรรม ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์
จัดทาเป็นเส้นทางวัฒนธรรม ทั้งในเรื่องของวัดเก่า ที่เป็นโบราณสถาน เส้นทางอาหารพื้นเมือง เส้นทางสถานที่สาคัญในเชิง
ประวัติศาสตร์
ระบบการสื่อความหมายที่มีภาพลักษณ์เฉพาะ มีอัตลักษณ์ของพื้นที่ สาหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ข้อมูลแผนที่มรดกวัฒนธรรมเผยแพร่ทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
โดยจัดทาแผ่นพับเส้นทางท่องเที่ยว

สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนลาดหญ้า
1. ความเป็นชุมชนเก่าดั้งเดิม ก็ชีวิตเป็นแบบสงบเรียบง่ายพึ่งพาอาศัยกันมีความเป็นญาติเป็นพี่น้องกันมีความเกื้อกูล
ช่วยเหลือกันและกัน
2. ประวัติศาสตร์ชุมชน
3. วัดทุ่งลาดหญ้า เขาชนไก่ วัดกาญจนบุรีเก่า
4. เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เป็นสนามรบสงครามทัพและสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาในตลาดลาดหญ้า
คุมเชลย ผ่านไป
5. ตลาดท่าริมน้ามีวัดเป็นแหล่งศูนย์รวม
6. วัดทุ่งลาดหญ้า หลวงพ่อลาใย เขาชนไก่ วัดป่าเลไลยก์ วัดกาญจนบุรีเก่า
7. คือการทาไร่ทานา วัดทุ่งลาดหญ้า วัดน้าตกเอราวัณ น้าตกหวยแม่ขมิ้น
8. เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชุมชนคือวัดทุ่งลาดหญ้า
9. เป็นท่าเรือขนส่งสินแร่และไม้ท่อนทางเรือ
10.วัดทุ่งลาดหญ้า สมรภูมิทุ่งลาดหญ้าในสงครามเก้าทัพ สิ่งปลูกสร้างแบบโบราณ เมืองกาญจนบุรีเก่า วัดป่าเลไลยก์ วัด
ศรีมหาธาตุ วัดนางพิม วัดแม่หม้ายเหนือ สระระฆัง วัดแม่หม้ายใต้ สระล้างกระดูก กาแพงเมืองกาญจนบุรีเก่า โรงถ่ายภาพยนตร์
ค่ายสุรสีห์ เข้าชนไก่ สวนสัตว์ค่ายสุรสีห์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงค่ายสุรสีห์ กะปิมอญ แกงหนามยอก ประเพณีลอยพรรษา ฯลฯ
11.วัด ทั้ง 2 แห่งได้ แก่ 1.วั ดทุ่ งลาดหญ้า 2.วั ดกาญจนบุรี เก่ า เพราะชาวตาบลลาดหญ้ ามี ความเลื่ อมใสศรั ทราใน
พระพุทธศาสนา
12.สิ่งที่น่าควรจะมีและน่าจะมีให้เป็นเอกลักษณ์ถนนซอยสายเก่าที่เคยเป็นแหล่งค้าขายดั้งเดิมที่คู่ขนานราบสายแม่น้าที่
เคยเป็นท่าเรือเก่าแก่มาก่อนและน่าจะมีท่าน้าวัดทุ่งลาดหญ้า
13.มีวัดทุ่งลาดหญ้า วัดนางพิมพ์ วัดป่าเลไลยก์ หลวงปู่สอน หลวงปู่ลาใย และบ้านไม้เก่า
14.วัดทุ่งลาดหญ้ามีหลวงพ่อลาใยเป็นที่เคารพรักของคนทั่วไป
15.วัดทุ่งลาดหญ้า พิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อลาไย
71

Proceeding of 10th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,

ภาพที่ 4 ตาแหน่งอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของชุมชนลาดหญ้า
ที่มา : ทีมวิจัย 21-25 ธันวาคม 2558
72

29-31 May 2017

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

ภาพที่ 5 แผนที่มรดกทางสถาปัตยกรรมของชุมชนลาดหญ้า
ที่มา : ทีมวิจัย
73

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

Proceeding of 10th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,

ภาพที่ 6 แผนที่เส้นทางมรดกทางอาหาร
ที่มา : ทีมวิจัย
74

29-31 May 2017

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางคณะผู้วิจัยได้รับความกรุณา และการสนับสนุนจากหลายๆฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลลาดหญ้า ผู้นาชุมชน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนลาดหญ้า และชุมชนท่าเสา รวมทั้งทีมวิจัยที่เก็บข้อมูล
ภาคสนาม สารวจข้อมูลชุมชน ข้อมูลทางกายภาพโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิทยาเขตอุเทนถวาย และ
นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เข้าร่วมทาการสารวจชุมชนในครั้งนี้
1. นายประพันธ์
เหลืองทอง
นายกเทศมนตรีตาบลลาดหญ้า
2. นางบุศรา
อารีรอบ
ปลัดเทศบาลตาบลลาดหญ้า
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
1. นางสาวกรรณิการ์
เกิดพันธ์
2. นางสาวอนงค์วรรณ
ภู่ระย้า
3. นางสาวภัทราวรรณ
คูหาสุวรรณปฏิมา
4. นางสาวเสาวลักษณ์
แสนล้า
5. นางสาวกมลเนตร
โพธิโต
6. นางสาวพรพรรณ
หงษา
7. นายอิศรา
แข็งธัญกิจ
8. นายกิตติศักดิ์
อุทัยช่วง
9. นายสุทัศน์
จอมพงษ์รื่น
นักศึกษาคณะครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
1. นางสาวมธุรส
นาคมานนท์
2. นางสาววราพร
วงษ์สุวรรณ
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
1. นายณัฐพงศ์
ผลพิบลู ย์ลาภ
2. นายพงศธร
ตัญกาญจน์
3. นายคณาพจน์
รักษี
4. นายจตุพงศ์
ศรีพงษ์พันธุ์กุล
5. นายบารมี
เกตุประทุม
6. นายปริชญ์
ปุญญถาวร
7. นายณัทชนก
ปิ่นสุวรรณ
8. นายถิรวัฒน์
ดิสภานุรัตน์
งานวิจัย เรื่อง การจัดทาแผนที่มรดกวัฒนธรรม เมืองหน้าด่าน : เมืองกาญจนบุรี(เก่า) อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้รับทุนสนับสนุนจากสนับสนุนโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประจาปี 2558 สามารถนาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมต่อไปในอนาคต และหวังว่าจะสามารถดารงรักษาวัฒนธรรม
ของชุมชนให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป
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6. เอกสารอ้างอิง
พยงค์ เวสสบุตร . 2550 . ท่าเสา เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองวรรณคดี-ขุนแผน ที่ปรึกษาชมรมข้าราชการบานาญและผู้อาวุโส
วรพจน์ หิรัณยวุฒิกลุ . 2556. เมืองกาญจนบุรี (เก่า) : ลักษณะรูปแบบเมืองหน้าด่าน จากหลักฐานทางโบราณคดี. ดารง
วิชาการ มกราคม – มิถุนายน 2556
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี. 2551 . รายงานการศึกษากรณีศึกษาเมืองกาญจนบุรี
เก่าเพื่อเตรียมประกาศเขตอนุรักษ์ . สานักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
https://www.gotoknow.org/posts/302348 สืบค้นข้อมูลออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
http://fookality.multiply.com/photos/album/183?&show_interstitial=1&u=%2Fphotos%2Falbum#photo=24
http://www.asa.or.th/?q=node/101124
http://www.komchadluek.net/detail/20090807/23308.html
www.icomosthai.org/THcharter/participation.pdf,1/1/2011
http://www.m-culture.go.th/kanchanaburi/index.php
http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=710107
หนังสือกรมศิลปากรกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต
http://www.finearts.go.th/promotion/parameters/km/item.html
กลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม, http://www.culture.go.th/subculture4/index.php?
option=com_content&view=article&id=74&Itemid=19
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ผลสัมฤทธิ์ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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Technology Tawan-ok, Chakrabongse Bhuvanarth Campus
รุจิรา เจริญสวัสดิ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กลุ่มตัวอย่างทดลองเป็นนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จานวน 97 คน โดยให้นักศึกษาแต่ล่ะคนอ่านเรื่องสั้นจานวน 1 เรื่องที่
กาหนดให้ แต่ล่ะเรื่องมีความยาว 1,000 คา หลังจากนั้นให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน จากนั้นวิเคราะห์ผลคะแนนโดย
ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละพร้อมทั้งให้นักศึกษาทาแบบประเมินการอ่านเรื่องสั้น ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและ
วิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นในการวิจัยทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถแสดงให้เห็นว่า โดยรวมอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์
ขั้นต่า และผลการหาประสิทธิภาพของการอ่านเรื่องสั้น หลังจากนักศึกษาได้ทาแบบฝึกหัดท้ายบท โดยมีคะแนนเฉลี่ย 60.74
คาสาคัญ : การอ่านเรื่องสั้น

Abstract
This research aims at studying English reading skills of the students of Faculty of Liberal Arts, majoring in
English for International Communication, Rajamangala University of Technology Tawan-ok: Chakrabongse Bhuvanarth
Campus. The experimental group consists of 97 second-year students of English for International Communication
major, Faculty of Liberal Arts. Each of student is assigned to read a short story in each 1,000 words. After that, they do
the reading exercises. Then score analysis is conducted using the mean and percentage methods, and the students are
asked to fill in the short story reading evaluation forms. The findings, based on the study and opinion assessment
analysis of reading comprehension skills of the students of English for International Communication major, Faculty of
Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Tawan-ok: Chakrabongse Bhuvanarth Campus, (Table 1) show that
the overall skill is at the minimum threshold level and the average short story reading efficiency after the students
have done the end-of-unit exercises is an average score of 60.74.
Keyword: Short story reading
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1. บทนา
การอ่านเรื่องสั้น (Short story reading) หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านจะต้องใช้ทั้งความคิด ความรู้ ประสบการณ์ และเหตุผลเพื่อ
การวิเคราะห์วิจารณ์ ตีความและประเมินค่าในสิ่งที่อ่านได้ แม้ว่าผู้เขียนจะมิได้กล่าวไว้โดยตรง นอกจากนี้ผู้อ่านยังต้องใช้ความสามารถต่างๆ
ที่กล่าวข้างต้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอดไปยังผู้อ่าน
การอ่านเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการแสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ นักศึกษาที่มีความสามารถทางการอ่านนั้นจะได้เปรียบใน
การที่จะนาไปสู่สังคมที่กว้าง ทาให้ทราบแนวคิด และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รู้เท่าทันเหตุการณ์ความ-เปลี่ยนแปลงของสังคม จึง
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมได้ดี ซึ่งจากการที่ ศุภวรรณ เล็กวิไล (2539) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณเห็นว่า การอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญในการศึกษาหาความรู้ของมนุษย์และเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ เพราะการอ่านจะช่วย
พัฒนาสติปัญญาของผู้อ่านให้สูงขึน้ นอกจากนี้ การอ่านยังเปรียบเสมือนกุญแจไขความรู้ และเป็นวิธีการที่สาคัญในการแสวงหาความรู้ และ
หากสังคมใดมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการอ่านมาก สังคมนั้นก็จะเจริญรวดเร็ว ทั้งนี้การอ่านยังให้ประโยชน์แก่คนทุกอาชีพทุกวัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยของผู้ที่กาลังศึกษาเล่าเรียนเพราะนักเรียนต้องใช้ทักษะการอ่านเพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ตลอดจนให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินอันทาให้ผู้อ่านเกิดความคิด ความสามารถที่จะปรับปรุงตนเองสาหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้น
การอ่านจึงมิได้เป็นเพียงแต่อ่านเป็น แต่นักศึกษาจะต้องสามารถอ่านแล้วนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ทั้งช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีพด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การอ่านเป็นทักษะที่มีความซับซ้อนเพราะผู้อ่านจะต้องใช้ทั้งความคิด การเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ
ประสบการณ์เดิมของผู้อ่านเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน และความสามารถในการเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดมายังผู้อ่าน นอกจากนั้นผู้อ่าน
ยังต้องมีความสามารถในการตีความหมาย เนื่องจากบางครั้งสิ่งที่อ่านนั้นอาจต้องตีความหมายแฝงที่อยู่ภายในข้อความ ดังนั้นผู้เรียนควร
ได้รับการฝึกฝนทักษะการอ่านให้เพียงพอจนเกิดความชานาญ ตามที่ เพ็ญศรี รังสิยากุล (2548) เรวดี หิรัญ (2540) และสุภัทรา อักษรานุ
เคราะห์ (2532) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การอ่านเป็นทักษะที่ซับซ้อนต้องการความมีสมาธิสูงในการอ่านเพราะการอ่านไม่ใช่เพียงอ่าน
ตัวอักษรเท่านั้น แต่เป็นทักษะที่ต้องใช้ทั้งความคิด และความสามารถเพื่อทาความเข้าใจในสารที่สื่ออยู่ในรูปของการเขียน ดังนั้นการอ่าน จึง
จาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนจากการเรียนในห้องเรียนจากครูผู้สอนจนชานาญก่อนแล้วจึงไปฝึกเพิ่มเติมนอกห้องเรียน และเมื่อนักเรียนได้
ฝึกฝนการอ่านจนชานาญแล้ว ความสามารถทางการอ่านก็จะติดตัวผู้เรียนต่อไป จึงนับว่าการอ่านนั้นเป็นทักษะที่คงอยู่กับผู้เรียนตลอดชีวิต
ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการอ่านดังนี้
สายชล เมธาอาภานนท์ (2546) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านระดับวิจารณ์ของนิสิตเอกภาษาอังกฤษของนิสิต
เอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2546 กลุ่มตัวอย่างจานวน 57 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านระดับวิจารณ์ได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ วัดทักษะการตัดสินข้อความ
ที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วัดทักษะการอนุมานสิ่งที่ผู้เขียนมิได้กล่าวไว้โดยตรง การประเมินทัศนคติของผู้เขียนต่อเรื่องราวที่อ่าน
จานวน 40 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านระดับวิจารณ์ของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
โดยทักษะที่นิสิตมีคะแนนมากที่สุดคือ ทักษะการตัดสินข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น รองลงมาคือ ทักษะการอนุมานสิ่งที่ผู้เขียน
มิได้กล่าวไว้โดยตรงและทักษะที่เป็นปัญหาที่สุดคือ การประเมินทัศนคติของผู้เขียนต่อเรื่องราวที่อ่าน ทั้งนี้จากการวิจัยชี้ให้ทราบว่าปัจจัย
สาคัญที่ทาให้นิสิตมีความสามารถในการอ่านในทักษะที่ 1 และ 2 อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนั้นอาจเป็นเพราะนิสิตเคยได้รับการเรียนในทักษะ
เหล่านี้ในชั่วโมงฝึกการอ่านภาษาไทยมาก่อน
นพรัตน์ สรวยสุวรรณ (2521) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านวิจารณ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูงปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ในวิทยาลัยครูกลุ่มภาคกลาง 5 แห่ง กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 156 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านระดับวิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ทักษะย่อย คือ ทักษะการตัดสินข้อความที่เป็น
ข้อเท็จจริง และข้อความที่เป็นความคิดเห็น ทักษะการชี้บ่งข้อความที่ไม่มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่อ่าน ทักษะการอนุมานสิ่งที่ผู้ เขียนมิได้
กล่าวไว้โดยตรงในเรื่องราวที่อ่าน และทักษะการเข้าใจถึงจุดประสงค์ของผู้เขียน ซึ่งผลการวิจัยปรากฏว่า ความสามารถในการอ่านระดับ
วิจารณ์ ของนักศึกษาอยู่ในระดับข้องใจ กล่าวคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละวิทยาลัยอยู่ในช่วงร้อยละ 42.09-57.40 นอกจากนั้น
นักศึกษาทั้งหมดมีความสามารถในทักษะการตัดสินข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อความที่เป็นความคิดเห็นและทักษะการชี้บ่งข้อความที่ไม่
มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่อ่านสูงกว่าทักษะการอนุมานสิ่งที่ผู้เขียนมิได้กล่าวไว้โดยตรงในเรื่องราวที่อ่าน และทักษะการเข้าใจจุ ดประสงค์
ของผู้เขียน
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ปานใจ ยั งเจิ มจั นทร์ (2537) ได้ท าการศึ กษา ความสามารถในการอนุ มานความจากบทอ่ านภาษาอั งกฤษของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 312 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอนุมานความจานวน 30 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอนุมานความในทุกทักษะ
รวมกัน และในรายทักษะต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้ และทักษะที่ผู้เรียนมีปัญหามากที่สุด คือ การอนุมานความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และผลและมีปัญหาน้อยที่สุดคือการอนุมานใจความสาคัญ นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ ทาให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วน
ใหญ่เป็นการสอนในชั้นเรียนรวมมากกว่าการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เป็นนักอ่านด้วยตนเองและวิธีสอนก็มักให้ผู้เรียนอ่านและค้นคาศัพท์
ประเด็นปัญหาการอ่านของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถที่สาคัญ อาจเนื่องมาจากนักศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจด้านคาศัพท์ และ สานวน
ต่างๆ ทั้งนี้ อาจเป็นผลจากการที่นักศึกษาขาดการฝึกฝนในด้านคาศัพท์ และสานวนทั้งในสถาบัน และการฝึกฝนการอ่านด้วยตนเอง หรือ
อาจเป็นเพราะนักศึกษาขาดทักษะการใช้บริบท (context clues) ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเดาความหมายของคาศัพท์ได้ อันเป็นเหตุให้
ต้องทางานวิจัยนี้
นอกจากนี้เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระดับความสามารถทางการอ่านของ
นักศึกษา และช่วยให้ครูจัดเตรียมแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถทางการอ่านระดับนี้ได้ดียิ่งขึ้น ช่วย
แก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษา อันจะเป็นพื้นฐานให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทางการอ่านในระดับสูงต่อไป

2. วิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านในระดับวิเคราะห์วิจารณ์ ข้อสอบมีลักษณะเป็นแบบปรนัย แบบเลือกตอบ
รวมทั้งสิ้น 50 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหา ดังนี้
1.1 การแยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็น (distinguishing fact and opinion) เป็นแบบทดสอบความสามารถใน
การตัดสินข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อความที่เป็นความคิดเห็น ข้อสอบมีลักษณะเป็นแบบปรนัย แบบถูก-ผิด จานวน 20 ข้อ
1.2 การอนุมานสิ่งที่ผเู้ ขียนมิได้กล่าวไว้โดยตรง (making inferences) เป็นแบบทดสอบความสามารถในการอนุมานสิ่ง
ที่ผู้เขียนมิได้กล่าวไว้โดยตรงในเรือ่ งราวที่อ่านมีข้อสอบมีลักษณะเป็นแบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
1.3 ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและทัศนคติของผูเ้ ขียน (understanding the writer’s purposes and attitude)
เป็นแบบทดสอบความสามารถในการเข้าใจถึงจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน ข้อสอบมีลักษณะเป็นแบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยบางประการที่มีต่อความสามารถทางการอ่านในระดับวิเคราะห์วิจารณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน
2.1 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับนักศึกษา
2.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามนิสัยรักการอ่าน

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชาการที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในช่วงเดือน กันยายน และ
ตุลาคม จานวน 97คน

การดาเนินการทดลอง
ผู้จัดทาได้ทาหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นไปทดลอง ก่อนที่ผู้จัดทาจะนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นไปใช้นั้น ได้ชี้แจง
ให้นักศึกษาทราบขั้นตอนให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และข้อบกพร่อง มีรายละเอียดดังนี้
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นแก่นักศึกษาให้เข้าใจขั้นตอนก่อน
2. ขั้นประกอบกิจกรรม โดยให้นักศึกษามีบทบาทในการปฏิบตั ิ เพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์ที่วางไว้
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3. ขั้นสรุป เป็นการสรุปความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องนั้นๆ จะมีการตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล ก่อนจะถึงขั้นตอนที่ 4
4. ขั้นทาแบบฝึกหัดท้ายบท

การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อให้
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ

3. ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถปีการศึกษา 2559” ในการวิจัยครั้งนี้
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถทางการอ่านในระดับวิเคราะห์วิจารณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
บางประการ กับความสามารถทางการอ่านในระดับวิเคราะห์วิจารณ์ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
การวิจัยครั้งนีใ้ ช้แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านในระดับวิเคราะห์วิจารณ์ และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจานวนทั้งสิ้น 97ชุด และได้นามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่ออธิบายผลการศึกษา โดยในบทนี้เป็นการนาเสนอ และ
อธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลและนิสัยรักการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistics) ได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสามารถทางการอ่านในระดับวิเคราะห์วิจารณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ค่าเฉลี่ย(mean) และร้อยละ (percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการกับความสามารถทางการอ่านในระดับวิเคราะห์วิจารณ์ โดยการ
ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (  -test)
2

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

รวม

18
79
97

18.6
81.4
100

เพศ
ชาย
หญิง

ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ข้อมูลทั่วไป
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบิดามารดา
20,000 บาท ขึ้นไป
10,001-20,000 บาท
ต่ากว่า 10,000 บาท
รวม

80

จานวน

ร้อยละ

18
18
61
97

18.55
18.55
62.88
100

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

เกณฑ์ในการแปลผลแบบสอบถาม เกีย่ วกับระดับฐานะทางเศรษฐกิจ ดังนี้
รายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป
ถือว่า ผู้ปกครองมีรายได้อยู่ในระดับสูง
รายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท
ถือว่าผู้ปกครองมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง
รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
ถือว่า ผู้ปกครองมีรายได้อยู่ในระดับต่า

ตารางที่ 3 นิสัยรักการอ่านของกลุ่มตัวอย่างจาแนกรายข้อ
นิสัยรักการอ่าน
1. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง
2. ข้าพเจ้าใช้เวลาในการอ่านหนังสือมากกว่าดู รายการทีวี
3. ข้าพเจ้าใช้เวลาพักผ่อนโดยการอ่านสารคดี เช่น นวนิยาย หรือเรื่องสั้น
4. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน
5. ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างในการพูดคุยกับเพื่อนมากกว่าอ่านหนังสือ
6. ในวันหยุดข้าพเจ้าใช้เวลาในการอ่านหนังสือเป็นส่วนใหญ่
7. เมื่อข้าพเจ้าเดินทางข้าพเจ้านาหนังสือติดตัวไปอ่านด้วย
8. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเมื่อรู้สึกเหงา
9. ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือก่อนนอน
10.ข้าพเจ้าใช้เวลาในการอ่านหนังสือได้เป็ เวลานานโดยไม่รู้สึกเบื่อ
11.ข้าพเจ้าเก็บเงินไว้ซื้อหนังสือ นวนิยาย เรื่องสั้นที่ข้าพเจ้าชอบ
12.ข้าพเจ้าขอยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่าน
13. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือตามร้านแต่ไม่ซื้อเนื่องจากหนังสือมีราคาแพง
14. ข้าพเจ้าเลือกอ่านหนังสือที่ได้รับการวิจารณ์ว่าเป็นหนังสือดี
15. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือตามคาแนะนาของคนอื่น ๆ
16. ข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
อย่างสม่าเสมอ
17. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน
18. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเมื่ออาจารย์กาหนดให้อ่าน
19. ถ้าหากข้าพเจ้าอ่านพบข้อความที่ไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าหาความรู้เพิ่มเติมจากเล่มอื่นๆ
หรือ เปิดพจนานุกรม
20. ข้าพเจ้าติดตามงานเขียนของนักเขียนที่ข้าพเจ้าชอบ
21. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเรียนเฉพาะช่วงใกล้สอบ
22. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือตามแนวที่สนใจ และจะอ่านตามแนวนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
23. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือโดยไม่กาหนดแนวทางขึ้นอยูก่ ับความสนใจในขณะนั้น
24. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือที่ให้ความรู้เท่านั้น
25. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือที่ให้ความเพลิดเพลินเท่านั้น
26. ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเมื่อมีความจาเป็น
27. เมื่อข้าพเจ้าสนใจเรื่องใด ข้าพเจ้าจะรวบรวม เรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
28. หลังเลิกเรียนแล้วข้าพเจ้าอ่านหนังสือในห้องสมุด
29. เมื่อข้าพเจ้าสนใจอ่านหนังสือเล่มใด ข้าพเจ้า จะอ่านอย่างคร่าว ๆ เสียก่อนว่าเนื้อเรื่อง
น่าสนใจเพียงใด
30. ข้าพเจ้าอ่านและจดบันทึกใจความสาคัญหรือสานวนต่าง ๆ จากหนังสือ
รวม
เกณฑ์ในการแปลผลแบบสอบถาม ตามระดับเฉลี่ยของนิสัยรักการอ่าน ดังนี้
4.50-5.00 ถือว่า มีนิสัยรักการอ่านอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.50-4.49 ถือว่า มีนิสัยรักการอ่านอยูใ่ นระดับมาก
2.50-3.49 ถือว่า มีนิสัยรักการอ่านอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50-2.49 ถือว่า มีนิสัยรักการอ่านอยูใ่ นระดับน้อย
1.00-1.49 ถือว่า มีนิสัยรักการอ่านอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

81

.
3.14
2.97
3.53
2.97
3.60
2.86
3.24
3.41
2.97
2.82
2.95
2.69
3.16
3.11
3.04

S.D
1.06
1.02
.95
1.06
1.06
.97
1.16
1.10
1.23
1.14
1.21
1.09
1.20
1.03
.94

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.03

.96

4.04
3.69

.81
1.01

มาก
มาก

2.87

1.07

ปานกลาง

2.81
3.95
3.30
3.83
2.95
3.10
3.44
3.36
2.25

1.20
1.02
1.18
1.12
1.00
.99
1.05
.99
1.03

3.95

.98

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
มาก

2.91
3.20

1.11
.41

ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความสามารถทางการอ่านในระดับวิเคราะห์วิจารณ์ของนักศึกษาในแต่ละทักษะ
ทักษะ
1. การแยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
2. การอนุมานสิ่งที่ผู้เขียนมิได้กล่าวไว้โดยตรง
3. ความเข้าใจเกีย่ วกับจุดมุ่งหมายและทัศนคติของผู้เขียน
รวม

คะแนนเต็ม
20
15
15
50

คะแนนเฉลี่ย
13.87
6.03
6.80
26.70

ร้อยละ
66.25
40.20
45.33
53.40

ระดับความสามารถ
ปานกลาง
ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า

เกณฑ์ในการแปลผลระดับความสามารถทางการอ่าน ดังนี้
ระดับความสามารถ
แปลผล
80-100
มีความสามารถทางการอ่านอยู่ในระดับสูง
70-79
มีความสามารถทางการอ่านอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
60-69
มีความสามารถทางการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง
50-59
มีความสามารถทางการอ่านอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
0-49
มีความสามารถทางการอ่านอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า

ตารางที่ 5 จานวนนักศึกษาที่มีความสามารถทางการอ่าน จาแนกตามเกณฑ์ระดับความสามารถ
ระดับความสามารถ
ทางการอ่าน
สูง
ค่อนข้างสูง
ปานกลาง
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
รวม

การแยกแยะข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็น
25
38
12
16
6
97

การอนุมานสิ่งที่ผู้เขียนมิได้กล่าว
ไว้โดยตรง
0
14
26
0
57
97

ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุง่ หมายและ
ทัศนคติของผู้เขียน
3
11
29
3
51
97

4. สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายชล เมธา
อาภานนท์ (2546) ที่พบว่า นิสิตเอกภาษาอังกฤษของนิสิตเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา
2546 มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่า และ การที่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ปีการศึกษา 2559 มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษระดับ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่านั้น สาเหตุที่สาคัญ อาจเนื่องมาจากความสามารถทางการอ่านในทักษะที่ 1 การแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คิดเป็น
ร้อยละ 66.25 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนพรัตน์ สรวยสุวรรณ (2521) ที่พบว่าผู้เรียนมีสามารถในการอ่านทักษะนี้ได้ดีกว่า
ทักษะอื่นๆ เช่นกัน การที่นักศึกษาสามารถทาแบบทดสอบการอ่านทักษะนี้ได้คะแนนดี เป็นผลจากการที่นักศึกษาได้ผ่านการเรียนเกี่ยวกับ
ตัวชี้แนะต่างๆ (clues) ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้เพื่อพิจารณาข้อความที่อ่านว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น เช่น หากข้อความเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผู้อ่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ ข้อความนั้นจะเป็นข้อเท็จจริง (fact) ในทางตรงกันข้าม
หากข้อความนั้นๆ แสดงออกเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ หรือการประเมินคุณค่า การคาดคะเนสิ่งที่ยั งไม่เกิดขึ้น ผู้อ่านทาได้เพียงแสดง
ความคิดว่าเห็นพ้องหรือไม่ ข้อความนั้นเป็นความคิดเห็น (opinion) ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถนาตัวบ่งชี้ที่ผ่านการเรียนในรายวิชา
Introduction to Reading เพื่อตัดสินข้อความในแบบทดสอบได้
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2. ผลสัมฤทธิ์ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.70 และมี
ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของคะแนนเต็มเท่ากับ 53.40 ทักษะการอ่านในระดับวิเคราะห์วิจารณ์ที่นักศึกษามีคะแนนมากที่สุดคือ ทักษะที่ 1
การแยกแยะข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 66.25 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง รองลงมาคือ ทักษะที่ 3 ความเข้าใจ
ทัศนคติ และจุดมุ่งหมายของผู้เขียนโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่ากับ45.33 อยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า และทักษะที่นักศึกษา
มีค่าคะแนนน้อยที่สุดคือ ทักษะที่ 2 การอนุมานสิ่งที่ผู้เขียนมิได้กล่าวไว้โดยตรง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 40.20 อยู่ใน
เกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
3. ค่าสหสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านเพศ ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว และนิสัยรักการอ่าน กับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษพบว่า มีปัจจัย 1 ประการ ได้แก่ เพศมีความสัมพันธ์กับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถปีการศึกษา
2559อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และนิสัยรักการอ่านพบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

อภิปรายผลการศึกษา
จากการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. พบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นที่ผู้จัดทาได้ทาขึ้นนี้ สามารถช่วยพัฒนาการอ่านและช่วยเสริมสร้างทักษะและนิสัยรัก
การอ่าน นักศึกษาได้รับประโยชน์ สนุกสนานเพลิดเพลิน อ่านจับใจความได้ และเล่าเรื่องที่อ่านได้อย่างมั่นใจ รวมทั้งยังนาความรู้ทไี่ ด้
จากการอ่านไปประยุกต์ใช้กับตัวนักศึกษา โดยดูได้จากผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
2. จากการวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึกหัดท้ายบท พบว่าโดยรวมนักศึกษาสามารถทาแบบฝึกหัดได้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 60.74
จาก คะแนนเต็ม 70 คะแนน
3. จะเห็นได้ว่าจากการที่นักศึกษาได้มโี อกาสอ่านเรื่องสั้น จะช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาการอ่าน และเสริมสร้างทักษะและ
นิสัยรักการอ่านมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถมีความสามารถอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่า ดังนั้นครูควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนอ่าน
และกิจกรรมสามารถเลือกนามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอนแต่ละครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถนาวิธีการที่เรียนไปฝึกปฏิบตั ิดว้ ยตนเองได้เมื่ออ่านตามลาพัง
2. ครูควรคัดสรรบทอ่านจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อช่วยเสริมการเรียนการสอน เช่น บทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร
นิตยสารต่างๆ รวมถึงจากอินเทอร์เน็ต ทาให้เกิดความหลากหลายในบทอ่าน
3. ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนและแลกเปลี่ยนความคิด
ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน พร้อมกับพิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุปปัญหาต่างๆ ว่าเพียงพอหรือสมเหตุสมผลหรือไม่
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Translation Techniques from THAI-to-ENGLISH used in Kaew the Playful
ชนุช คล้ายสุวรรณ
Chanuch Klaysuwan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หลักวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแก้วจอมแก่นจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้หลักวิธีการแปลของ Mildred L. Larson วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความถี่ของ
การใช้หลักการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแก้วจอมแก่นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2) เพื่อวิเคราะห์หลักวิธีการแปลที่ถูกใช้มาก
ที่สุดในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแก้วจอมแก่น จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่ากลวิธีที่ถูกนามาแปลมีทั้งหมด 15 วิธี กลวิธีที่ถูกนามาใช้มาก
ที่สุดคือกลวิธีการแปลที่เป็นอิสระ ตามด้วยการแปลความหมายเหมือน การเพิ่มคา การสลับตาแหน่ง ความหมายแตกต่าง และกลวิธี
อื่นๆ ตามลาดับ
คาสาคัญ: แก้วจอมแก่น แปลวรรณกรรม

Abstract
The main purpose of this study was to analyse the techniques used in translating from Thai into
English a children’s novel entitled Kaew the Playful, based on the classification of such techniques established by Mildred L. Larson (1998). The aims of this study were1)to investigate the techniques frequently used in
translating children’s literature from Thai into English, and 2)to analyse the techniques most frequently used
in translating Kaew the Playful. After collecting the data, fifteen techniques were found. The frequency of
each was calculated in terms of percentage. The most frequent translation technique employed was free
translation, followed in decreasing order of frequency by use of synonyms, additions, resorting to unduly free
translation, use of antonyms and omissions (same percentage), generic-to-specific, negative-to-positive and
specific-to-generic translations, use of loan words (with or without classifiers), finding cultural substitutes, and
passive-to-active translation, besides a (small) number of mistranslations. Neither the doublet technique nor
the free variation of pronoun technique were found in this study.
Keywords: Kaew the Playful, Translation techniques

Introduction
Recently, a well-known Thai children’s book was translated into English. Kaew the Playful is the story
of a nine-year-old girl who lives happily with her parents and two sisters. As she is a confident girl, cheerful
and gifted with creativity, she is the leader in her squad. The book was written by H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn and translated by Sumalee. Kaew the Playful was first published in 1983 and the book has many
editions; a latest edition was published in 2015. The book was praised as one of 101 books which everyone
should read by The Writer’s Association in Thailand. The stories narrated in it are based on the author’s
recollections of her childhood. They abound with Thai customs, folk tales, stories about nature and
friendship, and most of Thai readers find the characters, background and tales familiar. According to the
publisher of the English version, Nanmeebooks, the book has been praised for its “simple but elegant style,
with a touch of humo[u]r in almost every story”.
Nowadays, there are plenty of English books translated into Thai. On the other hand, comparatively
few Thai literary works have been translated into English.For example Kaew the Playful first edition was
published in 1983 but this has been 31 years for first English edition was published.Due to the lack of
professional Thai-to-English translators, with one notable exception, Thai literature has failed to achieve mass
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market recognition abroad. Likewise, there are plenty of research studies on techniques used when translating
English books into Thai, but research studies on techniques used when translating Thai books into English are
scarce. This study aims at investigating techniques used in translating the children’s book entitled แก้วจอมแก่น
(Kaew the Playful) from Thai into English based on the methodology provided in Meaning-based Translation:
A Guide to Cross-Language Equivalence by Mildred L. Larson (1998). Thus, this study might provide guidance
for further research study on translation of Thai into English.

Purpose of the study
Therefore, the present study’s essential purposes were:
1) To investigate the techniques frequently used in translating children’s literature from Thai into
English; and
2) To examine the figurative formulas frequently used in translation from Thai into English.

Research questions
1) What are the techniques frequently used in translating children’s literature from Thai into English?
2) What are the figurative formulas frequently used in Thai-to-English translation?

Scope of the study
This study focuses on the translation techniques frequently used in แก้วจอมแก่นto achieve Kaew the
Playful. The analysis of the data is conducted based on the translation techniques listed in Meaning-based
Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence by Mildred L. Larson (1998).

Significance of the study
The purpose of this research study is to identify and analyse the strategies used in translating the
novel Kaew the Playful from Thai into English, and the frequency of each strategy being used. Plausible
explanations for the translator’s use of the strategies will be attempted. People interested in translation
would gain some ideas about translation strategies and reasons why those strategies are used.

Theoretical Framework
Several scholars have offered their own definitions of translation. (Catford, 1980, p. 20) defined translation as
“the replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)”
– SL being short-hand for source language and TL for target language. Newmark (1985) called it “rendering the
meaning of a text into another language in the way that the author intended the text” (p. 5). In the same way,
Larson (1998) presented translation as a transformation of a form referring to actual words, phrases, clauses,
sentences, paragraphs and so on, into another language. In addition, the primary form is called source language, for
transformation into what is called receptor language or target language. Larson expressed the translation process in
the following diagram:
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Target Language

Text to be
translated

Translation

Discover the meaning

Re-express the meaning

Meaning

Figure 1 Larson’s overview of the translation task
Source: Larson (1988: 4)
In the above diagram, Larson shows that the source language contents are transferred to another
language by re-expressing the meaning. The main ideas are preserved; the general idea of the TL text is the
same as in the original text. Therefore, a translation is a means of communication by exchanging information
from one language to another language.
However, many complications arise in translation due to the need to respect grammar, sound and
sense, word order and semantics, as well as shades of meaning in different cultures. A text can be interpreted
in another language despite differences in cultural referents that can be hard to bridge: such is the challenge
of translation, and in particular literary translation.
Generally, there are two types of translation: 1) Literal translation: translating word for word by
respecting the lexical and grammatical forms as much as possible; and 2) free translation: reproducing the
meaning by adjusting the SL forms to the demands of the target language.

Translation techniques
Larson’s techniques
Larson (1998) stated that there are two kinds of translation: 1) form-based translation, which attempts
to preserve the form of the source language; and 2) meaning-based translation, which tries to convey the
exact meaning of the source language into the target language.
In addition, Larson categorised 16 techniques used in a translation as follows:
1) Free translation: preserving the meaning of SL to the nearest TL equivalent; grammatical form
could be changed; meaning of lexical word could be shifted. The TL meaning is emphasised.
2) Unduly free translation: a kind of translation in which some of the source text is retained but
some parts are translated by adding extraneous information, changing or repositioning the meaning.
3) Active-to-passive translation: a transformation of an active subject of the SL into a passive subject
or object in the TL.
4) Passive-to-active translation: a transformation of a passive subject of the SL into an active subject
in the TL.
5) Omission: some words are cut off or intentionally neglected.
6) Synonym: using words with similar meaning.
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7) Cultural substitute: a translation technique using the existing words in the target language which is
not exactly the same word as in the source language due to cultural differences between source and target
languages.
8) Addition: adding words to extend the original meaning.
9) Antonym: using opposite words to those in the source language to achieve the same meaning.
10) Doublet: words or phrases which are similar in meaningand occur together as a unit in the
receptor language.
11) Specific-to-generic translation: a kind of relationship between words in which a general word is
used to represent a specific word.
12) Generic-to-specific translation: a kind of relationship between words in which a specific word is
used to represent a general word.
13) Free variation of pronoun: translating a personal pronoun into a proper pronoun in the target
language.
14) Loan word: words from another language which are unknown to most of the speakers of the
receptor language. They are commonly used for the names of people, places and geographical areas.
15) Loan word with classifier: a loan word with classifier is a word from another language which is
unknown to most of the speakers of the receptor language. Sometimes the translator must use the modifier
to the basic meaning of the term loan to specify that the term implies a person, an animal, a place, etc., to
prevent ambiguity of the meaning.
16) Mistranslation: mistranslation is found when the meaning of the receptor language is different
from that of the source language.

Limits of translatability
As already mentioned, translating from one language into another presents problems, sometimes to
the point of approximation, if not failure. Campbell (1998) explained that in any translation from one
language (SL text) into another (TL text) the major problem is in comprehending the source text and
producing a TL text in another language in which composition may not translate correctly and naturally. A
translator could miss or mess up an important feature if his or her second language competence is
insufficient to express the exact meaning or main objective. Moreover, “perfectly balanced bilinguals are so
rarely found that virtually all human translation activity falls into one of the two categories – into or from the
second language” (Campbell, 1998, p.57). According to Catford’s theory, complete translation equivalence
would depend on the interchangeability and ability of SL text in the same situation and of the same
substance as the TL text. Most translations may fail into two categories which are linguistic untranslatability
and culture specificity.
Linguistic untranslatability occurs mainly when SL ambiguities cannot be recomposed in the target
language.
Culture specificity occurs when some cultural feature in the SL text cannot be translated or can only
be transcribed with the use of lengthy explanations. Equivalent translation of a personal or social function is
more important that a material feature (Catford, 1980).
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Review Literature
There are many studies of the techniques used in translating English into Thai. And most of the works
generally examine the translation techniques used in books or novels.
Jangprajak (2015) analysed The Techniques of Adjustment at Lexical Level from the Translation of Roy
Phrayukolbat from Thai into English. The researcher focused on three adjustments techniques used in that
documentary book translated by Busakorn Suriyasarn. He found that a translation from Thai into English
mostly adapted many techniques to convey the same meaning as an original language. Moreover, some of
the Thai vocabulary, such as Buddhism terms and cultural words, were not translated, using the loan word
technique from Thai into English with footnotes.
Khongbumpen (2008) wrote about Strategies Employed in Translation from Thai into English: A Case
Study of An Article in Focus Bangkok. Her study found that a magazine published in Thai used eight
techniques for non-equivalence at word level. The most frequent translation strategy employed was by
omission, followed by using more general words, using loan words, going for cultural substitution, choosing
more neutral/less expressive words, paraphrasing using unrelated words, and paraphrasing using related
words, respectively.

Methodology
Data collection
This study will examine the translation techniques used in Kaew the Playful through the
collection and tabulation of examples.
Materials
This study will examine the translation techniques used in the original Thai language book
แก้วจอมแก่นwritten by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn and published in 2015and in the English
translation by Sumalee, entitled Kaew the Playful, published in 2015.
Data analysis
1. The Thai text and the translated English text were analysed.
2. Comparing Thai version (source language) to English version (target language) and carefully looking
for Larson’s techniques. The study will analyse frequently used translation techniques, based on Meaningbased Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence by Mildred L. Larson (1998)
3. Listing techniques used and grouping them into mode and figurative sense.
4. Separating Thai examples in the right column and English translation in the central column, with a
third column to the right for remarks.
5. Analysing the data to answer the aforementioned research questions which are:
5.1 What are the techniques frequently used in translating from Thai into English?
5.2 Which techniques are most frequently used in translating Kaew the Playful from Thai into
English?
6. The frequency was calculated in percentage by using the following formula:
Frequency of each type of translation strategy
_____________________________________ x 100
Total number of frequency of translation strategies
7. Showing the results of the analysis in the form of tables. Providing further explanations for the
translator’s use of techniques.
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Findings
Table 1 Frequency and percentage of each translation technique used found in book
Number
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Techniques frequently used
Free translation
Synonym
Addition
Unduly free translation
Antonym
Omission
Generic-to-specific translation
Negative to positive
Specific-to-generic translation
Active-to-passive translation
Loan word
Cultural substitute
Mistranslation
Passive-to-active translation
Loan word with classifier
Total

Total of frequency
180
142
81
36
23
23
18
17
16
14
13
12
9
3
1
588

Percentage
30.61
24.14
13.77
6.12
3.91
3.91
3.06
2.89
2.72
2.38
2.21
2.04
1.53
0.51
0.20
100

Table 1 shows that the free translation technique was the most frequently used (30.61%), followed
by the synonym technique(24.14%) and the addition technique (13.77%).The frequency of use of other
techniques is much lower: generic-to-specific and specific-to-generic translations were used in 3.06% and
2.72% of the cases, respectively, while loan word, cultural substitute, mistranslation, passive-to-active
translation and loan word with classifier accounted for between 2.21% and 0.2% of the total instances found.
However, the doublet and free variation of pronoun techniques were not found in this work.

Table 2 Free translation
Original Text

Target Text

มันมาแล้ว

it’s biting

เอาอย่างนี้ดีกว่า

Hey, I have a good idea

เก่งนี้จ๊ะ มาได้ถึงนี่

Well, you did the right thing. How did
you find this place?

ซื้อมาเล่นๆน่ะ

I bought them just for fun.

พายเรือสุดแรงเกิด

Then she paddled as hard as she
could.
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Remark
The translator translated it’s biting
instead of it’s coming.
‘A good idea’ has the same meaning
as the SL’s “Let’s put it this way”.
SL text of “เก่งนี้จ๊ะ” (“How clever!”)
was replaced by “Well, you did the
right thing”.
“ซื้อมาเล่นๆ” literally means “I bought
them for play”, which does not fit in
this context.
“สุดแรงเกิด”in SL text is an idiom. It
means “do something as hard as one
can”.
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Finding
Free translation is the most frequently used of Larson’s techniques in the novel, with 180 or 30.61%
of all occurrences.

Table 3 Synonym
Original Text
ไม่เคยพูดถึงเรื่องผีเลย

พอตายแล้วกลายเป็นเปรต
พวกเด็กๆก็มานั่งปรึกษากันว่าจะเล่นอะไรดี
มันจะพ่นหมึกสีดาออกมาเป็นเครื่องป้องกัน
ตัวเองตามธรรมชาติ
น้องเล็กถามก่อนลุกพรวดพราดขึ้นมา

Target Text
They never told them about these
supernatural beings

Remark
The word “supernatural beings” in TL
text could be translated as“ghost
story”, which is the exact meaning of
เรื่องผี in the SL text.
When she died, she was reborn as a
Instead of “became”, the translator
hungry ghost
selects “reborn”, which fits this
context.
the children were talking about which ปรึกษา in SL text means “to consult”,
game they would play.
which does not fit this context.
the squid released black ink as a
The word “released” in the SL
natural response to an attack.
meaning is ปล่อย.
before she got up
The word “got up” in the SL meaning
is ตื่น.พรวดพราด (“abruptly”, “hastily”)
is not translated.

Finding
The second technique is the use of synonyms, words which are similar in meaning. The technique
was found in 142cases, often for the purpose of retaining the original collocation in the TL text. Thai words,
when translated into English, may not have the same meaning.

Table 4 Addition
Original Text
ก็เราจับเล่นนี่
กาลังครุ่นคิดทาอย่างไรให้เหมือนเปรต
นี่ยายแก้ว แม่ไม่ให้กินขนมพวกนี้เพราะมัน
อันตราย
แก้วนะซิแย่อยู่คนเดียว
คนขายเขาก็ไม่มีความรู้

Target Text
We just play with them and then let
them go.
She was thinking hard how to act like a
hungry ghost as much as possible.
She turned to Kaew and said Kaew, I
told you not to eat these sweets
because they are dangerous.
I am the unlucky one. I can’t
practice[sic] nursing.
The vendors don’t know about the
danger.

Remark
“and let them go” is added rightly to
convey the idea of a game.
“as much as possible” is added to the
text to further convey the meaning.
“She turned to Kaew” is added to
elaborate on Mum’s attitude towards
Kaew.
The translator adds “I can’t practise
nursing” in order to explain why “I am
the unlucky one”.
The translator adds “about the
danger” in order to further explain
what it is the vendors do not know.

Finding
The third most used technique is addition, which consists in adding words to expand the original
meaning. Eighty-one instances were found. Elaborating on the meaning is required in parts of the SL text.
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Table 5 Unduly free translation
Original Text
แก่นตายไปหลายเดือนแล้ว

Target Text
Many months have passed since
Kaen’s death.

พอเห็นน้าไลแก้วค่อยยิ้มออก

Kaew smiled, seeing Aunt Lai.

แกสอนให้ขา้ พเจ้าเตะตะกร้อตอนโรงเรียนเลิก
แล้ว
ตั้งแต่แก้วขาหัก แก้วก็อารมณ์ไม่สู้ดีนัก

After school, he teaches me how to
play Takraw.
Kaew had become cranky since she
broke her leg.

เอายาหม่องทาท้องแล้วให้กินยาธาตุน้าแดง

After taking some medicine and having
heat balm rubbed on her belly

Remark
By reversing the order of words, the
translator unduly emphasises Kaen’s
death.
Again, the order of words is reversed,
to no discernable advantage.
Same remark as above.
The original text says “Since Kaew
broke her leg she had become
cranky”.
The incident of rubbing heat balm on
Kaew’s belly happens before some
medicine is taken, but the translator
has her take the medicine first.

Finding
Unduly free translation was found in 36 cases. Part of the source text is retained but some other part
is translated by adding extraneous information, changing or repositioning the meaning in a way which is not
always justified or does not show enough respect for the nuances, or lack thereof, of the original text.

Table 6 Antonym
Original Text
น้องเล็กยังงงๆอยู่

Target Text
I still don’t understand.

คุณป้าพูดพลางกลั้นหัวเราะ

Aunt Joy said, tried hard not to
laugh.

กระบี่กระบองนี้มีประโยชน์นะ

Sword play [sic]isn’t just for fun

Remark
The translator renders งงๆ(confused) as
“don’t understand” to maintain the
nature of the SL text.
กลั้นหัวเราliterally is “held [her]
laughter”; the translator prefers the
negative formulation as more
colloquial.
The translator shifts the point of view
of the author from the usefulness of
swordplay to a negative formulation.

Finding
The fifth technique used, found 23 times, is the recourse to antonyms, translating declarative
expressions with negative formulations and vice versa to achieve beautiful translations.

Table 7 Omission
Original Text
ยายแก้วขี่จักรยานไม่แข็งซิ ถึงได้ล้มอย่างนี้

Target Text
Ha! Kaew, you suck at biking

ล้มลงไปก็แค่ถลอกๆไม่เจ็บมาก

So when we fall, we won’t hurt much.

เวลามีจันทรคราสหรือที่คุณย่าเรียกว่าจันทร์
อังคาธ[sic]น่ะ

when there is a lunar eclipse,
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Remark
The words ถึงได้ล้มอย่างนี้in the SL text
are omitted in the TL text.
The word ถลอก (skinned, scraped) is
omitted in the TL text.
The translator omitted the whole
phrase คุณย่าเรียกว่าจันทร์อังคาธน่ะ
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Finding
Both omission and antonym techniques have the same frequency in usage in the book, at 3.91%.
Omission is a technique whereby some words are intentionally cut off or neglected.

Table 8 Generic to specific
Original Text
อันเป็นอาหารที่แมวธรรมดาไม่กิน
ซ้อมดนตรี
จะเอาไว้ให้คุณครูในวันวาเลนไทน์

Target Text
Ordinary cats usually refused to eat
this snack
Practicing the fiddle
She said this would be the Valentine’s
Day card for her homeroom teacher.

Remark
The original generic word อาหารbecomes
a snack, a specific kind of cat food.
ดนตรี is music; the author does not
specify which kind.
The SL text does not mention any
teacher in particular but the translator
conjures one up.

Finding
Coming at rank seven of our survey, with 18 instances, is the technique of translating a generic term
with a specific one, often more evocative or more picturesque.

Table 9 Negative Antonym
Original Text
คุณแม่ก็ไม่มีเวลาทามากนัก เพราะต้องไป
ทางานทุกวัน
ยายแก้วขี่จักรยานไม่แข็งซิ ถึงได้ล้มอย่างนี้

Target Text
But Mom herself was too busy to
cook, having to go out and work
everyday
Ha! Kaew, you suck at biking

ขากรรไกรหุบไม่ลง

your jaw locks

Remarks
The translator selects “too busy”
instead of “Mom does not have time
to cook”.
According to Macmillan English
Dictionary, “suck” refers very
informally to being very bad – rather
than “not good” in the SL text.
The meaning in the SL text is “your
jaw cannot shut” but the translator
prefers the more concrete verb “to
lock”.

Finding
The negative-to-positive translation technique was found in 2.89% of the samples collected. The
negative formulations in the source language original texts are turned into declarative sentences in the target
language.

Table 10 Specific to generic
Original Text

Target Text

คุณลุงคุณป้า

Guardians

ที่ชายหาดก็มีของเล่นสนุกๆหลายอย่าง

On the beach, there are so many
things to play with
The fruits were at the end of the
branches

ลูกพลับอยู่ตรงปลายกิ่ง
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Remark
“Guardians” is emphatic and more
generic than คุณลุงคุณป้า (uncle and
aunt).
The translator turns ของเล่น(toys)into
“many things” in the TL text.
The translator renders ลูกพลับ
(persimmon fruits) with the generic
“fruits”.
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Finding
The specific-to-generic translation technique was found in 2.72% of the cases, and the study showed
that the technique was used mostly at the word level. A relationship between specific words in the SL text is
rendered by generic words in the TL text.

Table 11 Active to passive
Original Text
พอคุณลุงเล่าจบเด็กๆก็ไปนอน

Target Text
After her uncle finished his story, the
children were sent to bed

เพื่อนฝูงต่างแยกย้ายกันไป

Some of her former classmates were
sent to different classrooms

แม่ของหมูหวานขับมา

A car driven by Mrs. Theera

Remark
The SL text has children going to bed,
an action form, which turns into a
passive voice in English.
The translator shifts the point of view
of the author from the SL text active
to the TL text passive voice.
In the SL text, Mrs Theera is driving the
car and the subject of the sentence.

Finding
There were 14 instances of active-to-passive translation, a technique which transforms an active
subject in the SL text into a passive object in the TL text.

Table 12 Loan word
Original Text
ฮึ ทาเป็นฝรั่งไปได้

Target Text
Hey! You’re acting like a farang!

เสียงประชามติบอกว่าอยากรับประทานขนม
แป้งสิบ

the popular demand was Paeng-sip

แกสอนใหข้าพเจ้าเตะตะกร้อตอนโรงเรียนเลิก
แล้ว

After school, he teach me how to play
Takraw

Remark
Instead of translating ฝรั่ง as
“foreigner”, the translator keeps the SL
original word.
Paeng-sip is the proper name of a Thai
steamed delicacy which has no
equivalent in Western cultures.
Sepak Takraw is the official translation
of ตะกร้อ; Sepak is the Malay word for
that sport.

Finding
The use of loan words was found in 2.21% of the cases surveyed. This technique is resorted to when
a term or expression has no cultural equivalent in the receptor language and thus must be borrowed
wholesale, with or without an explanatory footnote.

Table 13 Cultural substitute
Original Text
Target Text
ว่าแล้วชวนอ้วนน้องสาวฝาแฝดหน้าตาเหมือน Then she turned to her twin sister
ยังกับแกะ
Euan who looked exactly like her as
two peas in the pod.

Remark
ฝาแฝดเหมือนกันยังกับแกะ is a simile
figurative language which invites the TL
idiom “two peas in the pod”.

Finding
The technique of finding a cultural substitute was found in 2.04% of the phrases collected. It consists
in using a word or phrase in the TL text as an equivalent of the SL text expression at the same level.
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Table 14 Mistranslation
Original Text
แก้วแปลความเห็นใจ

Target Text
Kaew misunderstood Lek’s kindness.

Remarks
According to Macmillan English
Dictionary, “kindness” refers to a kind
behaviour or a kind feeling (p.786).The
suitable word should be “sympathy”.

Finding
Mistranslation is found when the meaning of the receptor language is different from that of the source
language, an occurrence recorded in 1.53% of the samples culled.

Table 15 Passive to active
Original Text
นิดกับหน่อยถูกคุณป้าจับเข้าโรงเรียนประจา
ทั้งคู่

Target Text
Aunt Joy sent her son Nid and Noi to a
boarding school

Remarks
The translator changes the act of
passive subject in the SL text to an
active subject in the TL text.

Finding
Passive-to-active translation is a transformation of passive subject in the SL text into an active subject
in the TL text. This technique was found in 0.51 % of the collected material

Table 16 Loan word with classifier
Original Text
เรื่องขุนช้างขุนแผน

Target Text
The story of Khun Chang and Khun
Paen

Remarks
Khun Chang Khun Phaen is a classic
work of Thai literature most TL readers
would be unfamiliar with, so “the story
of” is added to clarify what is involved.

Finding
The technique of using a loan word with a classifier applies when readers or viewers in the receptor
language are unlikely to be aware of the nature of a well-known cultural element in the source language.

Conclusion and Recommendation
This study focuses on the translation techniques frequently used in the translation into English ofแก้วจอมแก่น as
Kaew the Playful. The analysis of the data was conducted based on the translation techniques listed in Meaning-based
Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence by Mildred L. Larson (1998). The findings have shown that there are
fifteen techniques most frequently used, as follows: free translation, synonym, addition, unduly free translation, antonym,
omission, generic-to-specific, negating antonym, specific-to-generic, active-to-passive, loan word, culture substitute, passiveto-active translation and loan word with classifier, plus mistranslation, a translation technique by default as it were. The
doublet and free variation of pronoun techniques were not found in this study.
Free translation is the most frequently used Larson technique, with 180 samples found. The meaning of the SL text
is kept to its nearest TL equivalent. The translator used this technique to adapt some Thai phrases or idioms into English.
The second technique is the use of synonyms, words with similar meaning; the technique was found in142 samples.
Often, Thai words when translated into English do not have the same meaning.
The third most used technique is addition, with 81 instances. Elaborating in the TL text the meaning of the SL text by
adding a few explanatory words is sometimes necessary. As there are no full stop marks in Thai, when a Thai sentence is
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translated into English, at times the English structure may become a phrase. Thus, making additions is a good technique to
complete the English grammatical structure.
The fourth most used technique was unduly free translation, found in 36 samples. Some of the source text is
retained but some part is translated by adding extraneous information, changing or repositioning the meaning. This is usually
frowned upon. Yet, the study shows that repositioning meaning in the TL text may also maintain the nature of the SL text
or its equivalent, if the variation is of little import.
The fifth technique is the use of antonyms; the technique was found in23 samples. Although the SL text is a
declarative sentence, the translator turns it into a negative sentence to achieve a beautiful translation.
The omission technique was used 23 times as well. Omission, it was found, happens at phrase level rather than
word or sentence level. This may be because the translator considers that the TL text is adequate enough without
translating such or such a phrase.
Generic-to-specific translation comes next in terms of frequency of use, with 18 instances. This is a technique
whereby a general term or terms in the SL text is rendered by a specific term in the TL text.
It is negating antonym legerdemain, of which 17 examples were found in the book under study. The original SL text
has negative sentences which the translator renders through declarative statements.
The specific-to-generic translation technique was found in 16 samples. A relationship between the specific words in
the SL text is used to represent the general word in the SL text. The study has shown that the technique was used at the
word level mostly.
The use of loan words was found to be the tenth most used technique in the translation of the novel. Thirteen
instances were found. Words from a language unknown to most of the speakers of the receptor language are loaned.
Using a loan word with a classifier is a similar technique, which was found in 0.2% of the gathered material.
Sometimes the translator must use the modifier to the basic meaning of the term loan to make it clear whether it is a
person, an animal, an object or a place, real or imagined, to prevent ambiguity in meaning.
One surprising finding is that the recourse to active-to-passive translation much outnumbered that to passive-toactive translation, with 14 samples (2.38 %) and 3 samples (0.51%) respectively. Generally, the Thai language seldom uses
the passive form, but in Kaew the Playful, the translator favoured it.
In conclusion, various Larson’s translation techniques were found in the children’s novel Kaew the Playful. The
translated version of this children’s literature endeavoured to preserve the meaning and style of the Thai language through
the use of a variety of translation techniques. There are only a few research studies have dealt with translation techniques
from Thai into English, and the present study is a new contribution in this field. This paper has presented definitions of
translation concepts and the various processes identified by well-known scholars. Likewise, the others studies’ findings have
shown that the important of the translated version is to preserve the original meaning of the source text which is with the
same this paper’ findings.
Recommendations
Nowadays, there are still few foreign translated versions of Thai literary works. Yet, there is much need of
translations – into the main world languages and into the national languages of our ASEAN Community partners – of
a body of Thai language works, such as articles, feature stories, short stories, novels, travelogues, movie subtitles,
historical documents and so on. This research paper could be of help to translators rendering Thai into English.
The researcher has analysed the translation techniques based on Larson (1998) used in Kaew the Playful and
found that free translation was the most frequently used, ahead of thirteen others whose diversity has helped
bridge the linguistic gap. Of the Larson shopping list, no examples were found in the novel under study for a
couple of techniques.
The samples provided in the study should be a wealth of knowledge in the exercise of the translation craft.
In the cases where the data is not entirely clear, a senior translator should be consult.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อค้นคว้าปัจจัยที่ส่งผลต่อการการสลับภาษาอังกฤษ-ไทยของอาจารย์และนักศึกษา ความถี่ในการ
สลับภาษาและสาเหตุที่ต้องมีการสลับภาษา รวมถึงทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาไฟฟ้าและบัญชีที่มีต่อการสลับภาษาใน
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนใช้กิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษ ข้อมูลวิจัยมาจากการสังเกต
ชั้นเรียน การสัมภาษณ์ และความคิดเห็นของนักศึกษาจากการตอบแบบสอบถามในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ของภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 กลุ่มประชากรในงานวิจัยได้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งเป็นเพศชาย 11 คน และเพศหญิง 19 คน
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าโอกาสที่ผู้เรียนจะสลับภาษาเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนต้องการตรวจสอบ
ความเข้าใจเนื้อหา แบ่งงานหรือทากิจกรรมกลุ่ม และปัจจัยที่ทาให้ผู้สอนต้องสลับภาษาคือผู้เรียนไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
เมื่อผู้สอนใช้แต่ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว การสิ้นเปลืองเวลาในการอธิบายเนื้อหา และผู้เรียนมีความรู้ด้านคาศัพท์ที่จากัด นักศึกษา
เห็นพ้องต้องกันว่าทั้งนักศึกษาและผู้สอนควรใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชั้นเรียน นักศึกษายังเห็นด้วยอีกว่าการใช้ภาษาไทยใน
ชั้นเรียนช่วยให้พวกเขาเข้าใจเนื้อหาวิชาได้มากขึ้น เข้าใจคาศัพท์ใหม่ๆ ได้ดีขึ้นและรู้สึกผ่อนคลายเวลาเรียน ผลการวิจัยชี้ว่าควร
สนับสนุนให้มีการสลับภาษาในชั้นเรียนภาษาอังกฤษในทุกๆ ระดับชั้นเรียนรวมถึงโรงเรียนสองภาษาและการเรียนแบบค่ายภาษาด้วย
คาสาคัญ ระดับปริญญาตรี การสลับภาษา การเรียนแบบใช้กิจกรรมเป็นสื่อ

Abstract
The purpose of this study was to explore the factors that influenced the L1 code-switching in a lecturer
and students, the frequency the L1 code-switching used and for what purposes, and the attitudes of the Thai
undergraduate students majoring in electrics and accounting toward using the L1 code-switching in the EFL
classroom. Activities based on task-based learning were used to promote speaking-up in class. Data came
from classroom observations, interviews, and the attitudes expressed through questionnaire over the two
weeks of the first semester of 2016. Participants included a lecturer, a female, and thirty undergraduate
students, eleven males and nineteen females, taught and enrolled in 0032003: English Reading. The study
showed that the occasions influenced these EFL learners to switch to the L1 was checking comprehension,
managing tasks or carry out group work, helping understand some new vocabulary words, and enhancing their
personal interactions. Similarly, the factors caused the lecturer to use the L1 code-switching were the
difficulty of stopping students to use the L1, no speaking or reticence among students when attempting to
use L2, the waste of time in using L2, the students’ lack of vocabulary knowledge and so on. These EFL
students agreed that both students and teachers should switch to the L1 in classroom. They also agreed that
the advantages of the Thai code-switching were helping them to understand the difficult concepts better and
understand new words better and also making them feel at ease, and less stressed. The findings suggest
pedagogical implications for promoting the L1 code-switching in classroom in all educational levels and other
educational processes like bilingual education and immersion education.
Keywords: undergraduate, code-switching, task-based learning
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1. Introduction
A lot of students who study English as a foreign language (EFL) dream of becoming a good English user,
studying further in a native English country, and having more opportunities to find a good job with their capacity of
English. Some also believe that they will earn more money if they are good at English. To reach their dreams,
many students practice English harder. Others decide to pay more money to join the extra English classes,
especially the expensive ones. Some even hires a native speaker to teach them with the hope that they can use
English effectively. However, although some can reach their goals, holding on to such choices leads to spending a
lot of money and time. Furthermore, this situation seems more and more serious when the word ‘globalization’ is
brought to this world.
Like other EFL learners, Thai students cannot use English as fluently as they expect. Even worse, they
are afraid of using it. Teachers of English, of course, play a significant role to make use of the most effective
method of teaching and also the best instructional material available to help their students to master all English
language skills, without exception for Thai teachers. No wonder that it is a very challenging task for Thai teachers of
English who, like their students, are non-native English speakers, surrounded by Thai culture, Thai styles, Thai
beliefs, and so on in their environment. What should they do to help their students use English effectively and
confidently, not just in classroom, but in their real life?
Speaking up in class is very important for students’ academic success. Although students realize this
importance, most of students meet some difficulties to perform that task. Many teachers realize this problem, so
they bring some creative activities such as task-based activities to class to provide more opportunities for students
to interact and speak in class. According to Vygotsky (1978), the speech comes out when children have a chance to
interact. This seems the activities brought by teachers really work. However, Dobson (1974) states that it is difficult
to begin conversation activities in classroom because the student has adjusted to the passive role during the
manipulative phrase of language learning and is unprepared for the active role demanded in conversation practice.
The problem seems to be more difficult when considering a trend towards language use in class. Many studies
show that the importance of active oral participation in US higher education has increased with the change in
university practice in the early 1980s from a lecture format to an interactive discussion format (Lucas & Murray,
2002; Mason, 1994; Meyers & Jones, 1993). Voice, memory, preparation, knowledge, and most of all, a speaking skill
should be integrated to make oral participation in class more effective (Chin, 2004).
For years, interviews with students and teachers, classroom observations, audiovisual recordings of
classroom interactions, and documentary analysis have been critically used to understand how students
participates in class discussion, especially in undergraduate levels which English is increasingly being adopted as the
language of the education while this task is one of the most challenging tasks for Asian students (Cheng, 2000; Kim,
2006; Lee, 2009).
Let students use the mother tongue or the first language is an interesting alternative way to encourage
students to speak in class. Storch and Wigglesworth (2003) reports in their research that private speech and the use
of the L1 are closely interconnected. They also mention that the L1 is a tool with cognitive and social functions
that can help students understand the requirements and content of a task, reflect on language form, and establish
a good climate of collaboration. Others report that the L1 is used in several functions such as to establish a shared
understanding of the task, to set task goals, and to comment on their L2 use etc (Alley, 2005; Anton & DiCamilla,
1998; Brooks, 1994; Swain & Lapkin, 2000). Therefore, the first language is useful tool for learning the target
language.
I, taking two roles of an EFL learner and lecturer, am particularly interested in Thai undergraduate
students who are unable to avoid the use of the L1 code-switching in their EFL class. Although using the L1 in class
is still a controversial issue, my distinctive findings show its great benefits. In what follows, the research contains
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the introduction part, contextual information, related studies, together with the research questions. Then, I
describe the methods including setting, research tools, data collection, and data analysis. Additionally, discussion,
conclusion, and implications are stated to help the readers get the most out of the research.

1.1 Contextual information
Thai is the language of instruction at all levels of all educational institutions in Thailand, with English taught
as a foreign language above grade four in public schools and in kindergarten level in private schools. By the mid-1980s
there were more than 7.3 million students (over 90 percent of the age group) enrolled in the compulsory six-year
elementary schools, 2.2 million in the six years of secondary schooling, and 715,000 in the nation’s 31 registered
universities and colleges (Gwinn, Norton & Goetz, 1990). In fact, in 2016, there are more than 185 registered universities
and colleges in Thailand. In addition, international schools of which head offices are located in English speaking
countries have increasingly opened branches in Thailand. The fight between those schools and local schools starts.
The local school owners not only offer Mini English Program, English Program, or International English Program,
whatever they are called, but also spend heavily on advertising and promotion for market share. While local public
and private schools are struggling to survive, a lot of universities offer Thai students the so-called International or
English Program as well. Most importantly, globalization, communication, and education lead English to be the global
language. These factors force Thai students in all levels to realize the importance of English and try heavily to
improve their English skills. In particular, in undergraduate levels, high level of proficiency in English is demanded.
Rajamangala University of Technology Tawan-ok (RMUTTO), Chanthaburi has conducted a test called the
English Proficiency Test, which is created by me and approved by three lecturers of English teaching in the degree
level at RMUTTO. The test designed to test the students’ reading, writing, and listening – speaking skills consists of
general and academic English. There are 90 items in the test, divided to three parts to test the skills mentioned, 30
items for each. The total test time is 2 hours. However, in average, only 10% of the students can reach 50% point in
one test.
There are about 200 students enrolling in the 0032003 course in a semester, but 30 students were chosen
in this research in the first semester of 2016 academic year. The overall objective of the course is to help the students
master the practical skills in comprehending English texts. In particular, the course objectives mostly focus on reading
comprehension skills which are dictionary skills, word-attack skills, text-attack skills, and reading skills.
According to the skills of the course as well as the important role of English as global language,
participating in class activities is required to evaluate their understanding and to promote their capacity of English. This
leads to the question: “How can these undergraduate students participate in class when they have low proficiency of
English?” Therefore, allowing them to code-switch to L1 may be a good alternative.

1.2 Literature review and related studies
Liu (2001) states in his book about the benefits of communication in class that it is a way for students to
get informative ideas and opinions, to have better understanding, to check the answers with the lecturer and
classmates, to create a good impression, to help build self-esteem. For a lecturer, it is a way to get to know students
personally. Although Liu values the important of classroom communication, his reports focus on Asian students
studying in the US. In fact, for the EFL students studying English in their home countries, the situations appear
different. A wide variety of factors influence their opportunities to limit the use of English whether speaking, listening,
reading, writing, or whatever.
In English classroom, most of EFL teachers intend to encourage their students to participate in class. Some
continue the intention with exhaustion, but some give up when they discover that their students cannot use English
as fluency as it should be, or, even worse, many students response with silence. This leads to the return of the
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teacher-centered teaching which students just sit, listen, and think. In what follows, many researchers report an
alternative way to solve this problem: the use of the L1 code-switching.
Undergraduate
An undergraduate degree (also called first degree, bachelor's degree or simply degree) is a colloquial
term for an academic degree taken by a person who has completed undergraduate courses. It is usually
offered at an institution of higher education, such as a university. The most common type of this degree is
the bachelor's degree, which typically takes at least three or four years to complete.
L1 code-switching
Code-switching is the process that occurs in the brain when people switch back and forth for one
language to another (Sert, 2005). This is consistent to Valdes (1977) who said earlier that code-switching,
including mixing, transferring, and borrowing, is the use of two languages simultaneously or interchangeably.
Learners seriously studying and L2 have the most important goal of becoming bilingual which means that
they are able to speak two languages equally well. Being bilingual and communicating with others who speak
the same languages as they do naturally engages the brain in a code-switching process (Macaro, 2005).
Duran (1994) says, “If code-switching is something which happens naturally in the scheme of
bilinguality, it must be serve important functions for the language learner and user. Crystal (1987) notes that a
switch may convey a certain attitude to the listener. Monolingulas, for example, can adjust the tone of their
language to match a perceived level of formality, thereby communicating their attitudes. Bilinguals, on the
other hand, can use code-switching to achieve the same effect and give their speech added impact.
When considered carefully, code-switching also involves the process of interlanguage which
learners develop in the process of learning a second language (Selinker, 1972). An interlanguage is neither the
native language nor the target language, but instead it falls between two. Brown (1994) explains that the
interlanguage refers to a language system that has a structurally intermediate status between the native and
target languages. In fact, in the process of learning a second language, learners use various strategies to cope
with difficulties and to build their way to full target language competence. Alongside the attempts, numerous
production and errors take place in the process of interlangauge. For example, a Thai student says, “I not
have money” for “ฉันไม่มีเงิน,” and the other says, “a zoo open” for “สวนสัตว์เปิด.” These are just some
examples of errors occurring in L2 caused by the L1. Although the negative effects caused by the learner’s
first language are often stressed in error analysis, the positive effects should not be overlooked. As mentioned
earlier that the mother tongue has several benefits. The native language is undoubtedly the most valuable
knowledge that language learners can call for when learning a second or a foreign language. In sum, in the
process of interlangauge, the benefits of the L1 outweigh the disadvantages.
In other cases, code-switching to the L1 is used by the learners of low proficiency in the L2 when
they are unable to use the L2 to manage their tasks. In addition, their teachers have to switch to the L1 when
these learners cannot understand what has just been explained in the L2.
The use of the L1 code-switching in class, especially using the L1 in English classroom, has been
studied focusing on multiple factors. Before code-switching to the L1, English learners face many difficulties
when using English. This results in an unwillingness to speak in English arising from a number of difficulties.
Tsui (1996) reports the factors which cause EFL students to switch to their L1: the lack of confidence or fear
of making mistakes, their limited opportunities particularly in large teacher-centered classes, and the peer
pressure and resistance to speaking in a foreign tongue. Zabrodskaja (2007) also supports those findings that a
teacher may switch to the L1 when revising the difficult material that has already been given in the L2 and
that the students still cannot understand it clearly.
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However, another interesting factor causing the L1 code switching among ESL children studying in
the US is reported by Goddess (2009) in the opposite way. It is not because of the lack of the capacity of
using English, but code-switching takes place when their immigrant parents who cannot speak English need
assistance to navigate many day to day tasks: shopping, bill payment, service calls, and so on. In this case,
the children often provide translation services to their parents. Therefore they need to become a code
switching expert. Consequently, code-switching is a skill the EFL and ESL learners and teachers need. Why not
practice this skill in classroom? The following reviews have been selected to focus more on the value of the
code-switching to the L1.
The value of the L1
The value of the L1 is reported by many researchers in their studies. Holliday (1994) argues that
students working in groups or pairs do not have to speak English all the time; they can speak in their first
language about a text, then what they are doing is communicative. The mother tongue may usually serve
social and cognitive functions, including the construction of scaffolded assistance and create through
collaborative dialogue which promotes the opportunity for language acquisition to take place (Anton &
DiCamilla, 1998; Swain & Lapkin, 2000). Another study also supports that the use of the L1 relates to learner
identity. For example, the researcher explores how the L1 enables students in postcolonial Hong Kong to
resist the symbolic dominance of English and to communicate shared cultural values (Lin, 2000). Atkinson
(1987) suggests that the use of L1 may be useful for students to set up their pair and group work, to sort out
an activity which is clearly not working when using the L2, and to check comprehension. Atkinson also
suggests the teachers to code-switch to the L1 for translation as a teaching technique. He lists the
appropriate uses for the L1 in the L2 classroom as shown in Table 1. This is consistent in Auerbach (1993)
who offers the possible occasions for code-switching to the L1 in classroom as the following: negotiation of
the syllabus and the lesson; record keeping; classroom management; scene setting; language analysis;
presentation of rules governing grammar; phonology, morphology, and spelling; discussion of cross-cultural
issues; instructions or prompts; explanation of errors; and assessment of comprehension.

Table 1 Suggested uses for L1 in the EFL classroom
Suggested Uses for L1 in the EFL Classroom
Some Examples
Elicit Language
“How do you say ‘X’ in English?”
Checking comprehension
“How do you say ‘(a sentence)’ in the L1?”
Giving complex instructions
-Co-operating in groups
Students compare and correct answers to tasks in the L1.
Explaining classroom methodology
-Using translation to highlight a recently
-taught language item
Checking for sense
Have students try to translate it into the L1 to realize their error.
Testing
-Developing circumlocution strategies
Have students think in different ways to say the same thing in the L1
Uses

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

The disadvantages of the L1 code-switching
Although there are many research findings support the advantages of the L1 code-switching in the
foreign language classroom, the mother tongue has potentially some negative consequences. For example,
too much reliance on the L1 may undermine the psycholinguistic rationale for task-based interaction as
stretching student interlanguage through the process of engaging in a communicative task (Skehan, 1998). In
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addition, the L1 which is very different from the L2 will interrupt the L2 development. This leads to negative
transfer of the L1 or L1 interference (Niancharoensook, 2003). In other words, in this process, the loss of L2
will occur. For teachers, they feel uncomfortable or somewhat guilty when students are conversing in the L1
because their duty is to improve students’ English language (Carless, 2002).
Carless (2008) expresses the views of teachers and educators talking about their concerns for the
use of the L1 in the foreign language classroom as follows:
“I don’t have a problem with student use of the MT, but I do think there are dangers of overuse
because the whole point of the class is for learners to be practicing their English.” “Teachers feel frustrated
that they can’t monitor performance on the use of language adequately. It seems that they are helpless in
monitoring mother tongue usage.”
In sum, the functions of the L1 code-switching in English classroom are presented with reference to
the uses in both bilingual and EFL communities. Following the functions of students’ and teachers’ code
switching, more research must be done to prove code-switching effectiveness.
For me, I believe in the advantages of the L1 code-switching in the English classroom, and I prefer
to adapt the theories, the research findings, and the suggestions above to do some more research to prove
its positive effects to EFL learners and teachers as well as educators. The research setting composed of the
classroom observations, the interviews, and the questions asked in the questionnaire to make the research
more believable. Furthermore, to encourage the students to participate more in class, the task-based
activities are used in class.
Task-based learning
Task-based learning (TBL) involves the use of language but in which the focus is on the outcome of the
activity rather than on the language used to achieve that outcome (Seedhouse, 1999; Willis, 1996). Definitions of
TBL have been debated and discussed widely. Despite the differences in their definitions of ‘task’, there are some
common characteristics. Those tasks involve communicative language, and they consist of some input data and
one or more related activities or procedures. Nunan (1989) also argues that tasks are undertakings in which learners
comprehend, produce, and interact in the target language in contexts which are focus on meaning rather than
form.
TBL methodology in language teaching has been recognized by a number of researchers in recent years
as useful in facilitating a communicative language teaching classroom approach. Studies report that TBL can
increase learner awareness of the target language and improve fluency in its use, as well as providing opportunities
for meaning-focused comprehension and production of the target language (Long & Crookes, 1993: Prabhu, 1987).
It also encourages students to participate more actively and enthusiastically in their own learning as well as
provides students themselves with the chance to open and close conversations (Breen, 1987). In addition, Murphy
(2003) expresses that TBL provides an environment which best promotes the natural language learning process
that is most clearly seen in the child’s mastery of its mother tongue. With TBL, teachers need to find ways to
create classroom interaction so as to maximize opportunities for students to use and practice their language skills
(Seedhouse, 1999).
With regard to distinguishing task types not necessarily based on their being open or closed, Willis (1996)
suggests six different types of tasks which show different outcomes in terms of language use: 1) listing, 2) ordering
and sorting, 3) comparing, 4) problem solving, 5) sharing personal experience, and 6) creative tasks. In this case, I
adapt ordering and sorting and comparing task types to use in my research. Therefore, I explain in details only
about these two types.
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First, the ordering and sorting tasks involve four main processes: 1) sequencing items, actions or events in
a logical or chronological order; 2) ranking items according to personal values or specified criteria; 3) categorizing
items in given groups or grouping them under given headings; and 4) classifying items in different ways where the
categories themselves are not given. Second, the comparing tasks involve comparing pieces of information of a
similar nature but from different sources or versions to identify common points and/ or differences. The process
involves matching to identify specific points and relating them to each other, finding similarities and things in
common, and finding differences.
A qualitative and a quantitative research approaches are not often found together in the studies about
the L1 code-switching. In addition, the use of the L1 code-switching in class arising from task-based TBL
methodology has not often been done together as well. Moreover, in the English classroom in Thailand, there are
few research conducted about the code-switching among task-based activities. For me, more studies using both a
qualitative and a quantitative approach should be conducted to provide rich descriptions of the use of the Thai
code-switching in English classroom in a higher educational level in Thailand.
1.3 Research questions
1. What factors cause the L1 code-switching in a lecturer and the students?
2. How frequently is the L1 code-switching used and for what purposes?
3. What are the attitudes of the Thai undergraduate students majoring in electrics and accounting
towards using the L1 code-switching in the EFL classroom?

2. Methods
Both qualitative and quantitative research approaches were used in this study. A qualitative
research approach is different from a quantitative research approach about how to achieve its theory or
broad explanation. Creswell (2002) explains the theory of this approach in which becomes the end point that
it is an inductive process of building from the data to broad themes to generalized model or theory. The logic
of this inductive approach is shown in Figure 1.
I began the study by gathering detailed information from participants and formed this information
into categories, according to the open coding technique to name and categorized the phenomena proposed
by Strauss and Corbin (1990). The two basic procedures to code the information were making of comparisons
and asking of questions. After coded, these categories, then, was developed into broad themes, theories, or
generalizations that, then, were compared with personal experiences on the topic.

Figure 1 The inductive logic of a qualitative research approach
Generalizations, or Theories
to Past Experiences and Literature
Researcher Looks for Broad Patterns, Generalizations, or
Theories from Themes or Categories
Researcher Analyzes Data to
Form Themes or Categories
Researcher Asks Open-Ended Questions
of Participants or Records Fieldnotes
Researcher Gathers Information
(e.g., interviews, observation)
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In this study, the qualitative research approach was adopted through unstructured, open-ended
interviews and class observations. The approach aimed to increase understanding of what factors caused the L1
code-switching in a lecturer and the students and how frequently the L1 code-switching was used and for what
purposes. Patton (1985) states that the qualitative research approach allows us to understand situations in the
uniqueness as part of a particular context and the interactions there. This is consistent with Hammersley (1992)
who describes the benefit of the qualitative research approach as the way to make data understood simply as the
analysis of words rather than numbers. He also states that this method is suitable for observation rather than
experiment and unstructured rather than structured interviews. In addition, the method documents the world from
the point of view of the participants studied.
To make the study more reliable, the quantitative research approach was also used. Based on Schweers
(1999) and Tang (2002), the questionnaire for the research was designed. It provided a quantitative description of
attitudes by asking questions to know what were the attitudes of the Thai undergraduate students majoring in
electrics and accounting toward using the L1 code-switching in the 0032003 English Reading course.
2.1 Setting
This study was conducted in the campus of Rajamangala University of Technology Tawan-ok (RMUTTO),
located in Chanthaburi, the province in the east of Thailand. The university awards associate, bachelor degree in 15
majors. The study took place in the 0032003: English Reading class in the first semester of the 2016 academic year.
The aim of the study was to investigate the factors that caused the L1 code-switching in a lecturer and the
students, the frequency the L1 code-switching used and for what purposes, and the attitudes of the Thai
undergraduate students majoring in electrics and accounting toward using the L1 code-switching in this EFL
classroom.
This English course is required by the undergraduate school as part of students’ bachelor’s degree
programs. The overall objective of the course is to help the students master the practical skills they need in
comprehending English texts. The practical skills needed are dictionary skills, word-attack skills, text-attack skills,
and reading skills. A textbook used to serve the purposes of the course is Headway Academic Skills, Reading,
Writing, and Study Skills Level 1, Harrison R. (2011) Oxford University Press. The length of each class (one session) is
3 hours per week. The traditional classroom set-up was used to make it easier to manage task-based activities in
small-group work.
2.2 Participants
There were 30 undergraduate students majoring in electrics and accounting enrolled in the class.
All of them were studying in the second year. All students were selected to observe. Similarly thirty students
from two classes were interviewed. All of the students in these classes are Thai. They were separated into 2
groups by their majors who are 17 students from electrics and 13 students from accounting. There were 11
males and 19 females. The participants came from every regions of Thailand. Their ages usually ranged from
19 to 21, and the average age was 19.8. Although the lecturer and the participants are non-native speakers of
English, they agreed to participate in the study. Participants’ profiles shown in Table 2 adapted from Lee’s
participants’ profiles (Lee, 2009) were used to note their biographical information.
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Table 2 Participants’ profiles
Number/ Name
1. Jirasak
2. Narongsak
3. Thitiporn
4. Nawamin
5. Pitsanu
6. Sittisak
7. Veerapat
8. Narupat
9. Witsawa
10. Torfan
11. Unchalee
12. Manoon
13. Sarocha
14. Pattaraporn
15. Suttada
16. Peerapon
17. Boonyarit
18. Jutaporn
19. Nahathai
20. Kittiya
21. Kaimook
22. Prasanee
23. Arisa
24. Tatpicha
25. Panida
26. Siriphan
27. Suchanya
28. Sansanee
29. Hathairat
30. Nisanart

Age
19
20
20
19
19
20
19
19
20
20
19
20
21
19
20
21
20
19
20
20
21
21
20
19
20
21
19
19
20
20

Participants’ Profiles
Gender
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
F
F
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Major
electrics
electrics
electrics
electrics
electrics
electrics
electrics
electrics
electrics
electrics
electrics
electrics
electrics
electric
electrics
electrics
electrics
accounting
accounting
accounting
accounting
accounting
accounting
accounting
accounting
accounting
accounting
accounting
accounting
accounting

Current Status
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year
2nd year

The participants in this study shared similar cultural and educational backgrounds. They were born and
raised in Thailand, and they had studied English as a foreign language with primary focus on grammar and reading
from secondary or vocational school. Most started studying English in Grade 1 in a primary school, but some began
their studying English in Grade 5. However, this difference did not affect their English abilities too much. 17 of the
participants were electrics students and 13 of them were accounting students graduated with a high school degree
in various fields. All could not pass the English Proficiency Test of which a score required is 50%.
About the English Proficiency Test, it was designed by me and approved by 3 lecturers of English
teaching in the degree level at RMUTTO. The test composts of both general and academic English aiming to
test reading, writing, and listening – speaking skills of the students. There are 90 items divided into 30 items
for three skills: listening-speaking, reading, and writing. The total test time is 2 hours. If the students can pass
the test, their ability of English is accepted as an intermediate level. However, in each test set, there are a
few students can pass the score of 50%. Therefore, when I wanted to know their real ability, I used the CEFR
online test to test them. It classified them as elementary level learners with ‘a capacity to deal with simple
straightforward information and to get by in familiar contexts.’
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The task-based activities were Jigsaw reading tasks, shown in Appendix 1, which students read different
parts of a text and matched things according to the instructions. The students were divided into six small groups,
each consisting of five students. All groups were selected, and the class was observed two times (2 hours for each).
2.3 Events and process
To obtain more authentic classroom data, the lecturer and the students were not informed of the
observation purposes beforehand. Both the lecturer and the students first were persuaded to use the L2 in
managing activities or performing tasks. However, they were informed to switch to use the L1 if it was needed. The
jigsaw reading tasks were assigned to force the students to participate in group work while they were expected to
perform the code-switching. First, they attempted to use the L2, at the same time, they were ready to switch to
the L1. Likewise, first, the lecturer used the L2 and then switched to the L1 if necessary. In each session there were
two task-based activities prepared for the students in the same arrangement.
The class started with greetings, and the lecturer talked briefly about the general idea of the assigned
tasks within twenty minutes. Then, the students were asked to form small groups of five to manage their taskbased activities for about twenty minutes for each. During the class activities, the lecturer visited each group to
check if the activities were going well. When they completed their tasks, they were asked to present the finished
tasks to the whole class, for about 10 minutes for each. Again, when presenting, they used English, but they could
code-switch to Thai if it was needed. Finally, the lecturer commented on the complete tasks and the involving
elements presented. When commenting, the lecturer additionally suggested how to improve their English skills. For
the listening-speaking skills, the lecturer also suggested the ways to find the useful supplementary materials such
as texts, news, songs, films, dictionaries etc. The way to manage the tasks easier was suggested as well.
Furthermore, the knowledge of reading skills and vocabulary skills such as looking up word meanings, guessing
word meanings in contexts, identifying main ideas, locating supporting details, making inferences, note-taking, and
so on were mentioned. To increase the students’ understanding, some more examples were brought to class by
the lecturer.
2.4 Research tools, data collection, and data analysis
Data was collected in the second and third weeks of September, 2016. The data collection and data analysis
occurred in a consecutive manner. In other words, the class observations were conducted first. Then, they were
followed by the interviews. Finally, the questionnaire had been distributed before the data analysis was done.
However, to make it more relevant, some parts of the questionnaire were rewritten according to some behavior
occurred in the class observations and the interviews.
Classroom observations
The lecturer’s teaching behavior and both groups of the students’ task performances were observed and
recorded to find out how frequently and on what occasions Thai was used. The class was observed two times, 2
hours for each. The observations were note taken and recorded by a tape-recorder provided. After each
observation, I transcribed, summarized, and then coded the information into categories.
Interviews
To support the observation data, the lecturer and thirty students were interviewed through an unstructured,
open-ended, and face-by face interviews, alongside the teaching between the two weeks that the research was
conducted. Each interview was conducted individually in an empty room to get enough privacy approximately for
20 minutes. During the interviews, I began to ask the participants to talk about their experiences, focusing on
teaching when asking the lecturer, but focusing on studying when doing so to the students. Then I ask them more
specific questions related to the research inquiry. The main question is ‘Why do you sometimes prefer using Thai in
106

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

class?’ For the lecturer, the conversation took place in English. However, the L1 code-switching often took place.
For students, although I tried to use English when interviewing, conservations entirely ended in Thai. I also found
that the interviews had to take place in Thai to create more familiar atmosphere. Like the observations, the
interviews were note taken and recorded by a tape-recorder provided. Then, they were transcribed, summarized,
and coded the information into categories.
Questionnaire
To support the findings of the qualitative research approach and to elicit more about participants’
attitudes, the questionnaire, adapted from Schweers (1999) and Tang (2002), was distributed to thirty
undergraduate students to find out their attitudes toward the code-switching to Thai in class focusing on these
three following aspects: the students’ opinions toward the use of L1, the various occasions when they think L1 can
be used, and the perceived effectiveness of L1 in class.
In details, when analyzing the data, I followed the suggestions of Strauss and Corbin (1990). First, I
organized and prepared the data for analysis by transcribing the interviews and observations and categorizing the
data into different types. Second, I read through all the data to obtain a general sense of the information and to
reflect on its overall meaning. I took notes in margins and start analyzing general thoughts about the data. Third, I
used a coding process to organize the material into chunks. This involved segmenting sentences or paragraphs into
categories and labeling those categories with a term. Fourth, I used the coding to generate a small number of
categories. These categories were the ones that appear as the major findings. Fifth, I used a narrative passage to
convey the findings of the analysis. The discussion mentioned a chronology of events, the detailed discussions of
the categories, together with sub-categories, specific illustrations, multiple perspectives from the participants, and
quotations. Figures and tables were also used in my report. Sixth, I made my own personal interpretation which
was a meaning derived from a comparison of the findings with information found from the literature or existing
theories. The findings confirmed past information or developed from it. Finally, I suggested some idea for the
coming research studies.

3. Results
In the following, I present the major factors that caused the L1 code-switching among the lecturer and
the students and the frequency the L1 code-switching and the purposes it was used. Tables 3 and 4 show the
data from classroom observations followed by the interpretation. Then, the interviews were described. Finally, the
percentage of the students’ attitudes is shown in Figure 2, together with its narrative passage.

Table 3 Occasions on which L1 code-switching was used in the lecturer
Occasions on which L1 code-switching was used in the lecturer
Giving instructions
Explaining word
Explaining complex Explaining complex
meanings
ideas
grammar rules
1
8
3
3

Total
15

Table 4 Occasions on which L1 code-switching was used in the students
Occasions on which L1 code-switching was used in the students
Checking
Managing tasks
Understanding
Enhancing
comprehension
new words
interactions
5
9
4
4
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Table 3 shows that the lecturer used the Thai code-switching to give instructions, to explain word
meanings, complex ideas, and complex grammar rules. The greatest use is 8 times in explaining word meanings.
She switched to Thai to explain the meanings of the following 8 words: track, ethnic, skyscraper, panoramic,
accurate, delicate, consumer, and snow-capped mountain; to give instructions: You can change the order later to
make good paragraph; to explain complex ideas: reference words, affixes, and comparisons and contrasts; and to
explain complex grammar rules: The most interesting sights include Gastown, Chinatown, English Bay, Vancouver
Harbour, and Robson Street, which is the main shopping street for high fashion. (adjective clause), The Middle
East, they say, will see the biggest increase. Here the total will go up from 15.2 million people to 42.6 million by
2030(using reference to understand the text), and parts of speech. First, the lecturer attempted to use English in
these conditions, but the students could not understand them. As a result, she switched Thai, and the students
seemed to understand them quickly.
Table 4 shows the students switched to Thai when they faced difficulties in managing tasks, checking
comprehension, understanding new words, and enhancing interactions. The most use was 9 times of managing
tasks: ‘Can you explain to me again?’ (3), ‘What should I do next?’ (2), ‘What is the meaning of …?’ (2), and ‘What
does the lecturer say?’ (2); 5 times of checking comprehension by repeating the words, sentences, orders, or
instructions that they did not understand clearly; 4 times of understanding new words which included the words
which the lecturers explained both in English and Thai, but they still did not understand: ethnic, panoramic,
accurate, and track; and 4 times of enhancing interactions: ‘Could you present the answers?’, ‘I can help you look
up the meaning of it.’, ‘What is your answer?, Let’s check.’, and ‘Have you finished yet?’. It is not surprising that
all responses for the code-switching appeared only in Thai.
As said earlier, after the classroom observations, the lecturer and thirty students were interviews about
the factors influenced them to code-switch to the L1 and how they viewed the L1 code-switching in class. Their
answers were summarized and coded as follows:
For the lecturer, her views about the problems of using the L2 in class which led to the L1 codeswitching can be categorized into three groups: 1) a view of peers, 2) views of the lecturer, and 3) problems from
students. A view of peers was speaking English made them look strange and weird when everyone spoke Thai. The
views of the lecturer are the more effectiveness and less time-consuming and the more advantages than
disadvantages when using some Thai. Problems from students were the difficulty of prohibiting students to use the
L1, no speaking when they were forced, and without the lecturer standing next to them, the students switching to
the L1. The students also still looked confused when the lecturer spent time using several English sentences to
explain one word or idea. Additionally, the lecturer suggested that the amount of English used depending on the
students’ proficiency level, for example, they might lack vocabulary. According to the lecturer’s view points, it can
be concluded that most of the L1 code-switching were influenced by the students’ low proficiency of English.
For the students (nineteen females and eleven males), interviewed one by one, their views about the
problems of using the L2 in class which led to the L1 code- switching could also be categorized into three groups:
a view about peers, views of students themselves, and the necessity and problems of them. A view about peers
was that the classmates laughed at the speaker when speaking English. The views of students themselves were
reported as follows: feeling more comfortable when using the L1 and preferring the lecturer to use English in the
English class, but switch to the L1 when students didn’t understand and also answering unclear questions with the
L1. Seven students also stated that just reading and writing in English was OK, and it was not necessary to speak
English fluently. Seven mentioned that they never knew how to develop their English, but they could understand
the details well when listening to the L1. The necessity and problems of them were the necessity to use the L1
when discussing particular topics, telling friends what a lecturer had just said, and the limited knowledge of English.
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Figure 2 Percentage agreement to use Thai in classroom by the lecturer and the students
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Figure 3 Percentage use of Thai in classroom by the lecturer and the students
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Figure 4 Percentage necessity to use Thai in classroom
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Of the thirty questionnaires distributed to the students, thirty were returned. The findings are presented
in Figures 2 - 4. A high percentage (82 percent) of the students felt that Thai should be used in the classroom by a
lecturer, and 100 percent of them think that Thai should be used by the students. They responded highly that the
lecturer should use Thai in classroom to help define some new vocabulary words, to explain difficult concepts or
ideas, and to give instructions or suggestions. Similarly, they also responded their use of Thai in the following orders
in high percentage: to check comprehension, to answer some questions, and to manage tasks or carry out group
work. In the open-ended, ‘other’ view, they also responded that the L1 could be used to translate the difficult
sentences and paragraphs in reading texts.
To explain why the students think the use of Thai is necessary in class, approximately 65 percent think
that Thai helps them to understand the difficult concepts better, following by helping them to understand new
words better, and making them feel at ease, and less stressed.
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4. Discussion
The difficulty of prohibiting students to use the L1 and no speaking when they were forced remind me
of a sociocultural value of Thai students, reticence. Thai society typically values ‘saving words,’ that is, only saying
what is essential whereas the native speakers of English value ‘talking’ that is why they think the best way to be
good at a language is practicing and doing a lot of activities. With the reticence, Thai students choose to keep silent
instead of speaking in class. In this case, with their high responsibility, these students attempt to show their
cooperation by using Thai. The problem immediately occurs when they are forced to run an activity in English. This
leads them to respond with no speaking. Here, the reticence is back.
Seven student states that they never knows how to develop their English. However, they can
understand the details well when listening to the L1. The finding can be interpreted according to the study of
Eldridge (1996) that there are four functions of student’s code switching: equivalence, floor-holding, reiteration, and
conflict control. In this particular case, I raise the ‘equivalence’ to help explain this finding. These students seem
discouraged to improve their English language skills. It can be assumed that they have attempted for years, but
they never succeed. Therefore, the only way left is to make use of the native equivalent of a certain lexical item in
English, the target language, and therefore, they code-switche to Thai, their native tongue. This process may be
correlated with the deficiency in linguistic competence of the English language. As a result, the equivalence
functions as a defensive mechanism for students as it gives the students opportunity to continue communication
by bridging the gaps resulting from the L2 competence.
After this study I attempt more to use Thai code-switching in other classes.
All of my classes, I use Thai to make comprehension checks. I ask, “Does everyone understand?”, or
“Who can tell me in Thai?”, or “Who can say what I just said in Thai?” Then, I wait for a minute until I get an
acceptable answer. I find the students feel more enthusiastic to classroom activities. I also feel in touch with them.
In fact, I still use English as a main language and switch to Thai when necessary.
The results of this study prove the advantages of using the L1 code-switching in class as mentioned by
many researchers (Alley, 2005; Anton & DiCamilla, 1998; Auerbach, 1993; Carless, 2002; Eldridge, 1996; Macaro,
2005; Niancharoensook, 2003; Schweers, 1999; Tang, 2002; Zabrodskaja, 2007). Although the L1 used among those
studies are different as Chinese, Turkish, Spanish, Russian, and Thai, it is clear that the use of the L1 code switching
may be an effective strategy in various aspects. However, when using the L1 code switching, the students should
share the same characteristics and the same native language. A teacher’s ability in the L1 of the students also
plays an important role to make positive contributions. The use of L1 stands to be a supporting element in
communication of information and social interaction. Teachers’ code-switching stands as supportive explanations
for the strong sides of phenomenon. As a result, the L1 code switching builds a bridge from unknown to known
and may be considered as an important element in language teaching when used efficiently.

5. Conclusion
Low proficiency EFL learners make use of the L1 code-switching to check comprehension, manage tasks
or carry out group work, help understand some new vocabulary words, and enhance their personal interactions.
The lecturer prefers to use the L1 code-switching in class because there are many factors influence her to use it
such as the difficulty of stopping students to use it, no speaking or reticence among students when facing
difficulties, waste of time in using L2, the students’ lack of vocabulary knowledge etc. Low proficiency EFL learners
agree that both students and teachers should use the L1 in classroom. The L1also helps them to understand the
difficult concepts better, helping them to understand new words better, and making them feel at ease, and less
stressed. With the limitation of participants, further research with more participants should be done. In addition,
although the questionnaire is adapted from Schweers (1999) and Tang (2002) some overlap among the attitudes of
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the lecturer and students still occur. The questionnaire must be rewritten, rearranged as well as reconsidered.
However, although it is not perfect, it can bring some interesting results.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการสรุปบทเรียนการดาเนินงานพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พร้อมส่งเสริมกระตุ้นแนวคิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตน
อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการ Participatory Action Research (PAR) พร้อมจัดทาเป็นแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางพระอย่างยั่งยืน โดยได้ดาเนินกิจกรรมการวิจัยที่สาคัญด้วยการการทบทวนกระบวนการทางานพัฒนาชุมชน
การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านจานวน 10 หมู่บ้าน จากนั้น ได้จัดทา (ร่าง) แผนฯและการจัดทารายงานแผนแม่บทการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะวิจัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นาหมู่บ้าน ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้านที่สะท้อนข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา สามารถสรุปประเด็นปัญหาตามด้านที่สาคัญ ดังนี้ ด้านสังคม ตาบลบางพระยังคงประสบเจอปัญหา
ทางด้านสังคม อาทิ ปัญหาด้านยาเสพติด การลักขโมยภายในชุมชน ปัญหาการอพยพของแรงงานต่างถิ่น และปัญหาการว่างงาน
ของกลุ่มเยาวชน โดยควรดาเนินโครงการตามแผนงานที่มีเพื่อการขับเคลื่อน ดังนี้โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง โครงการ
เยาวชนคนดีศรีบางพระ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศติดต่อสื่อสารโครงการขยายและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน และ
โครงการอย่างไรก็ไม่ตก ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาด้านสังคมลงได้ ทาให้ผู้นาชุมชนเข้าใจ สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานเพื่อการยัง
ชีพเป็นสาคัญได้ ส่วนด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในพื้นที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ไม่ให้ความสาคัญกับการออม ทั้งยังขาด
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ทางอาชีพ ดังนั้นแผนงานในการสร้างคุณภาพชีวิตทางด้านนี้จึงมุ่งเน้นการจัดตั้ งศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานตาบลบางพระ พร้อมมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้เกิดเป็นทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็ง และ
พัฒนาโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวตาบลบางพระ เนื่องจากมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการยกระดับ พื้นที่ให้มีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศได้ ด้านสุดท้าย ได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อม แม้จะมีปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่พอสรุปประเด็นปัญหาที่สาคัญ คือ
ปัญหาด้านฝุ่นละอองจากการขนส่ง และกลิ่นรบกวนจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เสียงรบกวนจากการสัญจรของ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ ยังมีการบุกรุกตัดไม้ ปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่ มมากขึ้น และการจราจรติดขัดในในช่วงเวลาชั่วโมง
เร่งด่วนบริเวณถนนสุขุมวิท และเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว จึงควรเร่งดาเนินโครงการบางพระสีเขียว ชุมชนน่ามอง ส่งเสริมการคัด
แยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า ตาบลบางพระจึงจะเป็นชุมชนน่าอยู่ เข้มแข็ง ยั่งยืน
คาสาคัญ: แผนแม่บทการพัฒนาชุมชน, องค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ

Abstract
This research had its objective to investigate and compile the lessons learned of community development
initiatives done in Bang Phra Sub-district Area. These lessons learned collected and documented would be base
information supported for further community development initiatives of the area. Especially, these lesson learned
would be considered to promoting an application of participatory process and Participatory Action Research (PAR)
for developing community master plan of Bang Phra Tambol Administrative Organization to meet a sustainable
way of development. Methods used for this research are document review, interview and focus group meetings
with the communities’ representatives of 10 communities. Finally, the draft community master plan was developed
together with all key stakeholders through participatory process and approach. Through all processes of this study,
the research gained great cooperation and contributions provided from key leaders such as village headmen and
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village communities’ committees; therefore, data and information received and input to this research are very
valuable for the study. The key issues found could be listed are in social aspect, economic aspect and
environmental aspect. Under social aspect, Bang Phra Sub-district have faced with few social issues include drug
abuse, robbery, migration of labors and unemployment of the youth. The strategies to overcome these social
problems could be proposed. The local government of Bang Phra should do well implementing of some potential
projects developed which are the Leadership Development Project, the Good Youth of Bang Phra Project,
Establishment Information Technology Center Project, the Extension of Village Water Supply System Project and
the ‘Anything Won’t be Missed’ (Ngang Rai Kor Mai Tok) Project. These projects are useful and fit to addressing the
problems on social aspect in the area and could help the leaders having ideas and getting a better understanding
to coping with all problems faced related to local livelihoods.Considering to economic aspect, the local people
living in this sub-district have not had sufficient income to coping with all expenses. They have not paid an
attention to a saving issue and lacked of an access to the economic opportunities. The following projects could be
seen to overcoming these challenges. The local government should promote and develop a good quality of life,
set up the skills development training center, empower knowledge about saving in order to strengthening
community capital and the tourism development project for income generation. Finally, the environmental aspect,
there are some crucial issues found. The issues could be drawn are the air pollution cause from transportation;
especially the dust in the air, the odor pollution from agricultural and industrial sectors, the noise pollution from
traffic, deforestation, waste management problem, traffic congestion during the rush hours. In order to minimizing
these problems, the local government should promote more environmental management initiatives, enhance the
green community, raise awareness about garbage and waste segregation. These example initiatives proposed could
help to support the Bang Phra Sub-district could be developed and become a livable, strength and sustainable city
Keywords: Community master plan, Community development plan, Bangphra tambol administrative organization,
Bangphra sub-district

1. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 ได้ระบุแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ข้อ
ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง
การจัดทาบริการสาธารณะ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบ
องค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้
มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มประชาชน ที่รวมตัวกันในลักษณะ
เครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้
ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและ เที่ยงธรรม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550) จากข้อความในรัฐธรรมนูญ แสดงถึงความสาคัญ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีความจาเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส
ในทุกระดับของสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มียุทธศาสตร์ในการให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นกระบวนการให้บริการวิชาการที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม อย่าง
เหมาะสมเป็นธรรม พร้อมยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ถือเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้านการวิจัย
และบริการวิชาการแก่ชุมชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงมีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานประสาน
ความร่ วมมื อ กั บกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้ องถิ่ น กรมการพั ฒนาชุ มชน และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อบู รณาการแผน งาน
งบประมาณ การบริหารจัดการ การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับตาบลจนถึงระดับจังหวัด โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นรูปแบบของการวิจัยแบบใหม่ ที่ประยุกต์และเป็นการรวมเอาแนวความคิดของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน
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ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนแม่บทของชุมชน ให้สามารถดาเนินกิจกรรมและโครงการได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจัยสาคัญที่จะทาให้แผนแม่บทของชุมชนดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับการรวมกลุ่ม องค์กรของ
ชุมชนและการสร้างเครือข่ายภายในชุมชน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลบางพระได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มและองค์กรต่างๆ ของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ด้วยกระบวนการวิจัยจึงมีจุดเน้นในการพัฒนาแผนแม่บทของชุมชน เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในชุมชนและสร้างเครือข่ายให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนแม่บทชุมชน โดยเน้นกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน และกระบวนการดาเนินกิจกรรม
โครงการพัฒนาร่วมกัน เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้
กระบวนการแผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือ ซึ่งจะส่งผลทาให้เกิดพลังชุมชน อันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้ ถือเป็นการวิจัยประยุกต์ (applied research) ทางด้านสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนแม่บท
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยกระบวนการวิจัยอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน ซึ่งมี
วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูลตามลาดับขั้นตอนดังนี้
2.1 ทบทวนกระบวนการทางานพัฒนาชุมชน ดาเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลที่ผ่านในอดีตของแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน สรุป
บทเรียน ความสาเร็จ ความล้มเหลว เพื่อกาหนดประเด็นหลัก/กรอบทิศทางการทางานเชิงกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่
2.2 จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านจานวน 10 หมู่บ้าน โดยกาหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากผู้แทนของทุกภาคส่วนของ
ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีการสารวจทุนพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ทุนทางสังคม (ทุนมนุษย์) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ทุนทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุ มชนอย่างยั่งยืน สารวจสภาพแวดล้อมชุมชนและการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต นาไปสู่การวางแผนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างสร้างสรรค์ (Creative community)
2.3 จัดทา (ร่าง) รายงานแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน นาผลการศึกษาในข้อ 2.1 และ 2.2 มาสังเคราะห์และ
จัดทา (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด
กรอบแนวคิดในการพัฒนา แผนงาน/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ
2.4 จัดทารายแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อนาไปขับเคลื่อนการทางานร่วมกับชุมชนต่อไป

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการวางแผนในการพัฒนาชุมชน
รวมถึงการสังเคราะห์บทเรียนการพั ฒนาชุมชนรอบพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ ทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง และจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้แทนทุกภาคส่วนของหมู่บ้าน ในการสารวจทุนพื้นฐาน
ของชุมชน ได้แก่ ทุนทางสังคม (ทุนมนุษย์) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และทุนทางเศรษฐกิจ รวมถึงการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนฐานแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ (Creative Community) โดยสามารถสรุปผลการรวบรวมประเด็นที่สาคัญดังนี้
3.1 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ประมง และรับจ้าง มีรายได้มากกว่ารายจ่ายเดือน
ละ 10,000 บาท มีตลาดเทศบาลบางพระ เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญ ทั้งยังมีชายฝั่งทะเลของหน่วยทหารเรือในพื้นที่เป็นแหล่งดึงดูด
นักท่องเที่ยว ส่วนทุนทางสังคมมักมีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมโดยปกติทั่วไปตามวิถีชาวพุทธ แต่ลักษณะของ
สภาพครอบครัวเริ่มกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีความสัมพันธ์ระบบเครือญาติอยู่ ในพื้นที่มีองค์ความรู้ทางในการแกะปู
เนื้ อ และการประมง โดยประชาชนมี คุ ณภาพการศึ กษาที่ ดี ขึ้ น ส่ วนใหญ่ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีปัญหาทางทางสังคมที่ยังคงเกิดขึ้น คือ ปัญหายาเสพติด การลักขโมย และการพนัน สาหรับทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ถือว่าอยู่ในระดับดี แต่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับน้าเสียในช่วงฤดูร้อนเข้าฤดูฝน เนื่องจากสาหร่ายมี
เป็นจานวนมาก ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการจัดเก็บขยะ เนื่องจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามที่พักที่เพิ่มมากขึ้น
3.2 หมู่ที่ 4 บ้านเอสอาร์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง มีรายได้ในแต่ละเดือนเพียงพอต่อ
รายจ่ายเท่านั้น มีศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา บางพระเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญ ทั้งยังมีอ่างเก็บน้าบางพระเป็นแหล่งดึงดูด
นักท่องเที่ยว ทุนทางสังคม นิยมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมโดยปกติทั่วไป แต่ที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่คือการแห่พญายม
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และการทาบุญก่อนงานวันไหลของตาบลบางพระ ลักษณะของสภาพครอบครัวเริ่มกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว แต่ยังมีความสัมพันธ์ระบบ
เครือญาติ โดยมีองค์ความรู้ทางการจัดทาภาพนูนต่า และการทาธูปตะไคร้หอม โดยประชาชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น เพราะส่วน
ใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในหมู่บ้านยังคงพบเจอปัญหาทางสังคม คือ
ปัญหายาเสพติด การลักขโมย และการพนัน สาหรับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ถือว่าอยู่ในระดับดีและสมบูรณ์เป็นอย่างดี
แต่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการลักลอกตัดไม้บริเวณเขาฉลาก โดยเฉพาะไม้พยุง ทั้งยังมีฝูงลิงเป็นจานวนมาก ซึ่งมักเข้ามารุกราน
ประชาชน สร้างความราคาญในการดารงชีพ ตลอดจนปัญหาปริมาณขยะที่มีเพิ่มมากขึ้น
3.3 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยกุ่ม ประชาชนมักประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการเพาะปลูกอ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา และ
ปาล์มน้ามันเป็นหลัก มีรายได้ต่อเดือนเพียงพอต่อรายจ่ายเท่านั้น มีบริษัท ริมแพ็คพลาสติก (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ยูโรเครน
(เอเชีย) จากัด และบริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จากัด เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญ ทั้งยังมีน้าตกชันตาเถรเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่
ทุนทางสังคมมักจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมโดยปกติทั่วไปเท่านั้น มีลักษณะของสภาพครอบครัวเริ่มกลายเป็นครอบครัว
เดี่ยว แต่ยังมีความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีผู้รู้พิธีทาขวัญ หรือหมอขวัญเป็นภูมิปัญญาที่ยังคงมีการสืบทอดต่อ
กันไป ประชาชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามยังคงพบเจอปัญหาทางสังคม คือ การลักขโมย และการ
พนัน สาหรับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ถือว่าอยู่ในระดับดีและสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง แต่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพดิน
ทีเ่ ริ่มเสื่อมสภาพ เพราะขาดการบารุงรักษาดิน ส่งผลทาให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง
3.4 หมู่ที่ 6 บ้านนาพุ ประชาชนมักประกอบอาชีพค้าขาย และเป็นเจ้าของกิจการหอพักอาศัย มีรายได้ต่อเดือนเพียงพอ
ต่อรายจ่ายเท่านั้น มีหน่วยงาน องค์การภาครัฐที่สาคัญ คือ สนามกอล์ฟบางพระ ตลาดนัดริมทางรถไฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีอ่างเก็บน้าบางพระ และงานเกษตรบางพระแฟร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในหมู่บ้านมีการ
รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีวันสงกรานต์รอบหมู่บ้าน มีลักษณะของสภาพครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว มีผู้รู้พิธีทาขวัญ
หรือหมอขวัญ ตลอดจนการการทาบายศรีสู่ขวัญเป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้าน ประชาชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา
เป็นอย่างมาก ในหมู่บ้านแห่งนี้ประสบปัญหาทางสังคมน้อยมาก สาหรับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากเพื่อการเกษตรกกรม เป็นที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อปริมาณขยะที่มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
3.5 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกรุ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม และค้าขาย มีรายได้ต่อเดือนเพียงพอต่อ
รายจ่าย มีบริษัท โซเลยู (ไทยแลนด์) จากัด สนามกอล์ฟเขาเขียวคันทรีคลับ ตลาดนัดหมู่บ้าน เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญ พร้อมทั้งมี
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักผ่อนภายในพื้นที่ ทุนทางสังคมด้านประเพณี วัฒนธรรม จะมีการจัด
งานบุญ รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 9 เม.ย. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันที่ 25 เม.ย. มีกิจกรรมราวงย้อนยุค ซึ่งจะมีเป็นประจาทุกปี
ลักษณะสภาพครอบครัวเป็ นครอบครัวเดี่ ยวมากขึ้ น มีการแปรรู ปสมุนไพรเป็นภูมิ ปัญญาของหมู่บ้ านที่ควรได้ รับการสนับสนุ น
ประชาชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยในหมู่บ้านประสบปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับการลักขโมย ยาเสพติดและทะ
เละวิวาท สาหรับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ยังคงสมบูรณ์ดีมาก แต่เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเพื่อ
การเกษตรกกรม เป็นที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น
3.6 หมู่ที่ 8 บ้านทางตรง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม และค้าขาย มีรายได้ต่อเดือนเพียงพอต่อ
รายจ่าย มีบริษัท สตีลโปรดีกส์แมนเนลแม้น จากัด บริษัท อัมโก้ เทค จากัด เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญ พร้อมทั้งมีสวนสัตว์เปิดเขา
เขียวที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่วนทุนทางสังคมด้านประเพณี วัฒนธรรม มีการจัดงานทาบุญ รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 9
เม.ย. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันที่ 25 เม.ย. มีกิจกรรมราวงย้อนยุค ซึ่งจะมีเป็นประจาทุกปี เช่นเดียวกับหมู่ที่ 7 บ้านห้วยกรุ
เนื่องจากเป็นหมู่บ้านพี่ หมู่บ้นน้องกันและมีขอบเขตพื้นที่ติดต่อกัน ส่วนลักษณะของสภาพครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น
หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เด่นชัดนัก ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ภายในหมู่บ้านยังตง
ประสบปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับการลักขโมย ยาเสพติดและทะเละวิวาท สาหรับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ยังคงสมบูรณ์ดี
มาก เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทางหมู่บ้านได้ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ รักษาให้คงสภาพที่สมบูรณ์เพื่อ
ยังคงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด
3.7 หมู่ที่ 9 บ้านไร่ดินแดง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ประกอบการห้องเช่า รับจ้าง และเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่
นามาซึ่งรายได้ต่อเดือนที่มากกว่ารายจ่าย มีโรงแรมศรีราชาเบย์ สถานีบริการน้ามัน 2 แห่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญ พร้อมทั้งมี
ชายทะเลบางพระที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว มีทุนทางสังคมด้านประเพณี วัฒนธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมทาบุญประเพณีวัน
สงกรานต์ แห่พญายม งานผู้สูงอายุ กิจกรรมอสม.ของหมู่บ้าน ลักษณะของสภาพครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น หมู่บ้านแห่งนี้มี
องค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เด่นชัดคือ การทาขนมไทย และการทาประมงพื้นบ้าน ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่มักปัญหาทาง
สังคมบ้างคื อ การลั กขโมย ปัญหารถติ ดบริเวณถนนสุ ขุ มวิ ท และการแข่งรถบนถนนหลวง ส าหรับทุนทางทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์ระดับปานกลาง เพราะยังประสบปัญหาทางด้านการจัดเก็บขยะ กลิ่นเหม็นที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
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3.8 หมู่ที่ 10 บ้านหินเพิง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ประกอบการห้องเช่า และรับจ้าง นามาซึ่งรายได้ต่อเดือนที่
เท่ากับรายจ่ายพอดี มีบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด บริษัท อัลลายด์พรีซิชั่น จากัด และสนามกอล์ฟ ฟิน ไฮกอล์ฟ เป็นแหล่ง
เศรษฐกิจที่สาคัญ มี งานบุญกลางบ้าน บริเวณ 3 แยกหินเพิง (หอกล้วยไข่) ช่วงปีใหม่ของทุกปี เป็นประเพณี และวัฒนธรรมของ
หมู่บ้าน มีลักษณะของสภาพครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยลง หมู่บ้านแห่งนี้เลื่องชื่อในด้านการทาหนังสติ๊ก
การทาตลับปืน และการเผาข้าวหลาม ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนปัญหาทางสังคมที่พบเจอคือ การลักขโมย และปัญหา
ยาเสพติด สาหรับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่มีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการ้กษตรมาเป็นที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น
3.9 หมู่ที่ 11 บ้านหนองข่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการปลูกอ้อย และมันสาปะหลังเป็นหลัก
นามาซึ่งรายได้ต่อเดือนทีเ่ พียงพอกับรายจ่ายพอดี มีบริษัท บอรอลผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ชลบุรีคอนสตัคชั่น
แอนด์ ซัพพลาย จากัด และบริษัท สยามอีเลฟเฟนท์ เซอร์วิส จากัด เป็นแหล่งจ้างงานของประชาชนในพื้นที่ ทุนทางสังคมนั้นนิยมจัด
กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมโดยปกติทั่วไป มีลักษณะของสภาพครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว ที่มียังคงมีความสัมพันธ์กัน
แบบเครือญาติ ประชาชนส่วนใหญ่ มีคุณภาพชี วิตที่ ดี ส่วนปัญหาทางสังคมพบเจอน้อยมาก สาหรับทุ นทางทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ดี
3.10 หมู่ที่ 12 บ้านโป่งดินดา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม และค้าขาย นามาซึ่งรายได้ต่อเดือน
ที่เท่ากับรายจ่ายพอดี มีบริษัท พานาแล็บ จากัด และสนามกอล์ฟเขาเขียวคันทรีคลับ เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญ มีการจัดงานทาบุญ
รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 9 เม.ย. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันที่ 25 เม.ย. มีกิจกรรมราวงย้อนยุค ซึ่งจะมีเป็ นประจาทุกปี
เช่นเดียวกับหมู่ที่ 7 บ้านห้วยกรุ และบ้านทางตรง หมู่ที่ 8 เนื่องจากมีขอบเขตพื้นที่ติดต่อกัน มีลักษณะของสภาพครอบครัวเป็น
ครอบครัวเดี่ยว ที่มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ หมู่บ้านแห่งนี้เลื่องชื่อในด้านการทาผ้าบาติก และการทาไม้กวาดทางมะพร้าว
ประชาชนเกือบทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนปัญหาทางสังคมที่พบเจอคือ การลักขโมย ปัญหายาเสพติด และทะเละวิวาท สาหรับทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ยังคงอยู่นสภาพทีค่ ่อนข้างสมบูรณ์

4. สรุปผล
การศึกษาทบทวนกระบวนการทางานพัฒนาชุมชน การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านจานวน 10 หมู่บ้าน การ
จัดทา (ร่าง) รายงานแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการจัดทารายแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้การ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ สามารถสรุปแนวคิดตามความต้องการของทุกชุมชนได้ดังนี้
ด้านสังคม ทั้ง 10 หมู่บ้านภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลบางพระยังคงประสบปัญหาด้านยาเสพติด
ปัญหาการลักขโมยของภายในชุมชน ปัญหาการอพยพของแรงงานต่างถิ่น และปัญหาการว่างงานของกลุ่มเยาวชน ดังนั้นเพื่อเป็นแนว
ทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จึงควรดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้นาได้นาเทคนิค วิธีการจาก
วิทยาการปกครองสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน นามาซึ่งการลดปัญหาทางด้านสังคม พร้อมดาเนินโครงการเยาวชนคนดีศรี
บางพระ เพื่อเป็นการเชิญชูนักเรียนต้นแบบของโรงเรียนภายในพื้นที่ และควรขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อสื่อสารตาบล เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ ทั้งนี้องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางพระยังคงต้องเร่งวางแผนขยายการให้บริการ หรือเป็นหน่วยงานประสานระบบน้าประปาให้กับครัวเรือนในหมู่ที่ 7
บ้านห้วยกรุ หมู่ที่ 9 บ้านไร่ดินแดง และหมู่ที่ 12 บ้านโป่งดินดา ให้มีน้าประปาใช้ได้อย่างสะดวกสบายในอนาคต สาหรับประเพณี
วัฒนธรรมที่สาคัญ ซึ่งควรผลักดันให้มีชื่อเสียงระดับประเทศคือ การแห่พญายม และการทาบุญก่อนงานวันไหลของตาบลบางพระ
บริเวณพื้นที่หมู่ 4 บ้านเอสอาร์
ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย แต่มักไม่มีเงินเหลือไว้สาหรับออมภายในครัวเรือน ทั้งยังไม่ให้
ความสาคัญกับการออมเท่าที่ควร ในหลายชุมชนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ทางการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย
ดังนั้นทิศทางการการขับเคลื่อนขององค์การบริหารส่วนตาบลบางพระในด้านนี้ ลาดับแรกที่ควรขับเคลื่อนคือ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพฝีมือแรงงานตาบลบางพระ เนื่องจากในพื้นที่มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนา ทั้งทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรความรู้ และมี
สถาบันอุดมศึกษาภายในพื้นที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มพัฒนาหลักสูตร พร้อมส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนที่สนใจเข้ามา
เรียนรู้ อาทิ การแกะปูเนื้อ การประมงพื้นบ้าน การจัดทาภาพนูนต่า การทาธูปตะไคร้หอม การแปรรูปสมุนไพร การทาขนมไทย การทา
หนังสติ๊ก การทาตลับปืน การเผาข้าวหลาม การทาผ้าบาติก และการทาไม้กวาด เป็นต้น พร้อมกับการรณรงค์ ส่งเสริมการออม เพื่อให้
เกิดเป็นทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งต่อไป และสิ่งที่ควรเป็นแผนระยะยาว คือ การดาเนินโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว
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ตาบลบางพระ เป็นการวิเคราะห์และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่งท่องเที่ยวของตาบลให้เกิดความสอดคล้อง และเหมาะสมกัน
จากนั้นจึงนาเสนอต่อนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด
ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบางพระยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทางด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้าเสียลงทะเล มีปัญหาฝุ่นละอองจากการคมนาคมขนส่ง
ภายในพื้นที่ ตลอดจนปัญหากลิ่น และเสียงดังจากการสัญจรของรถยนต์ และการอุตสาหกรรม การบุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ป่า แต่เป็นปัญหา
ในระดับเล็กน้อยเท่านั้น แต่ สิ่งที่ต้องวางแผนจัดการให้ดียิ่งขึ้น คือการจัดเก็บขยะ เนื่องจากภายในตาบลมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากการเกษตรกรรม เป็นที่พักอาศัยมากขึ้น ย่อมนามาซึ่งขยะที่จะต้องมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในอนาคตตามไปด้วย ดังนั้น
แผนชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนควรต้องให้ความสาคัญกับ การส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมจัดทาโครงการธนาคารขยะ เพื่อ
เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับขยะของทางชุมชน และควรมีโครงการบางพระสีเขียว ชุมชนน่ามอง เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปรับปรุงภูมิ
ทัศน์จากหน้าบ้านของตนเอง โดยเริ่มด้วยการทาความสะอาด แต่ละชุมชนร่วมกันกาจัดวัชพืช สิ่งสกปรก และจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่
สาธารณะ เช่นริมทาง ลาคลอง ในวันสาคัญๆ ซึ่งหากสามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม ย่อมจะทาให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางพระเป็นอีกหนึ่งเมืองที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มีความมั่นคง มั่นคั่ง และจะเกิดความยั่งยืนต่อไป
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บทคัทย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบฐานความรู้เพื่อวินิจฉัยปัญหาของรถยนต์สาหรับเป็นแหล่งข้อมูลในการตรวจสอบและ
แก้ไขอาการผิดปกติของรถยนต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทาการตรวจสอบและแก้ไขอาการผิดปกติของรถยนต์ด้วยตนเอง โดยฐานความรู้
พัฒนาจากการรสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในรถยนต์ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดรูปแบบ
ความรู้และทาการปรับปรุงความรู้ให้อยู่ในรูปแบบคาถามคาตอบเพื่อที่จะนาไปเขียนเป็นกฎ (IF THEN RULE) และใช้เทคนิคเดลฟายใน
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในฐานความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผลการพัฒนาฐานความรู้ได้โครงสร้างฐานความรู้ที่สอดคล้องกับ
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาโดยสามารถวิเคราะห์อาการผิดปกของรถยนต์ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดทั้งหมด 8 หมวดหมู่ 25 อาการ และผล
การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญพบว่าฐานความรู้นี้มีผลความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกอาการ
คาสาคัญ: ฐานความรู้ วินิจฉัยปัญหาของรถยนต์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

Abstract
The objective of this research is to design a knowledge base for automobile analysis which can enable
automobile users to perform their own inspection and repair in case of any abnormalities or problems. This
knowledge base was developed by collecting information regarding common automobile problems from experts
through interviews, followed by grouping the collected information into specific knowledge pattern and
transforming such knowledge into series of questions in order to develop IF THEN RULE. Delphi Technique was
applied to verify the information presented by the knowledge base. Study results revealed that the structure of
the developed knowledge base corresponded to problem analysis process by enabling analysis covering all 8
categories and 25 symptoms in relation to common automobile issues. According to reliability test results, this
knowledge base presented a high level of reliability in every symptom analysis.
Keywords: Knowledge Base ,Car Diagnostic, Expert System

1.บทนา
ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยจากข้อมูลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารแห่งประเทศไทย
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตถึง 30,000,000 คน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร
แห่งประเทศไทย, 2559) ซึ่งจากข้อมูลของยาโซ (yazzo, 2560) ทาให้ทราบอีกว่าปัจจุบันข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีอัตราการเพิ่มขึ้นตาม
จานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต แต่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้นส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล (ภานุวัฒน์ บุญรอด ,2557)
ข้อมูลและแนวทางการแก้ ไขปัญหาอาการผิ ดปกติ ของรถยนต์ สามารถค้นหาได้ ง่ายในอิ นเทอร์เน็ต ซึ่ งสอดคล้ องกับที่
ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ (2557) กล่าวไว้ว่า ข้อมูลการแก้ไขอาการผิดปกติของรถยนต์บนอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถพบเจอได้ง่าย แต่
ข้อมูลที่พอเจอนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากผู้ใช้เชี่ยวชาญทาให้ข้อมูลที่พบเจอไม่
สามารถนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของรถยนต์ได้
จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงทาการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาหรืออาการผิดปกติในรถยนต์แล้วพบว่า งานวิจัยในต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่รองรับปัญหาของรถยนต์
เพียงรุ่นเดียว เช่นงานวิจัยของ วิโดโด้ (Widodo, 2013) นั้นได้รองรับรถยนต์เพียงรุ่นเดียวคือรุ่น โตโยต้า อแวนซ่า(Avanza) และตัว
โปรแกรมก็รองรับการใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ส่วนงานวิจัยในประเทศไทย เช่นงานวิจัยของสุทธินันท์ นาคน้อย (2550) นั้น
พบว่างานวิจัยนี้ไม่มีการตรวจสอบที่มาของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากเป็นระบบที่ออกแบบมาให้
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ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลอาการผิดปกติรวมทั้งแนวทางการแก้ไขได้ด้วยตนเอง จากปัญหาของงานวิจัยข้างต้นผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นทางเลือกในการตรวจสอบ
ปัญหาของรถยนต์และสามารถแบ่งกลุ่มของแอพพลิเคชั่นเป็น 2 ชนิดคือแอพพลิเคชั่นในต่างประเทศและแอพพลิเคชั่นในประเทศไทย
จากการศึกษาแอพพลิเคชั่นในต่างประเทศ ผู้วิจัยพบว่าข้อมูลที่ได้จากตัวแอพพลิเคชั่นไม่สามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้งานได้
เนื่องจากรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนั้นมีเครื่องยนต์ ระบบส่งกาลัง รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตัวรถไม่
เหมือนกับกับข้อมูลที่ได้จากแอพพลิเคชั่น เนื่องจากผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นจะใช้ข้อมูลของรถยนต์ที่มีผลิตในประเทศตนเอง แต่
แอพพลิเคชั่นในต่างประเทศมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือมีการนากระบวนการต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของรถยนต์ โดย
ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบคาถาม-คาตอบ ซึ่งแตกต่างกับแอพพลิเคชั่นในประเทศไทยที่ไม่มีกระบวนวิเคราะห์ปัญหาและส่วนใหญ่จะเป็น
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทผลิตรถยนต์
จากการศึกษาแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบให้คาแนะนาปัญหาของรถยนต์ในประเทศไทยนั้นสามารถได้ 2 ประเภทหลักๆ
ดังนี้ ประเภทที่ 1.แอพพลิเคชั่นที่ผู้ผลิตรถยนต์พัฒนาขึ้นมาสาหรับรองรับลูกค้าที่ใช้งานรถยนต์ของผู้ผลิตเช่นแอพพลิเคชั่นSmart GBook ของโตโยต้า (ANNGLE,2016) แอพพลิเคชั่นประเภทนี้จะต้องใส่รหัสเลขตัวถังของรถยนต์หรือข้อมูลยืนยันการครอบครองรถยนต์
เพื่อใช้งาน ซึ่งทาให้ผู้ใช้งานรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ของบริษัทรถยนต์ที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ รวมทั้ง
ระบบการแนะนาเวลาการเกิดปัญหาจะเป็นระบบที่จะโทรไปถามศูนย์รับแจ้งปัญหา (Call Center) และประเภทที่ 2.แอพพลิเคชั่นที่
ไม่ได้พัฒนาโดยผู้ผลิตรถยนต์ จากการสารวบพบว่าแอพพลิเคชั่นประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นการนาข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตมาโดยไม่
ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญและไม่มีกระบวนการในการวิเคราะห์ว่าใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในรถยนต์ของผู้ใช้ และให้ผู้ใช้งานเป็นคน
เพิ่มข้อมูลลงไปในระบบทาให้ข้อมูลหรือคาแนะนาที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือและข้อมูลไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้ใช้
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบวินิจฉัยปัญหาของรถยนต์ โดยผู้วิจัยได้แสดงการเปรียบเทียบคุ ณสมบัติความ
แตกต่างของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในตารางที่ 1 พบว่างานวิจัยจากประเทศไทยนั้นมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาแบบสอบถามจากคาค้น
ซึ่งกระบวนการนี้จะถามอาการผิดปกติจากผู้ใช้แล้วจะแสดงสาเหตุทั้งหมดของปัญหามาให้กับผู้ใช้โดยไม่ผ่านการบวนการค้นหาสาเหตุ
และไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ ส่วนงานวิจัยต่างประเทศจะอาศัยกระบวนการตามตอบเพื่อใช้วิเคราะห์ในการหาสาเหตุของปัญหาว่า
สาเหตุไหนคือสาเหตุที่ทาให้เกิดอาการผิดปกติขึ้น และฐานความรู้กับข้อมูลที่ใช้งานงานวิจัยของประเทศไทยนั้นใช้รูปแบบฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยให้ผู้ใช้งานเป็นคนเพิ่มข้อมูลเข้าไปสู่ระบบ แต่งานวิจัยแต่งประเทศใช้รูปแบบฐานความรู้และข้อมูลที่ใช้ใน
งานวิจัยเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทาให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสูงมากข้อมูลที่ได้มาจากผู้ใช้งาน
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กระบวนการ
วิเคราะห์ปญ
ั หา
สอบถามจากคาค้น
สอบถามจากคาค้น
สอบถามจากคาค้น
ถามตอบ
ถามตอบ
ถามตอบ
ถามตอบ

รูปแบบฐานความรู้
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ฐานความรูโ้ ครงข่ายเชิงความหมาย
ฐานความรูแ้ บบกฎ
ฐานความรูแ้ บบเบย์เชี่ยน
ฐานความรูแ้ บบกฎ

ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย
จากผู้ใช้งาน
จากผู้เชี่ยวชาญ
√
√
√
√
√
√
√

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นควรจะมีการทางานวิจัยเรื่องการออกแบบฐานความรู้เพื่อวินิจฉัยปัญหาของรถยนต์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการแก้ไขอาการผิดปกติของรถยนต์ในอินเทอร์เน็ตรวมทั้ง เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้
สามารถค้นหาข้อมูลหรืออาการรวมทั้งสาเหตุของอาการหรือเหตุขัดข้องและวิธีการแก้ไขปัญหาหรือเหตุขัดข้องของรถยนต์ที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นจะใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาในรูปแบบคาถาม-คาตอบ ในการวิเคราะห์ปัญหา
และมีข้อมูลขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของรถยนต์ และมีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ใน
ฐานความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทาให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้งานได้จริง
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2.วิธีการดาเนินการวิจัย
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการศึกษาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลอาการผิดปกติของรถยนต์
และขั้นการการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากหนังสือเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์และหนังสือคู่มือการซ่อมรถยนต์ และ
การสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้รวบรวมอาการผิดปกติของรถยนต์ ที่พบบ่อยที่สุด 25 อาการโดยสามารถแบ่งเป็น
8 กลุ่มปัญหา

2.ออกแบบและพัฒนาฐานความรู้
เมื่อได้ข้อมูลอาการผิดปกติและแนวทางการแก้ไขมาแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการออกแบบและพัฒนาฐานความรู้สามารถ
แบ่งขั้นตอนการออกแบบพัฒนาได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ทาการจัดรูปแบบความรู้ เป็นกระบวนการทีล่ ดความซับซ้อนของข้อมูลเนื่องจากสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในรถยนต์
นั้นสามารถเกิดสาเหตุได้หลายสาเหตุ ซึ่งกระบวนการจัดรูปแบบความรู้มีอยู่ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.1) จัดหมวดหมู่ของสาเหตุที่พบในแต่ล่ะอาการ เป็นกระบวนการจัดหมวดหมู่ของสาเหตุที่พบในแต่ล่ะอาการเป็นการ
จัดรูปข้อมูลความรู้ที่ได้มาให้เป็นหมวดหมู่ของสาเหตุที่เกิด ซึ่งมีวิธีการจัดรูปแบบความรู้ 3 ขั้นตอนดังนี้คือ
1.2) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสริมเพื่อใช้วิเคราะห์ คือกระบวนการที่จะเลือกคาตอบที่เหมาะสมกับปัจจัยเสริมที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากผู้วิจัยได้ทาการจัดหมวดหมู่ของสาเหตุของปัญหาของอาการผิดปกติในรถยนต์ที่เกิดจากกลุ่มชิ้นส่วน
เดียวกันเข้าไว้ด้วยกันโดยการสัมภาษณ์ในรูปแบบคาถามเช่น ปัญหาเครื่องยนต์ความร้อนขึ้นสูง
ตัวอย่าง
คาถาม เมื่อพอเจอกับลูกค้าที่มีปัญหาเครื่องยนต์ความร้อนขึ้นสูงขึ้นสูงจะใช้อะไรเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์สาเหตุ
คาตอบ ทาการตรวจสอบสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดจากนั้นจะเรียงลาดับลงมา ถ้าไม่พบจะถามสภาพการใช้งานและวิเคราะห์
อายุรถยนต์จากสภาพภายนอกหรือรุ่นที่พบในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ก็จะทาการตรวจสอบทุกชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
จนกว่าจะพบสาเหตุของการเกิดปัญหา
2. จัดลาดับคาถามและคาตอบที่ใช้ เป็นกระบวนการจัดรูปแบบความรู้ที่ใช้ในงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบคาถาม-คาตอบโดย
มีเกณฑ์ในการจัดรูปแบบคาถามคาตอบ เนื่องจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าผู้เชี่ยวชาญเวลาพบปัญหาที่ เกิดขึ้นจากรถของ
ลูกค้าจะทาการตรวจหาสาเหตุที่เกิดจากปัญหาที่พบบ่อยเรียงลาดับจากมากไปน้อย
2.1.) การจัดเรียงคาถาม
การจัดเรียงคาถามคือกระบวนการที่ใช้ในการจัดลาดับคาถามว่าคาถามนี้ควรนามาใช้เป็นลาดับที่เท่าไรในกระบวน
วิเคราะห์อาการผิดปกติของรถยนต์
1.ในกรณีที่สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในรถยนต์มีน้อยกว่า 4 สาเหตุ จะเรียงตามสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดโดยการสอบถาม
จากผู้เชี่ยวชาญโดยจะเรียงจากมากไปน้อย
2.ในกรณีที่ที่สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในรถยนต์มีมากกว่า 4 สาเหตุ จะใช้ตามตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ตารางปัจจัยการเรียงคาถาม
คาถามข้อที่
1
2
คาถามข้อที่ 3 เป็น
ต้นไป

ปัจจัยที่ใช้
1.ลาดับที่ 1 ของปัญหาที่พบบ่อยที่สุดโดยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
1.ลาดับที่ 2 ของปัญหาที่พบบ่อยที่สุดโดยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
1.ปัจจัยที่เสริมในการวิเคราะห์ เช่น อายุ สภาพการใช้งาน หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์
2.ลาดับที่ 3 ของปัญหาที่พบบ่อยที่สุดโดยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ

2.2.) การเลือกคาตอบของแต่ล่ะคาถาม
กรณี 1 ในกรณีทสี่ าเหตุนั้นมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากชิ้นส่วนเพียงชิ้นส่วนเดียวจะใช้คาตอบแค่ ใช่ หรือไม่
กรณี 2 ในกรณีที่สาเหตุนั้นมีชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนที่เป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาก็จะมีคาถามซึ่งจะใช้เป็นปัจจัยในการ
วิเคราะห์การเลือกคาตอบ โดยผู้ใช้ได้รับคาถามเหมือนกันแต่คาตอบที่ได้รับนั้นจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ในการเลือกคาตอบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานรถยนต์ของผู้ใช้เช่น อายุของรถยนต์ สภาพการใช้งาน หรือการเปลี่ยน
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เป็นต้น
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3. การออกแบบกฎในฐานความรู้การเขียนกฎของฐานความรู้ที่ใช้กับระบบผู้เชี่ยวชาญ โดยจะจัดรูปแบบความรู้ออกมา
ในรูปแบบกฎ (IF THEN RULE) ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้
1.IFถ้าระดับน้าในหม้อน้าน้อยเกินไป
Then คาแนะนากรณีระดับน้าในหม้อน้าน้อยเกินไป
2.IF ถ้าระดับน้าในหม้อน้าปกติ AND ระบบหม้อน้ามีปัญหา
Then คาแนะนากรณีระบบหม้อน้ามีปัญหา
3.IF ถ้ารถยนต์อายุน้อยกว่า 5 ปี AND ใช้งานทั่วไป AND มีสนิมอุดตันที่หม้อน้า
Then คาแนะนากรณีสนิมอุดตันที่หม้อน้า
4.IF ถ้ารถยนต์อายุน้อยกว่า 5 ปี AND ใช้งานทั่วไป AND ไม่พบสนิมอุดตันที่หม้อน้า
Then คาแนะนากรณีตรวจสอบแล้วไม่พบปัญหา
3.ประเมินความน่าเชื่อถือของฐานความรู้
การประเมินความน่าเชื่อถือของฐานความรู้เป็นกระบวนการในการประเมินฐานความรู้ได้นาเทคนิคเดลฟายมาใช้ในการ
ประเมิน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบารุงรถยนต์จานวน 15 ท่าน ทาแบบสอบถามประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล เพื่อให้ได้ฐานความรู้ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เกณฑ์การประเมินเป็นการหาค่าเฉลี่ยตามแบบการกาหนดเกณฑ์ของ
Likert คือการแบ่งเป็น 5 ระดับ 1-5 เรียงจากน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุด เมื่อได้ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบารุง
รถยนต์ นามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) เพื่อกาหนดเกณฑ์ระดับความ
น่าเชื่อถือ โดยทาการกาหนดช่วงของการวัดได้ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551)
ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนนตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 คะแนนตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 คะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยน้อยที่สุด

3.ผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัย ได้ผลการวิจัย ดังนี้

3.1.ผลการพัฒนาฐานความรู้
จากการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลแล้วนาไปพัฒนาฐานความรู้และให้ผู้เชี่ยวชาญทาการประเมินและนามาปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง โดยสามารถแสดงโครงสร้างของฐานความรู้ได้ดังรูปที่ 1
จากรูปที่ 1 ซึ่งเป็นโครงสร้างของฐานความรู้นั้นจะพบว่าฐานความรู้มีกระบวนการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการจาแนกหมวดหมู่ ของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยให้ผู้ใช้ทาการเลือกหมวดหมู่ของอาการ
ผิดปกติในรถยนต์ เพื่อที่จะนาไปสู่ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการจาแนกอาการ
ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการจาแนกอาการ เป็นขั้นตอนจาแนกอาการผิดปกติที่อยู่ในหมวดหมู่อาการผิดปกติที่ผู้ใช้เลือก
จากขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการเลือกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในรถยนต์เพื่อที่จะนาไปสู่ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนค้นหาสาเหตุ
ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนค้นหาสาเหตุ ขั้นตอนนี้จะถามสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในรถยนต์ โดยให้ผู้ใช้นาข้อมูลที่ได้จาก
กระบวนการนี้ไปตรวจสอบว่าใช่สาเหตุของปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในรถยนต์หรือไม่ โดยสาเหตุที่ให้ผู้ใช้ตรวจสอบจะเรียงลาดับจากสาเหตุ
ที่พบบ่อยที่สุดไปยังสาเหตุที่พบน้อยที่สุด เพื่อนาไปสู่กระบวนการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหา แต่ถ้าผู้ใช้ไม่สามารถ
ค้นหาสาเหตุจากขั้นตอนการค้นหาสาเหตุได้ก็จะนาไปสู่คาแนะนาในกรณีที่ตรวจสอบและค้นหาสาเหตุไม่พบ
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ปัญหาของรถยนต์

ขั้นตอนที่ 1 จาแนกหมวดหมู่
กลุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์
กลุ่มระบบน้ามันหล่อลื่น
กลุ่มสายพาน
กลุ่มล้อและยาง
กลุ่มเครื่องยนต์
กลุ่มระบบเบรก
กลุ่มระบบระบายความร้อน
กลุ่มพวงมาลัย
...

...

...

...

...

...

...

เ

เครื่องยนต์ความร้อนขึ้นสูง

ขั้นตอนที่ 2 จาแนกอาการ

...
ระดับน้าในหม้อน้าน้อยเกินไป

ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาสาเหตุ

เบรกรถยนต์ติด

รถของคุณอายุเท่าไรและใช้งานแบบไหน

มากกว่า 5 ปี

...

น้อยกว่า 5 ปี
ใช้งานหนัก

ใช้งานปกติ

...
ระบบหม้อน้าในรถยนต์ของคุณมีปัญหาใช่หรือไม่
คาแนะนาอาการระดับน้าในหม้อน้าน้อยเกิน
คาแนะนาอาการเบรกรถยนต์ติด
คาแนะนาอาการระบบหม้อน้ามีปัญหา

รูปที่ 1 โครงสร้างของฐานความรู้
3.2. ผลจากการประเมินความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ
เมื่อสร้างโครงสร้างฐานความรู้เพื่อใช้เป็นฐานความรู้เพื่อวินิจฉัยปัญหาของรถยนต์เสร็จแล้วจาเป็นต้องได้รับการประเมิน
ความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิคเดลฟายมาใช้ในการประเมินความถูกต้องจากการให้คะแนนเฉลี่ยของแต่ล่ะอาการโดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบารุงรถยนต์ 15 ท่าน ผลการประเมินเป็นดัง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินฐานความรู้ในการวินิจฉัยปัญหาของรถยนต์ของแต่ล่ะอาการ
ประเด็นคาถาม
กลุ่มอาการ

กลุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์
สตาร์ทไม่ติด
สตาร์ทติดยากเวลาเครื่องร้อน
สตาร์ทติดยากเวลาเครื่องเย็น
กลุ่มเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ไม่มีกาลัง
อัตราเร่งช้าผิดปกติ
เครื่องยนต์ดับทันทีภายหลังสตาร์ท
เครื่องยนต์ดับเมื่อถอนคันเร่ง
กลุ่มระบบน้ามันหล่อลื่น
แรงดันน้ามันหล่อลื่นต่า
แรงดันน้ามันหล่อลื่นสูง
สิ้นเปลืองน้ามันหล่อลื่นมาก
น้ามันหล่อลื่นเลอะภายนอก
เครื่องยนต์
กลุ่มระบบระบายความร้อน
เครื่องยนต์ร้อนจัด
เครื่องยนต์ร้อนจัดหรือเย็นจัดอย่าง
เห็นได้ชัด
กลุ่มสายพาน
สายพานดังขณะเร่งเครื่องยนต์
สายพานมีเสียงดังที่ความเร็วต่า
ตัวสายพานมีอาการผิดปกติ
กลุ่มพวงมาลัย
รถวิ่งไม่ตรงขณะปล่อยมือ
พวงมาลัยสั่น
พวงมาลัยมีระยะฟรีมากเกินไป
กลุ่มล้อและยาง
ยางสึกบริเวณไหล่ยางหรือตรงกลาง
ดอกยางสึกเพียงด้านเดียว
ยางมีรอยแตกลาย
กลุ่มระบบเบรก
เบรกสะท้านและมีเสียงดัง
เบรกมือทางานได้ไม่เต็มที่
เบรกไม่อยู่

ในการวินจิ ฉัย
อาการผิดปกติของ
รถยนต์นั้นมีลาดับ
ขั้นตอนถูกต้อง

ข้อมูลแนวทางการ
ตรวจสอบและ
ขั้นตอนการ
ตรวจสอบมีความ
ถูกต้องตรงอาการ
ผิดปกติของรถยนต์

ข้อมูลแนวทางการ
แก้ไขอาการ
ผิดปกติมีขอ้ มูลที่
เหมาะสมและ
สามารถนาไปใช้ได้
จริง

4.5
4.6
4.2

4.6
4.3
4.4

4.4
4.8
4.6
4.6

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความน่า
เชื่อถือ

4.3
4.1
4.6

4.46
4.33
4.4

0.15
0.25
0.2

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

4.2
4.5
4.6
4.5

4.7
4.6
4.7
4.8

4.43
4.63
4.63
4.63

0.25
0.15
0.05
0.15

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

4.5
4.4
4.3
4.6

4.2
4.5
4.6
4.7

4.4
4.6
4.6
4.5

4.36
4.5
4.5
4.6

0.15
0.1
0.17
0.1

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

4.8
4.9

4.9
4.7

4.8
4.6

4.83
4.73

4.7
4.7
4.2

4.8
4.8
4.5

4.8
4.6
4.4

4.73
4.7
4.36

0.05
0.1
0.36

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

4.4
4.6
4.7

4.2
4.8
4.6

4.5
4.8
4.5

4.36
4.73
4.6

0.15
0.11
0.1

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

0
0
0

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

0
0
0

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

0.05
0.15

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

จากผลการประเมินฐานความรู้ในตารางที่ 3 ในแต่ล่ะอาการพบว่าคะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบารุงรถยนต์
พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากกว่า 4.33 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์การประเมินที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดโดยอาการผิดปกติใน
กลุ่มระบบเบรกกับกลุ่มล้อและยางมีคะแนนความน่าเชื่อถืออยู่ที่ 5 คะแนนในทุกอาการ และอาการที่มีคะแนนความน่าเชื่อถือน้อยที่สุด
คือ 4.33 คืออาการสตาร์ทติดยากเวลาเครื่องร้อนถึงแม้ว่าจะมีคะแนนน้อยที่สุดแต่ก็อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดเช่นเดียวกับอาการ
ระบบเบรกกับกลุ่มล้อและยางและทั้ง 25 ปัญหาก็มีผลการประเมินความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด จากสาเหตุที่กล่าวมา
ส่งผลให้ฐานความรู้เพื่อวินิจฉัยปัญหาของรถยนต์มีความถูกต้องและความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกอาการ
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3.3.อภิปรายผล
ผลการพัฒนาฐานความรู้ ได้โครงสร้างฐานความรู้ที่ใช้วิเคราะห์อาการผิดปกติของรถยนต์ทั้งหมด 8 หมวดหมู่ 25 อาการ
โดยฐานความรู้ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลอาการผิดปกติของรถยนต์ที่จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้โดยทาการจัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบคาถามคาตอบ โดยเรียงลาดับคาถามโดยเริ่มจากสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดไปน้อยที่สุด เมื่อได้ข้อมูลคาถามคาตอบของแต่ล่ะ
อาการครบแล้วก็จะนาข้อมูลคาถามคาตอบเข้าสู่กระบวนการจัดรูปแบบความรู้ให้อยู่ในรูปแบบกฎ (IF THEN RULE) จากนั้นจะนา
ข้อมูลไปประเมินความน่าเชื่อถือของฐานความรู้ด้วยเทคนิคเดลฟาย ซึ่งผลจากการประเมินความน่าเชื่อถือของฐานความรู้พบว่าทุก
อาการมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

4.สรุปผล
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาฐานความรู้วินิจฉัยปัญหาของรถยนต์ โดยการนาระบบผู้เชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
ฐานความรู้วินิจฉัยปัญหาของรถยนต์ ได้ทาการรวบความข้อมูลจากหนังสือด้านการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาของรถยนต์และจาก
ตัวผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในฐานความรู้มีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้ นบ่อยในรถยนต์ทั้งหมด 8 หมวดหมู่ 25 อาการ และเมื่อนามาประเมิน
ความถูกต้องด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 15 ท่านผลการประเมินพบว่าปัญหากลุ่มล้อกับยางและปัญหาระบบเบรก
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากที่สุด และปัญหาส่วนอาการสตาร์ทติดยากเวลาเครื่องร้อนมีคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ 4.33 และอยูก่ ็ยังอยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของฐานความรู้
ในการวินิจฉัยปัญหาของรถยนต์ โดยฐานความรู้สาหรับระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยอาการนี้จะนาไปสู่กา รพัฒนาโปรแกรม
ระบบผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยปัญหาของรถยนต์บนโทรศัพท์มือถือต่อไป
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บทคัดย่อ
การจับคู่ความถนัดของนักศึกษากับข้อกาหนดงานของสถานประกอบการมีความสาคัญในด้านการเตรียมความพร้อมและ
จับคู่นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้ตรงตามความถนัด เมื่อสาเร็จการศึกษาและออกไปสมัครงาน งานวิจัยนี้ได้นาเทคนิคหาค่าเหมาะสมที่สุดสาหรับจับ
คู่ความถนัดของนักศึกษากับสายอาชีพโดยแบ่งเป็น 3 สายอาชีพ คือ นักพัฒนาโปรแกรม งานด้านฐานข้อมูล และนักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ โดยเงื่อนไข ความถนัดแต่ละสายอาชีพจะได้มาจากการรวบรวมข้อมูลการรับสมัครงานของสถานประกอบการ
จานวน 100 แห่งมาผ่านกระบวนการทาเหมืองข้อมูลเพื่อให้ได้กฎในการสร้างเงื่อนไขในการจับคู่ การประเมินกฎที่ได้ให้ค่าความ
ถูกต้องที่ร้อยละ 96 จากนั้นจะสร้างโมเดลการจับคู่ที่เหมาะสมโดยใช้เทคนิค การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming
Model) เพื่อหาช่วงคะแนนที่เหมาะสมตรงตามกฎของแต่ละสายอาชีพ จากการ สร้างโมเดลสามารถแยกได้เป็น 3 แบบจาลองตาม
จานวนสายอาชีพที่กาหนด และนามาเปรียบเทียบกับคะแนนการสอบวัดความถนัดของนักศึกษาเพื่อจับคู่นักศึกษากับสายอาชีพ
คาสาคัญ: การโปรแกรมเชิงเส้น การหาค่าเหมาะสมทีส่ ุด ปัญหาการจับคู่

Abstract
Matching a student's aptitude to job specification is important in preparing and matching students to meet
the needs of the market’s need. The purposes of this research were used the optimization method technique for
matching the aptitudes of students to the best job which divide in three types such as Programmer, Database and
System analysis and design. The job specifications were gathered from one hundred job recruitments and built the
model using data mining technique. The rules show the accuracy in 96%. The linear programming models were
built and showed the maximum matching score from job specifications. The optimal models were matching the
student aptitude test score to the best match with the job specifications.
Keywords: Linear programming, Optimization method, Matching problem

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
การศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ในศาสตร์เฉพาะ ซึ่งต่างจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สุธีรา, 2558)
การเพิ่มความรู้ และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของนักศึกษาจึงมีส่วนสาคัญในการช่วยให้นักศึกษาได้จบออกไปและประกอบอาชีพ
ตามที่ตนเองถนัดและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ความต้องการของสถานประกอบการเพิ่มขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป สถานศึกษาต้องมีการปรับการเรียนการสอนให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการ ปัจจุบันหลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาที่มุ่งเน้นส่งให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการแต่
บางครั้งก็ประสบกับปัญหาความถนัดของนักศึกษาไม่ตรงตามข้อกาหนดงานที่สถานประกอบการต้องการ มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาคุณสมบัติทั้งส่วนของนักศึกษาและส่วนของสถาน
ประกอบการก่อนส่งนักศึกษาออกสหกิจเพื่อลดปัญหาข้างต้น ดังนั้นได้มีแนวคิดแก้ปัญหาการจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดระหว่างนักศึกษากับ
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สถานประกอบการ การจับคู่ความถนัดของนักศึกษากับข้อกาหนดงานของสถานประกอบการมีความสาคัญในด้านการเตรียมความ
พร้อมและจับคู่นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้ตรงตามความถนัดเมื่อสาเร็จการศึกษาและออกไปสมั ครงาน งานวิจัยนี้ได้นาเทคนิคหาค่าเหมาะสมที่สุด
สาหรับ จับคู่ความถนัดของนักศึกษากับสายอาชีพโดยแบ่งเป็ น 3 สายอาชีพ คือ นักพั ฒนาโปรแกรม งานด้านฐานข้อมู ล
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา 3 สายอาชีพนี้เป็นสายอาชีพที่มีนักศึกษาออกสหกิจมากที่สุดของหลักสูตรผล
จากการวิจัยสามารถจะสร้างโมเดลไปใช้ในการไปจับคู่กับผลคะแนนสอบความถนัดของนักศึกษาได้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยนี้เป็นเพียงส่วนช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์แนะแนวร่วมกันพิจารณาเพื่อหาสถานประกอบการที่เหมาะสมเท่านั้น ทั้งนี้
การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของนักศึกษาเพื่อไม่ให้นักศึกษาเกิดความคับข้องใจเมื่อไปปฏิบัติงานจริง

1.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด ที่สุด (Optimization Problem) ที่มีวัตถุประสงค์เดียวในการแก้ปัญหาการจับคู่
คาตอบที่ได้ คือค่าที่เหมาะสมที่สุดอาจจะเป็นค่าที่สู งที่สุด หรือค่าที่ต่าที่สุด การแก้ปัญหาดังกล่าวจะประกอบไปด้วยปัจจัยที่ใช้
พิจารณาได้หลายปัจจัยรวมทั้งประกอบไปด้วยเงื่อนไขหลายเงื่อนไขได้ จึงได้มีการนาเทคนิคการทาเหมืองข้อมูลมาช่วยในการกาหนด
ปัจจัยและเงื่อนไขในการหาคาตอบดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนดังนี้
1.2.1 การแก้ปัญหาด้วยวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่สุด (Optimization Problem)
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดตารางสอนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการอาณานิคมมด (ทิพวิมล, 2556) เป็นการ
แก้ปัญหาจับคู่กันระหว่างนักเรียน อาจารย์ และห้องเรียนที่มีความเหมาะสมมากที่สุดซึ่งปัญหาดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนยากต่อการ
หาคาตอบที่ดีที่สุดแต่ด้วยวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดของเทคนิคอาณานิคมมดสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
การแก้ปัญหาการมอบหมายงานให้เครือ่ งจักรที่มีหลายวัตถุประสงค์สาหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
วิธีฟัซซี่ (กัลยา, 2554) เป็นการแก้ปัญหาการจับคู่งานกับเครือ่ งจักรให้เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากต้นทุนการผลิตให้ต่าที่สดุ โดย
ใช้การโปรแกรมเชิงเส้นมาช่วยหาคาตอบและนาวิธีฟัซซี่มาร่วมพิจารณาเพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุดผลการวิจัยสามารถมอบหมายงาน
ให้เครื่องจักรได้ตรงวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพตามต้องการ
จากงานวิจัยที่ผ่านมาเห็นว่าปัญหาการจับคู่บนเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนให้ได้คาตอบที่ดีที่สุดนั้นสามารถทาได้ด้วย
การใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่มีทั้งวัตถุประสงค์เดียวและหลายวัตถุประสงค์ สามารถหาคาตอบได้ทั้งค่าต่าสุด หรือค่าสูงสุด
ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เราสนใจ งานวิจัยนี้จึงได้ประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด ที่สุดจับคู่ความถนัดของนักศึกษากับข้อกาหนด
งานของสถานประกอบการให้มีความเหมาะสมที่สุด

1.2.2 การใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลกับปัญหาการศึกษา
การพัฒ นาตัว แบบระบบสนั บสนุนการตัด สิน ใจแบบอัต โนมัติ ออนไลน์ส าหรับการเลื อกสาขาวิ ชาเรี ยนของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ชุติมา, 2553) เพื่อสร้างตัวแบบสาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา
โดยการใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลด้วยวิธี K-fold cross validation พบว่าสามารถบอกตัวแปรสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
การประยุกต์ใช้เอฟพี-กโรธกับงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ณรงค์ศักดิ์ , 2554) งานวิจัยนี้ได้
ประยุกต์กฎความสัมพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเพื่อช่วยแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาให้กับนักเรียนที่จะ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหากฎความสัมพันธ์และสร้างต้นแบบมาใช้ทานาย เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนที่กาลังจะ
เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้เหมาะสมกับผลการเรียนของตนเอง
ประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลการเลือกอาชีพโดยอัตโนมัติด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (ชัชชฎา, 2556) งานวิจัยนี้
ใช้ข้อมูลภาวะมีงานทาของบัณฑิต และข้อมูลระเบีย นประวัติของนิสิตระดับปริญญาตรีหลังสาเร็จการศึกษาซึ่งผลการทดลองนี้
สามารถนาไปช่วยในการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน และช่วยวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาได้
จากงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นการหาความสัมพันธ์หรือกฎที่ซ่อนอยู่โดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลมาวิเคราะห์
ข้อมูลทางการศึกษาเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ งานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลมาช่วยในการกาหนดปัจจัยและกาหนด
เงื่อนไขในการจับคู่นักศึกษากับข้อกาหนดของงานเพื่อลดขนาดของจานวนการจับคู่ที่เป็นไปได้ทั้งหมด
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1.2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถจะใช้โมเดลที่สร้างได้ในการไปจับคู่กับผลคะแนนสอบความถนัดของนักศึกษาได้เหมาะสมที่สุดอย่างไรก็
ตามผลการวิจัยนี้เป็นช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์แนะแนวร่วมกันพิจารณาเพื่อหาสถานประกอบการที่เหมาะสมเท่านั้น ทั้งนี้การ
ตัดสินใจขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของนักศึกษา

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Problem) ที่มีวัตถุประสงค์เดียวเป็นการค้นหาคาตอบบนขอบเขตปัญหาที่
เราสนใจเพียงคาตอบเดียวที่ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุดอาจจะเป็นค่าที่สูงที่สุด หรือค่าที่ต่าที่สุด ปัญหาดังกล่าวจะประกอบไปด้วยปัจจัยที่ใช้
พิจารณาได้หลายปัจจัยรวมทั้งประกอบไปด้วยเงื่อนไขหลายเงื่อนไขได้ซึ่งแต่ละปัจจัยและแต่ละเงื่อนไขจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้น
ยิ่งมีจานวนปัจจัยและมีจานวนเงื่อนไขมากยิ่งจะทาให้ยากในการหาคาตอบ ปัญหาการจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ปัจจัยและเงื่อนไขเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่นิยมในการใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Method) มาหาคาตอบโดยงานวิจัยนี้
จะใช้เทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) มาประยุกต์ใช้ในการช่วยหาคาตอบของปัญหาการจับคู่ที่เหมาะสมที่สุด
ระหว่างความถนัดของนักศึกษากับข้อกาหนดของงานที่กาหนดมาโดยสถานประกอบการวิธีการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

2.1 การสร้างฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์
วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดคาตอบที่ได้จะอยู่ในรูปของเวกเตอร์ทางคณิตศาสตร์ จะประกอบไปด้วยฟังก์ชั่น
วัตถุประสงค์ (Objective function) อาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์มีปัจจัยที่เป็นตัวแปร (Variables) ที่มีความสัมพันธ์กัน
เชิงเส้นและมีเงื่อนไขในการหาคาตอบ (Constrains) ในขอบเขตปัญหาที่เราสนใจในงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นในการหา
คาตอบซึ่งจะอยู่ในรูป
Max or Min z = c1x1+ c2x2+ ….+cnxn
Objective function
Subject to
a11x1+ a12x2+…+ a1nxn ≤ b1
a21x1+ a22x2+…+ a2nxn ≤ b2
.
Constrains

.
.

am1x1+ am2x2+…+ amnxn ≤ bm
xi E Bn;
1 if require this property
xi =
0 otherwise
โดยฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ได้มาจากคะแนนการทาแบบทดสอบความถนัดของนักศึกษาในแต่ละสาย
อาชีพแบ่งเป็นสายอาชีพละ 10 คะแนน โดยมีการกาหนดปัจจัยที่พัฒนาเป็นตัวแปรดังนี้
พัฒนาโปรแกรม (x1) ฐานข้อมูล (x2) และวิเคราะห์และออกแบบระบบ (x3)
คะแนนสอบด้านการเขียนโปรแกรม (c1) ความรู้ด้านฐานข้อมูล (c2) และด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (c3)

2.2 กาหนดปัจจัยและสร้างเงื่อนไขของการจับคู่
ส่วนการกาหนดเงื่อนไขได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อกาหนดของงานจากการประกาศรับสมัครงานของสถาน
ประกอบการโดยกาหนดให้ถ้าต้องการคุณสมบัตินั้นให้มีค่าเป็น 1 ถ้าไม่ต้องการคุณสมบัตินั้นมีค่าเป็น 0 เช่น บริษัทแห่งหนึ่ง
ต้องการนักพัฒนาโปรแกรมต้องการคุณสมบัติดังนี้ มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมและมีความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบด้วยจะได้ว่าพัฒนาโปรแกรม (1) ฐานข้อมูล (0) และวิเคราะห์และออกแบบระบบ (1) จะได้เงื่อนไขในการพิจารณา
ดังนี้
x1 = 1, x2 = 0, x3 = 1, b1 = 20 (คะแนนสองด้านรวมกัน), amn = Score (คะแนนที่ได้แต่ละด้าน)
a11x1+ a12x2+…+ a1nxn ≤ b1 -> a11(1)+ a12(0)+a13(1) ≤ 20
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เนื่องจากการสร้างเงื่อนไขเป็นการรวมกันของความต้องการคุณสมบัติ (Combination) แต่ละสถานประกอบการก็มี
ความต้องการที่แตกต่างกันเกิดรูปแบบ (Pattern) ในการรวมกันที่หลากหลายจึงได้มีการนาเทคนิคการทาเหมืองข้อมูลมาสร้างกฎ
เพื่อใช้ในการสร้างเงื่อนไข

2.3 การจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความถนัดของนักศึกษากับข้อกาหนดของงาน
เมื่อสามารถจัดรูปแบบปัญหาให้สามารถใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดได้แล้วจะแบ่งปัญหาออกเป็น 3 วัตถุประสงค์
ตามสายอาชีพเนื่องจากแต่ละสายอาชีพมีรูปแบบเงื่อนไขที่ต่างกันไม่สามารถหาผลลัพธ์รวมกันได้ การหาค่าเหมาะสมที่สุดจะอยู่ใน
รูปของเวกเตอร์ผลลัพธ์ที่เป็นคะแนนที่สูงที่สุด (Maximized) แล้วไปเปรียบเทียบกับคะแนนสอบของนักศึกษาเพื่อจาแนกนักศึกษา
ว่าจากคะแนนสอบของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะแบบนี้ควรจับคู่กับสถานประกอบการด้านใดที่มีความต้องการคุณสมบัติที่ตรงกัน

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล
การทดลองจะใช้ข้อกาหนดของงานจากสถานประกอบการที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์สมัครงานจานวน 100 แห่งและใช้
คะแนนสอบวัดความถนัดด้านการเขียนโปรแกรม ด้านฐานข้อมูล ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักพงษภูวนารถปีการศึกษาที่ 2/2558 เพื่อใช้ในการจับคู่กับข้อกาหนดของงานได้ผลการ
ทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

3.1 การสร้างกฎโดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลสาหรับการกาหนดปัจจัยและสร้างเงื่อนไขหาค่า
เหมาะสมที่สุด
งานวิจัยนี้เลือกใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจช่วยในการสร้างกฎ (Decision Tree) ข้อมูลนาเข้าได้จากข้อกาหนดของงาน
โดยกาหนดให้ถ้าต้องการคุณสมบัตินั้นให้มีค่าเป็น 1 ถ้าไม่ต้องการคุณสมบัตินั้นมีค่าเป็น 0 และมีการติดฉลากระบุคลาสปลายทาง
ของคุณสมบัตินั้นออกเป็น 4 คลาสดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การกาหนดคลาสปลายทางของคุณสมบัติตามข้อกาหนดของงาน
Job Specifications

Class label
P
D
SA
PD
PSA
PDSA

Programming
Database
System analysis and Design
Programming and Database
Programming and SA
Programming and Database and SA

ผลของการสร้างกฎใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ ID3 ได้คุณสมบัติที่เป็นเงื่อนไขแต่ละกลุ่มดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การสร้างกฎด้วยต้นไม้ตัดสินใจ
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จากการสร้างกฎด้วยต้นไม้ตัดสินใจทาให้ได้กฎดังนี้
if P = 0 and D = 0 then SA (11 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0)
if P = 0 and D = 1 and SA = 0 then D (0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 21 / 0)
if P = 0 and D = 1 and SA = 1 then DSA (0 / 0 / 0 / 0 / 3 / 0 / 0)
if P = 1 and D = 0 and SA = 0 then P (0 / 1 / 18 / 1 / 0 / 0 / 0)
if P = 1 and D = 0 and SA = 1 then PSA (0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 14)
if P = 1 and D = 1 and SA = 0 then PD (0 / 0 / 0 / 15 / 0 / 0 / 0)
if P = 1 and D = 1 and SA = 1 then PDSA (1 / 14 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0)
correct : 96 out of 100 training examples.
ใช้การทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลเพื่อให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือโดยการวัดประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross-validation
ได้ประสิทธิภาพของโมเดลดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของโมเดลจากการใช้ต้นไม้ตัดสินใจ
ผลการทดลองต้นไม้ตัดสินใจสร้างกฎใช้เป็นเงื่อนไขของฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์สามารถลดขนาดของปัญหาการการรวมกัน
ของความต้องการคุณสมบัติ (Combination) ที่มีความหลากหลายได้โดยไม่จาเป็นต้องสร้างทุกรูปแบบที่เป็นไปได้แต่สามารถใช้
ต้นไม้ตัดสินใจช่วยในการสร้างกฎได้ตรงตามข้อกาหนดของงานได้

3.2 การจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความถนัดของนักศึกษากับข้อกาหนดของงาน
จากการนาเทคนิคการทาเหมืองข้อมูลมาช่วยสร้างกฎและเงื่อนไขของปัญหาการจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดได้แล้ว ทาให้
สามารถจัดรูปแบบปัญหาให้สามารถใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด จึงสามารถมาสร้างเป็นสมการเพื่อให้อยู่ในรูปของการโปรแกรม
เชิงเส้นเพื่อใช้แก้ปัญหาการจับคู่ได้โดยแยกตามแต่ละด้านจะได้เป็นชุดของการหาคาตอบ 3 ชุดดังนี้
Programmer จากกฎที่สร้างได้สามารถสร้างสมการจะอยู่ในรูป
Maximized c1x1 + c2x2 + c3x3
a11x1 + a12x2 + a13x3
≤ 30 จาก if P = 1 and D = 1 and SA = 1 then PDSA
a11x1
≤ 10 จาก if P = 1 and D = 0 and SA = 0 then P
a11x1
+ a13x3
≤ 20 จาก if P = 1 and D = 0 and SA = 1 then PSA
a11x1 + a12x2
≤ 20 จาก if P = 1 and D = 1 and SA = 0 then PD
n
xi E B ; aij > 5;
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xi E B ; aij > 5;
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if P = 1 and D = 1 and SA = 1 then PDSA
if P = 0 and D = 1 and SA = 1 then DSA
if P = 1 and D = 1 and SA = 0 then PD
if P = 0 and D = 1 and SA = 0 then D

System analysis and Design จากกฎที่สร้างได้สามารถสร้างสมการจะอยู่ในรูป
Maximized c1x1 + c2x2 + c3x3
a11x1 + a12x2 + a13x3
≤ 30 จาก if P = 1 and D = 1 and SA = 1 then PDSA
a11x1
+ a13x3
≤ 20 จาก if P = 1 and D = 0 and SA = 1 then PSA
a12x2 + a13x3
≤ 20 จาก if P = 0 and D = 1 and SA = 1 then DSA
n
xi E B ; aij > 5;
จากสมการแต่ละปัญหาข้างต้นเมื่อใช้การโปรแกรมเชิงเส้นในการหาคาตอบโดยใช้ Excel Solver พบว่าจะได้คะแนน
ความถนัดแต่ละด้านสูงสุดที่ตรงตามข้อกาหนดของงานดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลคะแนนสูงสุดของแต่ละงาน
Job Specifications
Programming
Database
System analysis and Design

P Score
7
8
7

D Score
7
8
7

SA Score
7
8
7

แต่เมื่อไปพิจารณาผลคะแนนสอบของนักศึกษาแล้วพบว่าการใช้ฟังก์ชันหาค่าสูงที่สุดนั้นทาให้ไม่มีนักศึกษาคนไหนตรง
ตามคุณสมบัติที่กาหนดเนื่องจากนักศึกษาทาคะแนนได้น้อยโดยมีค่าคะแนน min-max ดังปรากฏในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลคะแนนสูง-ต่า-เฉลี่ยของนักศึกษา
Job Specifications
Programming
Database
System analysis and Design

Min Score
3
2
2

Max Score
7
8
7

Avg. Score
5
5
4

รวมถึงบางเงื่อนไขไม่จาเป็นต้องมีคะแนนสูงสุด เช่น กฎ if P = 1 and D = 0 and SA = 0 then P จะเน้นที่คุณสมบัติ
การเขียนโปรแกรมไม่สนใจฐานข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบระบบจึงได้เพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมไปในฟังก์ชั่น แต่ละงานทาให้ได้ผลลัพธ์
ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลคะแนนสูงสุดของแต่ละงานหลังจากปรับปรุงเงื่อนไข
Job Specifications
Programming
Database
System analysis and Design

P Score
7
3
2
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D Score
2
8
2

SA Score
2
2
7
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4. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
จากขั้นตอนการดาเนินการวิจัยข้างต้นสามารถใช้แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Problem) ที่มีวัตถุประสงค์
เดียวเป็นการค้นหาคาตอบการจับคู่นักศึกษากับข้อกาหนดของงานให้ตรงกับความถนัดของนักศึกษามากที่สุดโดยฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์เป็น
การหาค่าคะแนนสูงที่สุดในการสอบวัดความถนัด 3 ด้านคือการเขียนโปรแกรม ด้านฐานข้อมูลและด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ส่วนเงื่อนไขที่ใช้ในการหาค่าเหมาะสมที่สุดจะใช้วิธีการสร้างกฎจากกการรวบรวมข้อกาหนดของงานแล้วนามาสร้างโมเดลด้วยต้นไม้
ตัดสินใจ วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สดุ มาหาคาตอบโดยงานวิจัยนี้จะใช้เทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้นมาใช้ในการ หาคาตอบของปัญหาการจับคู่
ที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความถนัดของนักศึกษากับข้อกาหนดของงานสามารถสรุปผลออกเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้

4.1 การสร้างฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ การกาหนดปัจจัยและสร้างเงื่อนไขหาค่าเหมาะสมที่สุด
ฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ได้มาจากคะแนนการทาแบบทดสอบความถนัดของนักศึกษาในแต่ละสายอาชีพ
แบ่งเป็นสายอาชีพละ 10 คะแนน โดยมีการกาหนดปัจจัยที่พัฒนาเป็นตัวแปรดังนี้ พัฒนาโปรแกรม (x1) ฐานข้อมูล (x2) และวิเคราะห์
และออกแบบระบบ (x3) คะแนนสอบด้านการเขียนโปรแกรม (c1) ความรู้ด้านฐานข้อมูล (c2) และด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(c3) และหาค่าสูงที่สุดในการจับคู่จะได้ฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ ดังนี้
Maximized c1x1 + c2x2 + c3x3
ส่วนการกาหนดปัจจัยและเงื่อนไขหาค่าเหมาะสมที่สุดได้จากข้อกาหนดของงานจากสถานประกอบการที่เก็บ
รวบรวมจากเว็บไซต์สมัครงานจานวน 100 แห่งเลือกใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจช่วยในการสร้างกฎ การทดสอบประสิทธิภาพของ
โมเดลเพื่อให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือโดยการวัดประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross-validation ได้ประสิทธิภาพของโมเดลมีความแม่นยา
ร้อยละ 96 ผลการทดลองต้นไม้ตัดสินใจสร้างกฎใช้เป็นเงื่อนไขของฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์สามารถลดขนาดของปัญหาการการรวมกัน
ของความต้องการคุณสมบัติ (Combination) ที่มีความหลากหลายได้โดยไม่จาเป็นต้องสร้างทุกรูปแบบที่เป็นไปได้แต่สามารถใช้
ต้นไม้ตัดสินใจช่วยในการสร้างกฎได้ตรงตามข้อ กาหนดของงานได้ และเมื่อนาฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์มารวมกับเงื่อนไขจะโมเดล
ฟังก์ชั่นการหาคาตอบการจับคู่นักศึกษากับข้อกาหนดงานให้ตรงมากที่สุดได้ดังนี้
Maximized c1x1 + c2x2 + c3x3
a11x1+ a12x2+…+ a1nxn ≤ bm
xi E Bn; aij > 5;
อย่างไรก็ตามปัจจัยและเงื่อนไขที่ใช้ยังคงต้องมีการปรับให้เข้ากับคะแนนสอบของนักศึกษาในกรณีที่คะแนนสอบที่ได้ไม่
ตรงตามค่าคะแนนสูงสุดหรือไม่ตรงตามกฎ เช่น กฎ if P = 1 and D = 0 and SA = 0 then P จะเน้นที่คุณสมบัติการเขียน
โปรแกรมไม่สนใจฐานข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบระบบจึงได้เพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมไปในฟังก์ชั่นแต่ละงานเพื่อความเหมาะสม

4.2 การจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความถนัดของนักศึกษากับข้อกาหนดของงาน
ใช้การโปรแกรมเชิงเส้นในการหาคาตอบโดยใช้ Excel Solver พบว่าจะได้คะแนนความถนัดแต่ละด้านสูงสุดที่ตรง
ตามข้อกาหนดของงานจะได้โมเดลในการจับคู่นักศึกษากับงานได้เหมาะสม จากตารางที่ 4 จะได้โมเดลในการจับคู่นักศึกษากับงาน
ได้ดังนี้
Instant X1 = {P Score ≥7, D Score = ?, SA Score = ?}
หมายถึงนักศึกษาที่มีคะแนนด้านการเขียนโปรแกรม มากกว่าเท่ากับ 7 คะแนนจะจับคู่กับงานนักพัฒนาโปรแกรมได้
เหมาะสมที่สุด
Instant X2 = {P Score = ?, D Score ≥ 8, SA Score = ?}
หมายถึงนักศึกษาที่มีคะแนนด้านฐานข้อมูล มากกว่าเท่ากับ 8 คะแนนจะจับคู่กับงานด้านฐานข้อมูลได้เหมาะสมที่สุด
Instant X3 = {P Score = ?, D Score = ?, SA Score ≥ 7}
หมายถึงนักศึกษาที่มีคะแนนด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ มากกว่าเท่ากับ 7 คะแนนจะจับคู่กับงานด้านวิเคราะห์
และออกแบบระบบได้เหมาะสมที่สุด
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4.3 ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยสามารถจะใช้โมเดลที่สร้างได้ในการไปจับคู่กับผลคะแนนสอบความถนัดของนักศึกษาได้เหมาะสม
ที่สุดอย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้เป็นช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ แนะแนวร่วมกันพิจารณาเพื่อหาสถานประกอบการที่เหมาะสม
เท่านั้น ทั้งนี้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของนักศึกษาเพื่อไม่ให้นักศึกษาเกิดความคับข้องใจเมือ่ ไปปฏิบตั ิงาน
จริง อีกทั้งโมเดลดังกล่าวยังแยกกลุ่มที่กว้างเกินไปเนื่องจากแต่ละด้านก็จะมีแบ่งย่อยลงไปอีก เช่น การเขียนโปรแกรมจะแบ่ง
ออกเป็นความถนัดทางภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีมากมาย เช่น ภาษาจาวา หรือภาษาซี หรือแบ่งตามแพลตฟอร์ม เช่น การเขียน
โปรแกรมบนเว็บ หรือการเขียนโมบายแอพพลิเคชั่น ซึ่งงานวิจัยนี้ไม่ได้ตอบคาถามดังกล่าว
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจาแนกความคิดเห็น ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้นาเสนอการเปรียบเทียบการจาแนกความคิดเห็นด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล โดยเปรียบเทียบค่าความถูกต้องใน
การจาแนกประเภทกับอัลกอริทึมในการจาแนกประเภท 4 วิธี คือ วิธีแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ วิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด วิธีนาอีฟเบย์และ
วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ในงานวิจัยได้ใช้ข้อมูลจานวน 2 ชุด โดยที่ข้อมูลชุดที่ 1 เป็นชุดข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหลัง
การขายจากศูนย์บริการลูกค้าแห่งหนึ่งและข้อมูลชุดที่ 2 เป็นชุดข้อมูลความคิดเห็นรีวิวร้านอาหารจาก 2 เว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะ
ถูกผ่านกระบวนการปรับปรุงข้อความและกระบวนการตัดคาที่ใช้เทคนิคการเทียบคาที่ยาวที่สุด ผลการทดลองการวัดประสิทธิภาพของ
การจาแนกประเภทข้อมูลทั้ง 2 ชุดสามารถสรุปได้ว่าอัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและวิธีนาอีฟเบย์ให้ประสิทธิภาพการจาแนก
ข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความถูกต้องของการจาแนกข้อมูลเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 80
คาสาคัญ: การจาแนกประเภท ต้นไม้ตัดสินใจ เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด นาอีฟเบย์ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

Abstract
This research proposes the classification of opinion with data mining techniques by comparing the
classification accuracy with the four classification algorithms, Decision Tree K-Nearest Neighbor Naïve-Bayes and
support vector machines. In the research, two sets of data were used. First data set was a set of customer
feedback data from a customer service center and second data set was a set of reviews of restaurant from the two
websites. That information will be made through the text improvement process and word wrapping process using
the longest word matching technique. The results of the two types of classification performance benchmarking can
be concluded that support vector machine algorithms and naïve-bayes methods provide similar classification
performance. The accuracy of the classification is 80%.
Keywords: Classification, Decision tree, K-nearest neighbor, Naïve-bayes, Support vector machine.

1. บทนา
ในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ส่งผลให้
ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการด้านข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารในยุคการเชื่อมต่อไร้สายผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น
การติดต่อสื่อสารทางด้านเว็บบอร์ดตามเว็บไชต์ต่างๆ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการแสดงทัศนคติของผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งความ
คิดเห็นที่ปรากฏเป็นทั้งภาษาในการสนทนาและภาษาแชท ดังนั้นการประมวลผลภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์จึงต้องหาวิธีการให้
คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ขอบเขตของคา เพือ่ แบ่งคาในประโยคโดยได้ใช้หลักการของการเทียบคาจากพจนานุกรม นงคนุชและพุธษดี
(2552) ได้นาเสนอการแปลงอักษรธรรมอีสานเปนสัทอักษร โดยไดใชวิธีการตัดคาแบบเลือกคายาวที่สุด (longest matching) ในการ
สืบคนคาในพจนานุกรม ในกรณีที่ไมพบคาในพจนานุกรมจะมีการใชกฎตามโครงสรางคาของอักษรธรรมอีสานรวมกับกฎตามหลักภาษา
ศาสตร ในการแปลงเปนสัทอักษร ความถูกตองอยูที่รอยละ 81.92 วิรัช (2536) ได้นาเสนอการตัดคาภาษาไทยโดยใช้การเทียบคาที่ยาว
ที่สุด (Longest Matching) เพื่อหาขอบเขตของคาที่ปรากฏในพจนานุกรม ส่วนคาที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมจะใช้วิธีระบุชนิดของคา
และกฏในการหาขอบเขตของคา ค่าประสิทธิภาพของการตัดคาที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมมีค่าความแม่นยาเท่ากับร้อยละ 75.87 ค่า
ความครบถ้วนร้อยละ 73.67 และค่าความถูกต้องของการตัดคาเท่ากับร้อยละ 74.75
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงข้อความ แล้วจึงใช้กระบวนการตัดคาที่ใช้การเทียบ
คาที่ยาวที่สุด (Longest Matching) และนาข้อมูลความคิดเห็นมาวัดค่าความถูกต้องในการจาแนกประเภทความคิดเห็นเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์แต่ละอัลกอริทึม
134

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

2. วิธกี ารทดลอง
งานวิจัยนี้ได้นาเสนอกระบวนการการเตรียมข้อมูลความคิดเห็นซึ่งมีขั้นตอนการเตรียมข้อมูลดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจานวน 2 ชุด มาจาแนกชุดข้อมูล ข้อมูลชุดที่ 1 เป็นชุดข้อมูลการเข้ารับบริการ
หลังการขายทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการลูกค้าแห่งหนึ่ง ชุดข้อมูลชุดที่ 2 เป็นชุดข้อมูลจากผู้เข้ารับประทานอาหาร
ตามร้านอาหารต่างๆจากเว็บไซต์รีวิวอาหาร โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังรูปที่ 1
ข้อมูลดิบ

กระบวนการปรับปรุงข้อความ

กระบวนการตัดคา

จาแนกประเภทด้วยอัลกอริทึม

ผลการจาแนกประเภท

รูปที่ 1 กระบวนการเรียนรู้และการจาแนกความคิดเห็น
2.1 ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้ชุดข้อมูลจานวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลชุดที่ 1 เป็นชุดข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการ
หลังการขายจากศูนย์บริการลูกค้าแห่งหนึ่ง และข้อมูลชุดที่ 2 เป็นชุดข้อมูลจากเว็บไซต์รีวิวร้านอาหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.1 ชุดข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหลังการขาย
จากตารางที่ 1 ข้อมูลที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพชุดแรกคือชุดข้อมูลการเข้ารับบริการหลังการขายศูนย์บริการลูกค้าแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นข้อมูลจริงจากผู้เข้ารับบริการ โดยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นผ่านการแยกประเภทของแต่ละความคิดเห็นแล้วจากนั้นนาข้อมูล
มาแยกความคิดเห็นด้านความพึ่งพอใจ (Satisfaction) และความไม่พึ่งพอใจ (Unsatisfactoriness) จานวน 1,300 ความคิดเห็น ความ
คิดเห็นที่เก็บรวบรวมมานั้นเป็นภาษาไทยทั้งหมด ความคิดเห็นที่พึ่งพอใจและความคิดเห็นที่ไม่พึ่งพอใจ สามารถแยกข้อความได้ดังนี้
 ความคิดเห็นที่พึ่งพอใจ
มีความกระตือรือร้น
o
พอใจเรื่องการให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
o
จนท.ดูฉลาดคล่องแคล่วว่องไว ถามอะไรก็ตอบได้เร็ว
 ความคิดเห็นที่ไม่พึ่งพอใจ
o
ปรับปรุงการพูดจาของพนง.สีหน้าให้ยิ้มแย้มแจ่มใส
o
พนักงานน้อยเกินต้องรอคิวนาน อยากให้เพิ่มพนักงาน
o
พนักงานควรเข้าหาลูกค้าก่อน
o

รูปที่ 2 ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหลังการขาย
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2.1.2 ชุดข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับประทานอาหาร
ชุดข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับประทานอาหารเป็นชุดข้อมูลจากเว็บไซต์รีวิวร้านอาหาร www.wongnai.com และ
www.th.openrice.com โดยทาการเก็บรวบรวบข้อมูล จากนั้นแยกข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงบวก
(Positive) เป็นข้อความที่ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากร้านอาหาร และข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงลบ (Negative) เป็นข้อความที่
ลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจจากร้านอาหาร ความคิดเห็นเชิงบวกและความคิดเห็นเชิงลบ สามารถแยกข้อความได้ดังนี้
 ความคิดเห็นเชิงบวก
o
o
o

บรรยากาศร่มรื่น ร้านกว้างขวาง ต้นไม้ใหญ่ๆ ลมพัดเย็นๆสบายๆ
พอใจเรื่องการให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
จนท.ดูฉลาดคล่องแคล่วว่องไว ถามอะไรก็ตอบได้เร็ว

 ความคิดเห็นเชิงลบ
o
o
o

คนขายผู้หญิงหน้าบูดตลอดเวลา
ราคาค่อนข้างสูงนะ ถ้าเทียบกับที่เคยไปตระเวนกินมา
ราคาอาหารเครื่องดื่มค่อนข้างสูงพอสมควร

รูปที่ 3 ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้ารับประทานอาหาร
สามารถสรุปข้อมูลสาหรับงานวิจัย โดยแบ่งเป็นชุดข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหลังการขายและความคิดเห็นของผู้
เข้ารับประทานอาหาร ได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ชุดข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดประสิทธิภาพการเรียนรู้ของอัลกอริทึม
ชื่อชุดข้อมูล
(Data set)
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหลังการขาย
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับประทานอาหาร
- เว็บไซต์รีวิวร้านอาหาร www.wongnai.com
- เว็บไซต์รีวิวร้านอาหาร www.th.openrice.com

จานวนประเภท
(Class)
2
2
2
2

จานวนข้อมูล
(Instance)
1,300
600
300
300

2.2 กระบวนการปรับปรุงข้อความ
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นาเสนอการปรังปรุงข้อความเป็นขั้นตอนการกาจัดข้อความที่ไม่สื่อความหมายออกจากข้อมูล เพื่อลด
ภาระในการประมวลผลข้อมูล การคัดแยกข้อความที่พึ่งพอใจ ไม่พึ่งพอใจ ความคิดเห็นเชิงลบและความคิดเห็นเชิงบวก มีจานวน
ข้อมูลหรือจานวนข้อความที่เท่าๆกัน โดยมีข้อความที่มีความพึ่งพอใจจานวน 650 ข้อความ ข้อความที่ไม่พึ่งพอใจจานวน 650
ข้อความ ความคิดเห็นเชิงลบจานวน 300 ข้อความ และความคิดเห็นเชิงบวกจานวน 300 ข้อความ การปรังปรุงข้อความที่มีการ
สะกดคาผิด แก้ไขคาใหม่ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมที่กาหนดไว้สาหรับข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงพจนานุกรมได้เรียบเรียงมาจาก
www.github.com/features GitHub คื อ เว็ บ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ จั ด เก็ บ โครงการโอเพ่ น ซอร์ ส ด้ ว ยระบบควบคุ ม เวอร์ ชั น
แบบ Git โดยมีจุดประสงค์หลักคือให้การแบ่งปันและพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลดังต่อไปนี้
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 ปรับปรุงคาที่สะกดผิดของผู้เข้ารับบริการหลังการขาย
 พยักงาน
> พนักงาน
 แท็คแคร์
> เทคแคร์
 ปรัปปรุง
> ปรับปรุง
 ปรับปรุงคาที่สะกดผิดของผู้เข้ารับประทานอาหาร
 ก้อ
> ก็
 ก๊วยเตี๋ยว
> ก๋วยเตี๋ยว
 สัญญลักษณ์ > สัญลักษณ์
 ข้อความที่ไม่สื่อความหมายของผู้เข้ารับบริการหลังการขาย
 รู้สึกเฉยๆ
 การจัดวางของสถานที่
 จ่ายหลายบิล

รูปที่ 4 การปรับปรุงข้อมูล
ส่วนข้อความที่ไม่สื่อความหมายของผู้เข้ารับประทานอาหารไม่มีในข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา จะการอ่านทีละ
ข้อความทาให้การคัดแยกข้อมูลไม่มีข้อความที่ไม่สื่อความหมาย

2.3 กระบวนการตัดคา
ในขั้นตอนนี้จะทาการตัดคาโดยใชความถี่ของคาดวยวิธีการเทียบคาที่ยาวที่สุด (Longest matching) ซึ่งมีวิธีการ คือ การ
ตรวจสอบสายอักขระ (String) ที่นาเขามาจากซายไปขวา จากนั้นนาไปเปรียบเทียบกับคาที่มีอยู ในพจนานุกรมหากตรวจสอบพบว
าพบพยางคมากกวา 1 พยางคใน พจนานุกรม จะทาการเลือกพยางคที่ยาวที่สุดแลวทาตอไปเรื่อยๆ จนจบสาย อักขระ ตัวอยางคาวา
“ขนมหวาน” การตัดคาโดยวิธีนี้จะนาสาย อักขระไปเปรียบเทียบกับคาที่มีอยูในพจนานุกรมจะพบคาวา ข, นม, และคาวา ขนม สวน
คาวา ขนมห ไมพบอยูในพจนานุกรม ดังนั้นจึงไดคาวา ขนม ซึ่งเปนคาที่ยาวที่สุดที่หาพบ สวนที่เหลือ คือ หวาน เมื่อนาไปคนใน
พจนานุกรมจะไดวา ข , นม, หวาน ดังนั้นจึงเลือกคาวา หวาน คาที่ไดจากการตัดคาโดยวิธีการนี้ จึงเปน ขนมหวาน วิธีการนี้ใหความ
ถูกตองหลังการตัดคาสูงกวาวิธีการอื่นดวย จากนั้นทาการแปลงข้อมูล
2.3.1 ขั้นตอนวิธีการตัดคาโดยใช้การเทียบสายอักขระ (String Matching Algorithm) การเทียบสายอักขระเป็นขั้นตอนวิธี
ทีใ่ ช้ในการค้นหาคาโดยจะทาการเปรียบเทียบประโยคหรือข้อความกับคาที่มีในพจนานุกร สุรศักดิ์ (2554) ซึ่งกาหนดให้
𝑻
คือ ประโยคหรือข้อความที่ต้องการเทียบคา
𝑻𝒊
คือ ตัวอักขระของ 𝑻 ที่ตาแหน่ง 𝐢
𝑻𝒊,𝒋
คือ ส่วนหนึ่งของประโยคหรือข้อความ 𝑻 ที่ตาแหน่ง 𝐢 ถึง 𝒋
𝒘𝒊
คือ คาในพจนานุกรมที่มีตาแหน่งเริ่มต้นเท่ากับตาแหน่งของอักขระที่ 𝐢
โดย 𝐢 = 𝟏, 𝟐, … , 𝐧 และ 𝒏 = ตาแหน่งสุดท้ายของประโยคหรือข้อความ
ขั้นตอนการตัดคาทาโดยการค้นหาคา 𝒘𝒊 ที่พบในพจนานุกรม โดยพิจารณาเงื่อนไขต่อไปนี้
1. ถ้า 𝒘𝒊 เป็นคาที่ยาวที่สดุ ที่มีตาแหน่งเริ่มต้นเท่ากับ 𝑻𝒊
กาหนดให้ 𝐢′ = 𝐢 − 𝟏 + (ความยาวของ 𝒘𝒊 ) ดังนั้น 𝒘𝒊 = 𝑻𝒊,𝒊′
2. 𝒘𝒊 ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของทุกๆ 𝒘𝒋 เมื่อ 𝒋 < 𝒊
ตัวอย่าง T= ให้บริการดีมีการแนะนาที่ดีและการบริการที่ไวมาก
ในขั้นตอนการตัดคาโดยการเทียบสายอักขระ กาหนดให้ T เป็นประโยคสาหรับการเทียบคา โดยตาแหน่งที่ 𝑇𝑖 เป็นตาแหน่ง
ตัวเลขในการเทียบคา 𝑇𝑖,𝑗 เป็นการนับตาแหน่งตัวเลขในการเทียบคาเริ่มนับที่ 1 จนถึงคาสุดท้ายของประโยคนั้นๆ 𝑤𝑖 เป็นคาศัพท์ใน
พจนานุกรมที่พบในประโยคและเป็นตาแหน่งของคาในประโยคที่พบด้วย โดยที่ 𝐢 เป็นค่าเริ่มต้นการเทียบคาตั้งแต่ตัวที่ 1 จนถึงตัวที่ 𝑛
และขั้นตอนการตัดคาทาโดยการค้นหาคา 𝑤𝑖 ที่พบในพจนานุกรม โดยพิจารณาเงื่อนไขดังนี้ ถ้า wi เป็นคาที่ยาวที่สุดที่มีตาแหน่ง
เริ่มต้นเท่ากับ Ti กาหนดให้ T′ เป็นคาที่ซ้าในประโยคจะไม่ระบุตาแหน่งของคาและหาคาเทียบต่อไปในประโยคจนจบประโยค จบ
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ประโยคการเทียบคาจะได้ข้อมูลที่เทียบคาเจอในพจนานุกรม พร้อมระบุตาแหน่งของคานั้นๆ โดยที่คาศัพท์ในพจนานุกรมจะไม่เป็น
ส่วนใดส่วนหนึ่งของทุกๆ เมื่อคาในพจนานุกรมมีน้อยกว่าคาที่ยังไม่ได้ทาการเทียบ สามารถแสดงตัวอย่างได้ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตัวอย่างการตัดคาโดยใช้วิธีการเทียบสายอักขระ
i
0
3
5
7
10
14
17
19
22
27
32

Ti

wi

ให้บริการดีมีการแนะนาที่ดีและการบริการที่ไว้มาก
บริการดีมีการแนะนาที่ดีและการบริการที่ไว้มาก
ดีมีการแนะนาที่ดีและการบริการที่ไว้มาก
มีการแนะนาที่ดีและการบริการที่ไว้มาก
การแนะนาที่ดีและการบริการที่ไว้มาก
แนะนาที่ดีและการบริการที่ไว้มาก
ที่ดีและการบริการที่ไว้มาก
ดีและการบริการที่ไว้มาก
และการบริการที่ไว้มาก
การบริการที่ไว้มาก
ไวมาก

ให้
บริการ
ดี
มี
การ
แนะนา
ที่
ดี
และ
การบริการ
ไวมาก

2.3.2 ขั้นตอนการเทียบข้อมูล
การเทียบข้อมูลที่ได้จากการตัดคา นาชุดข้อมูลการเปรียบเทียบลาดับ (Ranking) ที่ปรากฎอยู่ในแต่ละความคิดเห็น ซึ่งกาหนดให้
T
คือ ชุดข้อมูลที่ต้องการเทียบ
N
คือ พจนานุกรม
H
คือ คาที่ปรากฏในพจนานุกรม
NH
คือ คาที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ถ้า H เทียบกับ N แล้วกาหนดให้ H เท่ากับ 1
2. ถ้า NH เทียบกับ N แล้วกาหนดให้ NH เท่ากับ 0
ในขั้นตอนการเทียบข้อมูล หลังจากได้ชุดข้อมูลการตัดคาแบบเทียบสายอักขระแล้วนาข้อมูลเข้ากาหนดให้ T เป็นชุดข้อมูล
สาหรับการเทียบคา N เป็นพจนานุกรมสาหรับการเทียบคาของชุดข้อมูล H เป็นคาที่ปรากฏในพจนานุกรม NH เป็นคาที่ไม่ปรากฏ
ในพจนานุกรม โดยพิจารณาจากเงื่อนไข การเทียบคาจากประโยคในชุดข้อมูลเทียบกับพจนานุกรม หากพบคาจากประโยค
พจนานุกรมจะทาการเทียบแล้วกาหนดค่าใหม่เป็น 1 หากไม่พบคาจากประโยคในพจนานุกรมจะทาการเทียบแล้วกาหนดค่าใหม่
เป็น 0 ทาการเทียบคาของชุดข้อมูลตั้งแต่ประโยคแรกถึงประโยคสุดท้ายของชุดข้อมูล ยกตัวอย่างดังนี้

ตารางที่ 4 ตัวอย่างชุดข้อมูลที่ผ่านการเทียบประโยคแล้ว
ช้า
0
0
0
0
0
0

ปรังปรุง
0
0
0
0
0
0

ให้
1
0
0
0
0
0

แคบ
0
0
0
0
0
0

พนักงาน
0
0
0
0
1
0

สอบถาม
0
0
1
0
0
0

ดี
1
0
0
0
0
0

ประเภท
positive
positive
positive
negative
negative
negative

ในส่วนของพจนานุกรมที่ได้เรียบเรี ยงมากจาก GitHub บางคาศัพท์ในข้อมูลความคิดเห็นไม่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรม
ผู้วิจัยจึงได้ปรังปรุงพจนานุกรมใหม่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อให้ข้อมูลความคิดเห็นเทียบคาได้เพิ่มมากขึ้น ดังคาศัพท์ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างคาศัพท์ที่ใช้ในการปรับปรุงข้อความ
คาศัพท์การเข้ารับบริการ
รอบคอบ
กระตือรือร้น
กระบวนการ
รอบคอบ
ยืนนาน
ยิ้มแย้ม
พนักงาน
โทรศัพท์
สอบถาม

คาศัพท์อาหาร
กระดูกอ่อน
อร่อย
น้าซุป
น้าหวาน
ขนมหวาน
ปิ้งย่าง
อาหารทะเล
รอนาน
ร้านขนม

2.4 การจาแนกประเภทด้วยอัลกอริทึม
งานวิจัยนี้ได้นาชุดข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหลังการขาย และข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับประทานอาหาร
มาใช้ในการวัดประสิทธิภาพการเรียนรู้การจาแนกข้อมูล โดยได้เลือกใช้โปรแกรม WEKA (Waikato Environment for
Knowledge Analysis) เวอร์ชั่น 3.8.1 ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพของข้อมูล กาหนดขอบเขตการตั้งค่าการทดลองโดยกาหนด
อัลกอริทึมในการทดลองเลือกใช้ 4 อัลกอริทึม คือ อัลกอริทึมความใกล้เคียงกันมากที่สุด การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ วิธีซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน นาอีฟเบย์ ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบไขว้ (cross validation) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทาการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน
ตามทีก่ าหนดไว้ซึ่งในงานวิจัยนีไ้ ด้ใช้การแบ่งส่วนที่ 2 5 และ 10 ส่วน
4.4.1 วิธเี พื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbor : KNN) ไม่มีการสร้างตัวแบบจากข้อมูลฝึกหัดเก็บไว้ทานายข้อมูล
ใหม่โดยอาศัยการเปรียบเทียบกับข้อมูลฝึกหัดจานวน k ตัว ที่อยู่ใกล้เคียงกันมากที่สุด ใช้คาตอบของข้อมูลฝึกหัดที่อยู่ใกล้เคียงกัน
มากที่สุด k ตัว ที่พบมากที่สุดเป็นคาตอบ วิธีความใกล้เคียงกันมากที่สุดเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างมาก
เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่ งสามารถนา ไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลายอย่างเช่น งานทางด้านการจาแนกกลุ่ม
รวมถึงงานทางด้านการแทนที่ข้อมูลสูญหาย นิเวศ (2553) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
- กาหนดค่า k เพื่อใช้พิจารณาสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียงกันมากที่สุด เช่น k เท่ากับ 3 คือ จะพิจารณาเฉพาะข้อมูล 3 ตัวแรก
ทีอ่ ยู่ใกล้กับจุดที่ต้องการจะทานาย
- คานวณหาระยะห่างระหว่างข้อมูลตัวอย่างที่สนใจกับข้อมูลอื่น ๆ ทุกตัวด้วยวิธีระยะห่างยูคลิเดียน (euclidean
distance) จากสมการดังนี้
𝒏

𝒅𝒊𝒔𝒕(𝒙𝒊 , 𝒙𝒋 ) = √∑(𝒙𝒊,𝒌 − 𝒙𝒊,𝒌 )𝟐
𝒌=𝟏

𝒅𝒊𝒔𝒕(𝒙𝒊 , 𝒙𝒋 )
𝒏
𝒙𝒊,𝒌

คือ ระยะห่างระหว่างตัวอย่าง 𝒙𝒊 กับตัวอย่าง 𝒙𝒋
คือ จานวนคุณสมบัติทั้งหมดของตัวอย่าง
คือ คุณสมบัติที่ 𝒌 ของตัวอย่าง 𝒙𝒊

2.4.2 วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine : SVM) เป็นอัลกอริทึมที่สามารถนามาช่วย
แก้ปัญหาการจาแนกข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลและจาแนกข้อมูล โดยใช้ หลักการการหาสัมประสิทธิ์ของสมการเพื่อสร้างเส้น
แบ่งแยกกลุ่มข้อมูลที่เข้าสู่กระบวนการสอนให้ระบบเรียนรู้ โดยใช้กลุ่มอัลกอริทึม SMO (Sequential Minimal Optimization)
แนวคิดหลักของวิธีการนี้ใชเพื่อหาระนาบการตัดสินใจในการแบงขอมูลออกเปนสองสวน โดยจะสรางเสนแบงตรงกึ่งกลางระหวาง
กลุมใหมีระยะหาง ระหวางขอบเขตของทั้งสองกลุ มมากที่สุด SVM จะใช ฟงกชั่นแม็ปสาหรับยายขอมูลจาก Input Space ไปยัง
Feature Space และสรางฟงกชั่นวัดความคลายที่เรียกวาเคอรเนลฟงกชั่น (Kernel Function) บน Feature Space เหมาะใช
สาหรับขอมูลที่มีมิติของขอมูลสูง กาหนดให (xi , 𝑦i ), … , (nn , yn ) เปนตัวอยางที่ใชสาหรับการสอน 𝑛 คือ จานวนขอมูลตัวอยาง
𝑚 คือจานวนมิติขอมูลเขาและ 𝑦 คือ ผลลัพธมีคา + 1 หรือ -1 [11,13] ดังสมการ
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เมื่อ 𝑥 Є 𝑅𝑚 , 𝑦 Є {+1, −1} สาหรับปญหาเชิงเสน มิติขอมูลขนาดสูงไดถูกแบงเปน
2 กลุม โดยระนาบตัดสินใจ ซึ่งคานวณไดดังสมการ
(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ), … , (nn , yn )

(w ∗ x) + b = 0
เมื่อ 𝑤 คือคาน้าหนักและ 𝑏 คือคา bias สมการ ใชสาหรับจาแนกประเภทของขอมูล
(w ∗ x) + b > 0 ถา yi = +1 และ (w ∗ x) + b

ซึ่ง SVM มีเคอรเนลฟงกชั่น (Kernel Function) ใหผู ใช สามารถประยุกตใชในการแกปญหาไดหลายวิธีเชน Linear,
Polynomial, Radial Basis Function เปนตน
2.4.3 นาอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) วิธีการนี้ใชการคานวณความนาจะเปน ใชในการทานายผลเปนการแกปญหาแบบ
classification สามารถคาดการณผลลัพธ ไดและสามารถอธิบายได ทาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร เพื่อใชใน
การสรางเงื่ อ นไขความนาจะเปน ความสั ม พั น ธการเรี ย นรู เ บยอยางงาย เปนวิ ธี จ าแนกประเภทขอมู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยใชในการจัดหมวดหมูเอกสาร ขอความ (Text Classification) ไดดี อัลกอริทึมในการทางานที่ไมซับซอนเหมาะกับกรณีของ
เซตตัวอยางมีจานวนมากและคุณสมบัติ (Attribute) ของตัวอยางไมขึ้นตอกัน โดยกาหนดใหความนาจะเปนของขอมูลที่จะเปน
𝒏

𝑷(𝒂𝟏 , 𝒂𝟐 , … , 𝒂𝒏 |𝑽𝒋 ) = ∑ 𝒑 (𝒂𝟏 |𝒗𝒋 )
𝒊=𝟏

กลุม 𝒗𝐢 สาหรับขอมูลที่มีคุณสมบัติ 𝒏 ตัว 𝑿 = {𝒂𝟏, 𝒂𝟐, … , 𝒂𝒏} หรือใชสัญลักษณวา 𝑷(𝒂𝟏, 𝒂𝟐, … , 𝒂𝒏|𝑽𝒋) โดยที่ ∏ หมายถึง
ผลคูณของคา 𝑷( 𝒂𝒊 | 𝒗𝒋 ) ทั้งหมด i = 1,2,3,…,n และ j = 1,2,3,…,n ดังนั้นเราจะไดวาวิธีการจาแนกประเภทแบบเบยอยางงาย
ดังสมการที่
𝒏

𝑽𝑵𝑩 = 𝒂𝒓𝒈𝒎𝒂𝒙𝑷(𝑽𝒋 ) × ∏ 𝑷( 𝒂𝒊 | 𝒗𝒋 )
𝒊=𝟏

2.4.4 การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ตนไมจะประกอบดวยโหนดแทนคุณลักษณะและโหนดล่างสุดแทน
การสรางกิ่งสาขาพิจารณาจากคาความจริง จากคุณลักษณะโดยคาที่ใชจะมาจากการคานวณจากคา Information Gain
การสรางตนไมตัดสินใจ C4.5 ใชคามาตรฐานอัตราสวนเกน (Gain Ratio) เพื่อเลือกคุณลักษณะที่จะใชเปนรากหรือโหนดถา
ใหชุดขอมูล 𝑴 ประกอบดวย คาที่เปนไปไดคือ {𝒎𝟏 , 𝒎𝟐 , … , 𝒎 𝒏 } และใหความนาจะเปนที่จะเกิดคา 𝐦𝟏 มีคาเทากับ
𝑷(𝒎𝒊 ) จะไดวาคาเกน (Gain) ของ 𝐌 เขียนแทนดวย 𝑰(𝑴) คานวณได ดังสมการ
𝒏

𝑰(𝑴) = ∑ −𝑷(𝒎𝟏 )𝒍𝒐𝒈𝟐 𝑷(𝒎𝒊 )
𝒊=𝟏

ถาใหขอมูลสอน คือ T และคุณลักษณะที่เปนโหนด คือ x และมีคาทั้งหมดที่เปนไปได n คา โหนดปจจุบันจะแบง ตัวอยาง T ออก
ตามกิ่งเปน {𝐭𝟏 , 𝐭𝟐 , … , 𝐭𝒏 } ตามคาที่เปนไปได ของ x ดังนั้นจึงสามารถคานวณคาเกน (Gain) หลังจากแบงตามคุณลักษณะ
𝒙 ไดดังสมการ
𝒏

𝑰𝒙 (𝑻) = ∑

คามาตรฐานเกน (GAIN) ของคุณลักษณะ x ไดดังสมการ

𝒊=𝟏

|𝒕𝟏 |
𝑰(𝒕𝟏 )
|𝑻|

𝑮𝒂𝒊𝒏(𝒙)𝑰(𝑻) = 𝑰𝒙 (𝑻)

จากนั้นคานวณคาการแบงแยก (Split ) ของคุณลักษณะแตละตัวถาให T คือ ชุด ของตัวอยางเมื่อแบงตัวอยางตามคุณลักษณะ
x จะไดชุดของตัวอยางยอยในแตละกิ่งคานวนคามาตรฐานอัตราสวน

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
การทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการเรียนรู้การจาแนกข้อมูลความคิดเห็นกับชุดข้อมูลเป็นการทดลองเพื่อหาค่าความถูกต้อง
ของชุดข้อมูลความคิดเห็น ในการกาหนดค่าพารามิเตอร์ในแต่ละอัลกอริทึม ทาการทดสอบการเรียนรู้ของอัลกอริทึมจานวน 4 วิธี วิธี
แผนภาพต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ วิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด วิธีนาอีฟเบย์ และวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โดยการกาหนดค่าพารามิเตอร์
แต่ละวิธีจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแสดงผลการทดลองได้ดังต่อไปนี้
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3.1.1 ผลการทดลองด้วยชุดข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหลังการขาย
การทดลองข้อมูลชุดความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหลังการขาย เป็นการทดลองที่มีชุดข้อมูลจาแนกทดสอบการเรียนรู้
ของอัลกอริทึมจานวน 4 วิธี โดยผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ของแต่ละอัลกอริทึมให้ผลค่าความถูกต้องแตกต่างกัน
โดยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ชนิดโพลิโนเมียลเคอร์ ให้ผลลัพธ์ความถูกต้องที่ดีที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 89.86 วิธีนาอีฟเบย์ค่าความ
ถูกต้องเฉลี่ยที่ร้อยละ 89.45 การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ ค่าความถูกต้องเฉลี่ยที่ร้อยละ 85.07 ส่วนการเรียนรู้ของอัลกอริทึมที่ให้ผล
ค่าความถูกต้องน้อยที่สุดคือ วิธเี พื่อนบ้านใกล้ที่สุด ค่าความถูกต้องเฉลี่ยที่ร้อยละ 80.49
3.1.2 ผลการทดลองด้วยชุดข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับประทานอาหาร
การทดลองข้อมูลชุดความคิดเห็นของผู้เข้ารับประทานอาหาร เป็นการทดลองที่มีชุดข้อมูลจาแนก ทดสอบการเรียนรู้ของ
อัลกอริทึมจานวน 4 วิธี โดยผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ของแต่ละอัลกอริทึมให้ผลค่าความถู กต้องแตกต่างกัน
โดยวิธีนาอีฟเบย์ให้ผลลัพธ์ความถูกต้องที่ดีที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 80.52 วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ชนิดโพลิโนเมียลเคอร์เนล
ค่าความถูกต้องเฉลี่ยที่ร้อยละ 79.08 การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ ค่าความถูกต้องเฉลี่ยที่ร้อยละ 75.48 อัลกอริทึมที่ให้ผลค่าความ
ถูกต้องน้อยที่สุดคือวิธเี พื่อนบ้านใกล้ที่สุด ค่าความถูกต้องเฉลี่ยที่ร้อยละ 73.48
การแสดงผลการทดลองในรูปแบบตารางของแต่ละอัลกอริทึมการเรียนรู้สามารถดูได้ง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถ
แสดงผลได้ดังนี้

ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของการจาแนกประเภทความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหลังการขาย
Fold

2
5
10
Avg.

ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของการจาแนกประเภทความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหลังการขาย (ร้อยละ)
K-Nearest Neighbor (K)
SMO (PolyKernel : exponent)
NaïveBays
Decision Tree
3
5
7
9
1.0 2.0 3.0 4.0
88.92
84.84
80.76 80.00 79.53 79.92 89.00 87.76 85.30 83.00
89.84
86.00
79.61 79.84 80.30 80.69 90.07 87.30 85.61 84.23
89.61
84.38
80.23 80.23 80.46 80.84 90.53 87.61 86.15 85.61
89.45
85.07
80.20 80.02 80.09 80.48 89.86 87.55 85.68 84.28

ตารางที่ 4 ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของการจาแนกประเภทความคิดเห็นของผู้เข้ารับประทานอาหาร
Fold

2
5
10
Avg.

ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของการจาแนกประเภทความคิดเห็นของผู้เข้ารับประทานอาหาร(ร้อยละ)
K-Nearest Neighbor (K)
SMO (PolyKernel : exponent)
NaïveBays
Decision Tree
3
5
7
9
1.0 2.0 3.0 4.0
78.86
75.20
71.88 69.21 68.88 67.38 78.20 77.20 77.37 76.37
80.86
75.37
74.04 71.04 69.88 69.21 79.36 79.03 79.20 7920
81.86
75.87
74.54 71.21 69.38 69.38 79.70 79.03 78.86 78.86
80.52
75.48
73.48 70.48 69.38 68.65 79.08 78.42 78.47 78.14

4. สรุปผล
จากการทดลองสามารถวัดค่าประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยอัลกอริทึมซัพพอรทเวกเตอรแมชชีน (Support
Vector Machine) ชนิดโพลิโนเมียลเคอร์เนล ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) นาอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) และวิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (KNearest Neighbor : KNN) โดยวัดจากผลรวมของค่าเฉลี่ย (F-Measurement) สามารถสรุปได้ว่า จากการเปรียบเทียบชุดข้อมูลชุดที่ 1
และข้อมูลชุดที่ 2 จะเห็นได้ว่าข้อมูลชุดที่ 1 อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ชนิดโพลิโนเมียลเคอร์เนล ให้ประสิทธิภาพการจาแนก
ข้อมูลโดยเฉลี่ยออกมาดีที่สุดที่ร้อยละ 89.86 ชุดข้อมูลชุดที่ 2 อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) ให้ประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูล
โดยเฉลี่ยออกมาดีที่สุดที่ร้อยละ 80.52 จากการทดลองอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support
Vector Machine : SVM) ให้ค่าความถูกต้องใกล้เคียงกันมากที่สุด รองลงมาเป็นตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) และวิธีเพื่อนบ้านใกล้
ที่สุด (K-Nearest Neighbor: KNN) ตามลาดับ
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บทคัดย่อ
การบริจาคโลหิตเป็นการนาโลหิตจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพสมบูรณ์มาใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วย การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตเป็น
ขั้นตอนในการคัดกรองผู้บริจาคเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างปลอดภัย การศึกษานี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาออนโทโลยีการ
คัดเลือกผู้บริจาคโลหิต การศึกษาเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตและทาการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานการรับบริจาคโลหิตจานวน 5 คน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทาการสรุปผล และสร้างออนโทโลยีการ
คัดเลือกผู้บริจาคโลหิตด้วยโปรแกรม HOZO-Ontology Editor ออนโทโลยีการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วยคลาสหลัก 8 คลาส
ได้แก่ คลาส Blood Group คลาส Rh คลาส Donation Type คลาส Donation Place คลาส Complication คลาส Severity คลาส
Donor และคลาส Donation การศึกษาในลาดับถัดไป จะนาออนโทโลยีการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตไปพัฒนาเป็นระบบสืบค้นข้อมูลเชิง
ความหมายการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตต่อไป
คาสาคัญ: การบริจาคโลหิต ออนโทโลยี การคัดเลือกผู้บริจาค

Abstract
Blood donation is blood transfusion from a healthy donor to save patient life. Blood donor selection is
donor screening process to able for donate blood safely. This research aims to development blood donor
selection ontology. This study is based on survey and reviews the related document, the interview of five blood
donation staffs. Results of interview were summarized. The ontology was constructed with HOZO-Ontology Editor.
Blood donor selection ontology have eight main classes that is BloodGroup, Rh, DonationType, DonationPlace,
Complication, Severity, Donor and Donation. The ontology is used to develop blood donor selection semantic
search system in next step.
Keywords: Blood Donation, Ontology, Blood Donor Selection

1. บทนา
ปัจจุบันยังไม่มีสารสังเคราะห์ใดที่สามารถใช้ทดแทนโลหิตของมนุษย์ได้ การบริจาคโลหิตจึงเป็นเพียงแนวทางเดียวในการนา
โลหิตจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพสมบูรณ์มาใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วย (เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล, 2553) การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตเป็นขั้นตอนเพื่อ
คัดกรองผู้บริจาคที่มีสุขภาพสมบูรณ์สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างปลอดภัยและโลหิตที่ได้จะมีความปลอดภัยที่สุด โดยการคัดเลือกผู้
บริจาคมีหลายขั้นตอนประกอบด้วย 1) การลงทะเบียนผู้บริจาค 2) การคัดเลือกผู้บริจาค 3) การตรวจร่างกาย 4) การเจาะเก็บโลหิต
ของผู้บริจาค และ 5) การดูแลผู้บริจาคหลังการบริจาคโลหิต (พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์, 2551) ข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ขั้นตอนจะถูกนาไป
บันทึกลงในระบบสารสนเทศเพื่อแสดงรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ผู้บริหารจะใช้สารสนเทศของรายงานที่ได้จากระบบ
สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร แต่โดยทั่วไประบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไม่ได้ออกแบบมา
ให้มีความสามารถในการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ซึ่งการแสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าวย่อม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริจาค
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ระบบสารสนเทศนอกจากจะสามารถค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไปที่
กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ยังสามารถค้นหาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเชิงความหมายได้ ออนโทโลยี (Ontology) เป็น
เบื้องหลังความสามารถของการค้นหาข้อมูลเชิงความหมาย โดยออนโทโลยี เป็นการรวมแนวคิดที่สาคัญที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
เพื่อใช้อธิบายเป้าหมายของสิ่งใดๆ สิ่งหนึ่ง และแสดงความสัมพันธ์ของแนวคิดเหล่านั้น โดยแสดงคาอธิบายโดยใช้ลาเบลและชื่อลาดับ
ชั้นด้วย is-a ซึ่งเป็นความสัมพันธ์พื้นฐานที่สุด (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ม.ป.ป.) ปัจจุบันมีการนาออน
โทโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น กัลยา ใจรักษ์ (2559) ได้พัฒนาออนโทโลยีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบด้วยคลาสหลัก
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8 คลาส จากนั้นนาออนโทโลยีไปพัฒนาระบบแนะนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยระบบสามารถแนะนาข้อมูลการท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ได้ถูกต้องร้อยละ 94.2 และมีความแม่นยาร้อยละ 93.8 สาหรับพิเนศ บุตรเต และ วิชัย พัวรุ่งโรจน์ (2559) พัฒนาระบบสืบค้น
เชิงความหมายจากฐานความรู้ออนโทโลยีวัฒนธรรมจังหวัดเลย โดยผนวกออนโทโลยีวัฒนธรรมจังหวัดเลยเข้ากับปฏิทินจันทรคติ ทาให้
ออนโทโลยีสามารถอธิบายความหมายของวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้แม่นยาร้อยละ 77 และสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ครบถ้วนร้อยะละ 83 สาหรับ ชุมพล โมฆรัตน์, วรางคณา อุ่นชัย, และสุกัญญา มารแพ้ (2559) พัฒนาออนโทโลยีการวินิจฉัย
โรคเบาหวาน และพัฒนาแอปพลเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลและควบคุมตลอดจนรักษาโรคเบาหวาน
ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ชารินี พรหมภักดี, มารุต บูรณรัช, และจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล (2558) ได้พัฒนาออนโทโลยี
ข้อมูลการรักษาด้านการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยคลาสหลัก 7 คลาส จากนั้นนาออนโทโลยีไปพัฒนาระบบสืบค้นเชิงความหมาย
โดยระบบสามารถสืบค้นข้อมูลการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยเชิงความหมายได้อย่างถูกต้อง จากตัวอย่างงานวิจัยดังกล่าวพบว่า
ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายมีออนโทโลยีเป็นเบื้องหลังที่สาคัญ ผลลัพธ์จากการสืบค้นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันจะทาให้ผู้ใช้งาน
ระบบได้รับสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเพื่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อพัฒนาออนโทโลยีการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต ออนโทโลยีที่ได้จากการศึกษานี้นอกจากจะ
เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตแล้ว ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย
จากการการคัดเลือกผู้บริจาคได้ ผลลัพธ์จากการสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายอาจแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลการคัดเลือกผู้
บริจาคโลหิตบางอย่างที่ระบบสารสนเทศทั่วไปไม่สามารถแสดงผลได้

2. วิธีการศึกษา
การพัฒนาออนโทโลยีการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูลการคัดเลือกผู้บริจาค
โลหิต และ 2) การพัฒนาออนโทโลยีการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต
การรวบรวมข้อมูลการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโดยรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตจากคู่มือปฏิบัติการธนาคารเลือด (พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์, 2551) คู่มือการคัดเลือกผู้
บริจาคโลหิตและใบสมัครผู้บริจาคโลหิต (ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, 2554) และคู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิต
(ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, 2558) จากนั้นสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตเพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ใน
ขั้นตอนถัดไป 2) ดาเนินการการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการรับบริจาคโลหิตจานวน 5 คน จากนั้นสรุปผลการสัมภาษณ์เพื่อ
นาไปสร้างออนโทโลยีต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาออนโทโลยีการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต
การพัฒนาออนโทโลยีการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต พัฒนาโดยใช้โปรแกรม HOZO-Ontology ซึ่งเป็นโปรแกรมสนับสนุนการ
พัฒนาออนโทโลยีที่ได้รับความนิยม สามารถจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบของออนโทโลยีได้ง่ายและสะดวก โดยโปรแกรม
HOZO-Ontology Editor ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการสัมภาษณ์พบว่า ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการคัดเลือกผู้บริจาค ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัวผู้บริจาคและข้อมูล
การบริจาคโลหิต ข้อมูลส่วนตัวผู้บริจาคโลหิต เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจาตัวประชาชน ที่อยู่ หมู่โลหิต เป็นต้น สาหรับ
ข้อมูลการบริจาคโลหิต เป็นข้อมูล ที่มีผลต่อการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้ง เช่น น้าหนัก อายุ ความดันโลหิต รวมถึงข้อมูลสุขภาพ
หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตมาสร้างออนโทโลยี ซึ่งประกอบด้วยคลาสทั้งสิ้น 8 คลาส
ได้แก่ คลาส Blood Group คลาส Rh คลาส Donation Type คลาส Donation Place คลาส Complication คลาส Severity
คลาส Donor และคลาส Donation ดังแสดงในภาพที่ 1
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วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ภาพที่ 1 Blood Donor Selection Ontology
ภาพที่ 1 คลาส Blood Group หมายถึง หมู่โลหิตในระบบ ABO ประกอบด้วยคลาสย่อย A B O และ AB คลาส Rh
เป็นคลาสของ Antigen-D ซึ่งใช้แสดงควบคู่กับหมู่โลหิต ประกอบด้วยคลาสย่อย คือ Positive และ Negative คลาส Donation
Type หมายถึง รูปแบบของการบริจาค ประกอบด้วยคลาสย่อย ได้แก่ คลาสย่อย Whole Blood หมายถึง การบริจาคโลหิตรวม
คลาสย่อย Platelet apheresis หมายถึง การบริจาคเกล็ดเลื อด และคลาสย่อย Plasma apheresis หมายถึง การบริจาค
พลาสมา คลาส Donation Place เป็นคลาสที่หมายถึงสถานที่การบริจาคโลหิต สามารถแบ่งได้เป็น คลาสย่อย In Place หมายถึง
การบริจาคโลหิตในหน่วยที่ตั้ง และคลาสย่อย Mobile หมายถึง การบริจาคโลหิตในหน่วยนอกสถานที่ คลาส Severity หมายถึง
ระดับความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้ นจากการบริจาคโลหิต ประกอบด้ วยคลาสย่อ ย Severe หมายถึ ง การเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนในระดับรุนแรง และ คลาสย่อย Non-severe หมายถึง การเกิดภาวะแทรกซ้อนในระดับไม่รุนแรง โดยการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในระดับไม่รุนแรง สามารถแบ่งได้อีก 2 คลาสย่อย คือ Mild หมายถึง การเกิดภาวะแทรกซ้อนในระดับอ่อน และ
Moderate หมายถึง การเกิดภาวะแทรกซ้อนในระดับปานกลาง
ภาพที่ 2 แสดงคลาส Complication หมายถึง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการบริจาคโลหิต สามารถแบ่งได้ 4 คลาส
ย่อย ประกอบด้วย 1) Local symptoms หมายถึง การเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่ สามารถแบ่งได้ 3 คลาสย่อย ได้แก่ คลาส
ย่อย Blood outside vessels หมายถึง การมีเลือดออกนอกหลอดเลือด คลาสย่อย Pain หมายถึง อาการเจ็บปวด และคลาสย่อย
Others local symptoms คือ ภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่อื่นๆ 2) Generalized symptoms เป็นคลาสอาการของภาวะแทรกซ้อน
ทั่วไป เช่น วิงเวียน เป็นลม หน้ามืด เป็นต้น และการเกิดปฏิกิริยา Vasovagal reaction 3) Related to apheresis เป็นคลาส
ย่อยของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน แบ่งออกเป็น 4 คลาสย่อย ได้แก่ คลาสย่อย Citrate reaction เป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากสารกันเลือดแข็งตัวซิเทรต คลาสย่อย Hemolysis เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตก
คลาสย่อย Generalized allergic reaction เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากอาการแพ้ทั่วไป และคลาสย่อย Air embolism เป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดฟองอากาศในหลอดเลือด และ 4) Others เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากปริมาตรเลือดไหลเวียนลดลงอย่าง
รวดเร็วจนทาให้เกิดอาการเป็นลม

ภาพที่ 2 Sub-Class of Complication
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ภาพที่ 3 คลาส Donor และคลาส Donation
จากภาพที่ 3 แสดงคลาส Donor คลาส Donation โดยที่คลาส Donor เป็นคลาสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริจาค
ประกอบด้วย หมายเลขผู้บริจาค ชื่อ-นามสกุล หมายเลขประชาชน เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด หมู่โลหิต และคลาส Donation เป็นคลาส
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้ง ประกอบด้วย หมายเลขการบริจาค หมายเลขผู้บริจาค ประเภทการบริจาค สถานที่
บริจาค อาการของภาวะแทรกซ้อน และระดับความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน

4. สรุปผล
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาออนโทโลยีการคัดเลือกผู้บ ริจาคโลหิต โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตและดาเนินการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการรับบริจาคโลหิต จานวน 5 คน จากนั้นทาการสรุปผล
การสัมภาษณ์และพัฒนาออนโทโลยีการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต โดยสามารถแบ่งคลาสได้ทั้งสิ้น 8 คลาส ประกอบด้วย คลาส Blood
Group คลาส Rh คลาส Donation Type คลาส Donation Place คลาส Complication คลาส Severity คลาส Donor และคลาส
Donation การศึกษาในลาดับถัดไป จะนาออนโทโลยีการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตไปพัฒนาเป็นระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายการ
คัดเลือกผู้บริจาคโลหิตต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการวิเคราะห์โรคมันสาปะหลัง ซึ่งนา
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มาประยุกต์ใช้โดยการเปรียบเทียบอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ID3 และ C4.5 (J48) ที่ให้ค่า
ความถูกต้องมากที่สุด ด้วยโปรแกรม Weka โดยวิธีการทดสอบแบบไขว้ (k-fold Cross-validation Test) ซึ่งพบว่าอัลกอริทึม
C4.5 (J48) ให้ค่าความถูกต้องมากกว่ากว่าอัลกอริทึม ID3 โดยมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 96.15% ดังนั้นจึงเลือกอัลกอริทึม C4.5
(J48) มาสร้างโมเดลต้นไม้ตัดสินใจและแอปพลิเคชันในการวิเคราะห์โรค โดยผลการสร้างแอปพลิเคชันพบว่า แอปพลิเคชันสามารถ
วิเคราะห์โรคมันสาปะหลังได้ และผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในการวิเคราะห์โรคจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมัน
สาปะหลังจานวน 5 คน พบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.05 ดังนั้นแอปพลิเคชันที่สร้าง
ขึ้นมีผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี และสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้
คาสาคัญ: ต้นไม้ตัดสินใจ โรคมันสาปะหลัง

Abstract
The purpose of this research was to create application on android operating system for cassava diagnosis
by using Decision Tree which applied and compared Algorithm of Decision Tree ID3 and C4.5 (J48). This showed the
most accuracy by using Weka program and also used k-fold Cross-validation Test, showing that Algorithm of C4.5
(J48) had the value of accuracy more than Algorithm ID3 with the 96.15% accuracy. Therefore, Algorithm of C4.5
(J48) was selected to create the model of Decision Tree and the application to analyze diseases. According to the
result of creating application, it was found that the application could analyze Casanova disease from 5 professional
in Casanova, being found the Mean at 3.89 and the SD at 0.05 Thus, the created application had the results of
efficiency in good level and could be applied to do things later.
Keywords: Decision tree, Cassava disease diagnosis

1. บทนา
จากข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2558 (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) พบว่าเนื้อที่เพาะปลูกมัน
สาปะหลังทั่วประเทศมีมากถึง 9 ล้านกว่าไร่ ซึ่งมันสาปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมากและมีการปลูกอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ก่อให้เกิดปัญหาหลักๆ (กรมพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป.) คือ ปัญหาจากดินที่เสื่อมโทรม และปัญหาของโรคมัน
สาปะหลัง โดยโรคที่เกิดขึ้นกับมัน-สาปะหลังมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ เชื้อรา เชื้อไวรัส สาหร่ายและแมลง ซึ่งอาการ
ของโรคส่วนใหญ่จะเด่นชัดโดยดูจากลักษณะของใบ ลาต้น หัวหรือราก เป็นต้น ปัญหาของโรคมันสาปะหลังส่งผลกระทบแก่
เกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังและรายได้ของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคมัน สาปะหลัง หรือมีความรู้ที่ไม่ถูกต้อง แม้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยช่วยเหลือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมัน-สาปะหลังออกไปให้
คาแนะนาแก่เกษตรกร แต่หน่วยงานมีข้อจากัดทางด้านบุคคลากรที่เชี่ยวชาญ ทาให้การให้คาแนะนาอาจไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม
เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ประกอบกับในปัจจุบัน Smart -Phone และอุปกรณ์ Tablet ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก
ในชีวิตประจาวัน ซึ่งถือว่าก้าวเข้าสู่ยุค Post-PC Era (การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์) อย่างเต็ม
รูปแบบ โดยแอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมที่ทางานบน Smart Phone และอุปกรณ์ Tablet ที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
ทาให้มีการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ มากขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็น
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ระบบปฏิบัติการที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิด (Open Source) สามารถใช้งานโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และติดตั้งได้กับ Smart Phone และอุปกรณ์ Tablet ที่หลากหลาย
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Smart Phone และอุปกรณ์ Tablet จึงมีการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เป็น
จานวนมาก และจากปัญหาและความสาคัญของโรคมันสาปะหลังที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้คณะผู้จัดทาโครงงานมีความสนใจที่จะ
สร้างแอปพลิเคชันในการวิเคราะห์โรคมันสาปะหลัง โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในการวิเคราะห์
โรคมันสาปะหลังและแนะนาวิธีแก้ไขโรคเบื้องต้น วิธีไม่ทาให้เกิดการระบาดของโรคหรือวิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับโรค
มันสาปะหลังที่ตรวจพบ ก่อนที่จะได้รับคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญต่อไป
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการวิเคราะห์โรคมั นสาปะหลังโดย
ใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูล ปัจจัยและลักษณะส่วนต่างๆ ของต้นมันสาปะหลังที่สังเกตได้ด้วยตา จากนั้น
ระบบจะทาการวิเคราะห์โรคและแสดงผลโรคที่วิเคราะห์ได้ อีกทั้งยังให้ความรู้และคาแนะนาในการแก้ไขเบื้องต้นหรือวิธีอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการกับโรคมันสาปะหลังที่แอปพลิเคชันวิเคราะห์โรคได้ โดยสามารถใช้งานในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่ง
แสดงผลได้เหมาะสมที่ขนาดหน้าจอ 4-7 นิ้วและแอปพลิเคชันสามารถวิเคราะห์โรคมันสาปะหลังได้อย่างน้อย 8 โรค

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
บทความนี้นาเสนอการสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการวิเคราะห์โรคมันสาปะหลังโดยใช้เทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจโดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

2.1 เก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้และคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมันสาปะหลัง รวมทั้งความรู้ที่ได้มาจากการสังเคราะห์
เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมันสาปะหลังโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนามาจัดหมวดหมู่ความรู้ให้เป็น
ระเบียบ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์เนื้อหา ได้จาแนกอาการและปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้เกิดโรคของมันสาปะหลังออกเป็นทั้งหมด 6 ปัจจัย
ได้แก่ (1) ลักษณะความผิดปกติของยอด (2) ลักษณะความผิดปกติของใบ (3) ลักษณะความผิดปกติของลาต้น (4) ลักษณะความ
ผิดปกติของหัวหรือราก (5) ลักษณะสภาพแวดล้อม (6) แมลงศัตรูพืช เมื่อได้หมวดหมู่จากการจาแนกดังกล่าวแล้ว นามาเป็นเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์โรคทั้งสิ้น 10 โรค ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ลาดับ
1
2
...
78

ลักษณะความ
ผิดปกติของ
ยอด
เหี่ยวเฉาหรือ
แห้งตาย
เหี่ยวเฉาหรือ
แห้งตาย
...
เหี่ยวเฉาหรือ
แห้งตาย

ลักษณะความ
ผิดปกติของใบ

ลักษณะความ
ผิดปกติของลาต้น

แผลจุดเหลี่ยม
ฉ่าน้า
แผลจุดเหลี่ยม
ฉ่าน้า
...

เหี่ยวเฉาหรือแห้ง
ตาย
เปลือกแตกหรือมี
ยางไหล
...

ม้วนงอ

ราดาเกาะ

ลักษณะความ
ผิดปกติของหัว
หรือราก
เน่า
เน่า
...
มีขนาดเล็กกว่า
ปกติ

ลักษณะ
สภาพแวดล้อม
ฤดูฝนหรือพื้นที่ที่มี
ฝนตกชุก
ฤดูฝนหรือพื้นที่ที่มี
ฝนตกชุก
...
ฤดูแล้งหรือฝนทิ้ง
ช่วง
เป็นเวลานาน

แมลง
ศัตรูพืช

โรค

ไม่พบ

ใบไหม้

ไม่พบ

ใบไหม้

...

...
การทาลาย
ของแมลงหวี่
ขาว

แมลงหวี่
ขาว

2.2 จัดเตรียมข้อมูล
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ทาความสะอาดข้อมูลและเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อ
การนาไปประมวลผล

2.3 เลือกอัลกอริทึมและสร้างโมเดล
ทดสอบอัลกอริทึม ID3 และ C4.5 (J48) ด้วยโปรแกรม Weka โดยวิธีการทดสอบสอบแบบไขว้ (k-fold Crossvalidation Test) จานวน Folds 3, 6, 26, 78 ตามลาดับ แล้วเลือกอัลกอริทึมที่ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุดเพื่อนามาสร้างโมเดล
ต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งผลการเลือกอัลกอริทึมแสดงในรูปที่ 1 พบว่าอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 (J48) มีค่าความถูกต้องมากกว่า
อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ID3 โดยร้อยละของค่าความถูกต้องจะเพิ่มขึ้นตามจานวนของ Folds แต่อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ C4.5
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(J48) มีค่าความถูกต้องคงที่แม้จะเพิ่มจานวนของ Folds ก็ตาม ดังนั้นจึงเลือกใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 (J48) ซึ่งมีค่า
ความถูกต้องมากที่สุดในการสร้างโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1 แผนภูมิการเปรียบเทียบอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ID3 และ C4.5 (J48)
ด้วยวิธีการทดสอบสอบแบบไขว้ (k-fold Cross-validation Test)
root
root-1 root-2

top

class-1

root-3 root-4 root-5

class-4

class-7

top-2 top-3 top-1

class-2

class-3
leaf-2

class-11

class-11

pest

pest-2 pest-4 pest-5

class-10

leaf

class-8

class-9

leaf-4 leaf-10 leaf-11 leaf-12

class-5

class-5

class-6

รูปที่ 2 แสดงโมเดลต้นไม้ตัดสินใจที่สร้างด้วยอัลกอริทึม C4.5 (J48)
2.3 สร้างแอปพลิเคชัน
นาโมเดลต้นไม้ตัดสินใจมาแปลงเป็นกฎการตัดสินใจ ดังแสดงในรูปที่ 3 เพื่อนาไปสร้างแอปพลิเคชันในการวิเคราะห์
โรคด้วยโปรแกรม Android Studio และภาษาจาวา (JAVA)

รูปที่ 3 แสดงกฎการตัดสินใจที่ได้จากโมเดลต้นไม้ตัดสินใจที่สร้างด้วยอัลกอริทึม C4.5 (J48)
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2.4 ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน เป็นการการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมันสาปะหลัง
จานวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ผลของการดาเนินงานของงานวิจัยนี้เป็นการแสดงแอปพลิเคชันและผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ผลการสร้างแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันวิเคราะห์โรคมันสาปะหลัง ประกอบไปด้วย ส่วนของหน้าหลักแอปพลิเคชัน, ส่วนของการวิเคราะห์โรค
มันสาปะหลัง, ส่วนของข้อมูลความรู้มันสาปะหลัง , ส่วนของพันธุ์มัน-สาปะหลัง, ส่วนของเว็บไซต์หรือข้อมูลข่าวสาร, ส่วนของ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง และส่วนของการติดต่อหรือแสดงความคิ ดเห็น ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยการใช้งานส่วนของการวิเคราะห์โรคมัน
สาปะหลัง ผู้ใช้งานสามารถเลือกลักษณะอาการที่มองเห็นได้ด้วยตา ตามส่วนต่างๆ ของต้นมันสาปะหลังหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้แอปพลิเคชันวิเคราะห์โรคและแสดงผลการวิเคราะห์โรค พร้อมบอกลักษณะอาการและการป้องกันแก้ไขโรค
เบื้องต้น ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 4 แสดงหน้าต่างแอปพลิเคชัน

รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการใช้งานส่วนของการวิเคราะห์โรคมันสาปะหลัง
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3.2 ผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
ประเมินประสิทธิภาพของแอป-พลิเคชันจากผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับมันสาปะหลังจานวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating-Scale) 5 ระดับ ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมันสาปะหลังจานวน 5 คน
รายการประเมิน
ผลการประเมินด้านความต้องการของผูใ้ ช้
ผลการประเมินด้านการทางานตามฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน
ผลการประเมินด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์โรค
ผลการประเมินด้านข้อมูล ความรู้ และคาแนะนาเกีย่ วกับโรคมันสาปะหลัง
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

̅)
(𝒙
3.49
4.17
3.90
4.00
3.89

S.D.
0.78
0.89
0.88
0.89
0.05

ระดับ
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

3.3 การอภิปรายผล
บทความนี้ได้สร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในการวิเคราะห์โรคมันสาปะหลัง ซึ่งนาเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจมาประยุกต์ใช้ โดยการเปรียบเทียบอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ID3 และ C4.5 (J48) เพื่อเลือกอัลกอริทึมที่ให้ค่าความถูกต้องมาก
ที่สุดมาสร้างโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ พบว่าอัลกอริทึม C4.5 (J48) ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุด โดยมีค่าความถูกต้อง เท่ากับ 96.15% ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการวินิจฉัยคดีโดยประยุกต์ใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ของชัดชัย แก้วตา, อัจฉรา มหาวีรวัฒน์ (2553) ได้
เปรียบเทียบอัลกอริทึม ID3 และ C4.5 (J48) โดยพบว่าโมเดลที่ดีที่สุดคือ ต้นไม้ตัดสินใจที่สร้ างจากอัลกอริทึม C4.5 ซึ่งให้ค่าความ
ถูกต้อง 96.82% ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล (การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารหรือตาราที่เกี่ยวข้อง) และใช้
วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม (วิธีการทดสอบแบบไขว้ (k-fold Cross-validation Test) ที่เหมือนกัน
จากนั้นนาโมเดลต้นไม้ตัดสินใจที่สร้างจากอัลกอริทึม C4.5 (J48) มาแปลงเป็นกฎการตัดสินใจเพื่อนาไปสร้างแอปพลิเคชัน
ในการวิเคราะห์โรค โดยผลการสร้างแอปพลิเคชันพบว่า แอปพลิเคชันสามารถวิเคราะห์โรคมัน-สาปะหลังได้ตามข้อมูลโรคมันสาปะหลัง
ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นและกรมวิชาการเกษตร ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ซึ่งจาก
ตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝒙 = 3.89 , S.D. = 0.05) โดยด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์โรคให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
น้อยที่สุด (𝒙 = 3.90 , S.D. = 0.88) เนื่องจากโรคมันสาปะหลังบางโรคที่เกิดจากเชื้อราไม่สามารถสังเกตลักษณะอาการได้ด้วยตาหรือ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว ต้องนาไปตรวจในห้องปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์การเกิดโรคให้ชัดเจนอีกครั้ง
และด้านความต้องการของผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (𝒙 = 3.49 , S.D. = 0.87) เนื่องจากแอปพลิเค-ชันที่สร้างขึ้นได้นาเทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจมาประยุกต์ใช้ จึงทาให้กฎการตัดสินใจที่ได้ไม่มีความยืดหยุ่น ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลปัจจัยและลักษณะส่วนต่างๆ ของต้น
มันสาปะหลังที่พบตามกฎการตัดสินใจที่ถูกสร้างไว้เท่านั้น แอปพลิเคชันจึงจะสามารถวิเคราะห์โรคออกมาได้ ดังนั้นในอนาคตหาก
ต้องการให้กฎการตัดสินใจมีความยืดหยุ่นควรมีการประยุกต์ใช้เทคนิคอื่นๆ มาช่วยในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ และมีความสามารถในการ
วิเคราะห์โรคมัน-สาปะหลังโดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มลักษณะอาการที่สังเกตได้หรือปัจจัยและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการเกิด
โรคได้มากกว่า 1 ตัวเลือก จะทาให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้สะดวกยิ่งขึ้น

4. สรุปผล
บทความนี้แบ่งการสรุปออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

4.1 สรุปผลการสร้างโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ
จากการเปรียบเทียบอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ID3 และ C4.5 (J48) เพื่อเลือกอัลกอริทึมที่ให้ค่าความถูกต้องมาก
ที่สุด ด้วยโปรแกรม Weka โดยวิธีการทดสอบแบบไขว้ (k-fold Cross-validation Test) จานวน Folds 3, 6, 26 และ78
ตามลาดับ มาสร้างโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ พบว่า อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 (J48) มีค่าความถูกต้องมากกว่าอัลกอริทึมต้นไม้
ตัดสินใจ ID3 โดยร้อยละของค่าความถูกต้องจะเพิ่มขึ้นตามจานวนของ Folds แต่อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 (J48) มีค่าความ
ถูกต้องคงที่แม้จะเพิ่มจานวนของ Folds ก็ตาม ดังนั้นคณะผู้จัดทาโครงงานจึงเลือกใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 (J48) ซึ่งมี
ค่าความถูกต้องมากที่สุด โดยมีค่าความถูกต้อง เท่ากับ 96.15% มาใช้ในการสร้างโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ
โดยผลการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ พบว่า ต้นไม้ตัดสินใจมีความสูง 3 ระดับ มีจานวนโหนดทั้งสิ้น 4 โหนด เมื่อนามา
สร้างเป็นกฎการตัดสินใจได้ทั้งสิ้น 11 กฎ และสามารถวิเคราะห์โรคได้ทั้งสิ้น 10 โรค
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4.2 สรุปผลการสร้างแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันวิเคราะห์โรคมันสาปะหลังที่สร้างขึ้น ประกอบไปด้วย 9 ส่วน ได้แก่ ส่วนของหน้าหลักแอปพลิเคชัน, ส่วน
ของการวิเคราะห์โรคมันสาปะหลัง, ส่วนของการค้นหาโรคมันสาปะหลัง, ส่วนของข้อมูลความรู้มันสาปะหลัง, ส่วนของข้อมูลพันธุ์มัน
สาปะหลัง, ส่วนของเว็บไซต์หรือข้อมูลข่าวสาร, ส่วนของแหล่งข้อมูลอ้างอิง, ส่วนของการติดต่อหรือแสดงความคิดเห็น และส่วนของ
การอธิบายหรือแนะนาการใช้งาน โดยจากการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นพบว่า สามารถทางานได้ตามขอบเขตที่กาหนด
ไว้ และจากการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมันสาปะหลังจานวน 5 คน พบว่า ความพึงพอใจใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (𝒙) เท่ากับ 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.05 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแอฟพลิเคชั่นระบบติดตามโค-กระบือ โครงการหลวงในกลุ่มจังหวัด“ร้อยแก่น สารสินธุ์”
บนระบบปฏิบัติการแอนดอร์ย โดยการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในการติดตามโคกระบือ จากการอ้างอิงการ
ระบุตัวตนจากหมายเลข Tag RFID ที่ติดใบหูของโค กระบือ เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการให้มีความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ลด
ปัญหาการจัดทาบัญชีส่งมอบโคกระบือ โดยการทางานออกเป็น 2 โหมด ได้แก่ โหมด 1 ออฟต์ไลน์ เป็นโหมดที่ตรวจสอบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลในอุปกรณ์แบบพกพาเท่านั้น โหมด 2 ออนไลน์ เป็นโหมดที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกับเครื่องแม่ข่ายผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ ต สามารถตรวจสอบ แสดงข้อมู ลได้ ทั้งหมด และ อัพเดตข้อมูลการติดตามได้ทั นที ผลการวิจั ยจากการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญมี ความพึงพอใจการใช้งาน เฉลี่ย 4.5 อยู่ในระดับดีมากและการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการทางานพบว่า โหมด
ออฟต์ไลน์ มีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ โหมดออนไลน์ ความถูกต้อง 94 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: การจัดการฐานข้อมูล ธนาคารโค-กระบือโครงการหลวง แอนดอร์ยแอพฟลิเคชั่น

Abstract
The purposes of this research were research and development of application Royal project Cattle
Tracking in “groups RoiKaenSaraSin” on Android By connecting to a database with a Server computer to
track cattle. Based on identification from the ear tag RFID of the cattle. To solve the problem of management
to be accurate, fast and convenient, reduce accounting problems. Mode 1 Offline is a mode that monitors
data from a database on a portable device only. Mode 2 online is a mode that is connected to the database
server through the Internet. Can check Show all information and update tracking information now. Results of
expert assessment Average user satisfaction was 4.5 on a very good level. And the test for performance was
found. Offline mode 100 percent accuracy online mode, 94 percent accuracy
Keywords: Database management, cattle royal project, Android Application.

1. บทนา
ด้วยในการเสด็จพระราชดาเนินออกตรวจเยี่ยมราษฎรเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2522 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ได้ทรงทราบว่ามีราษฎรผู้ยากจนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ จานวนมากต้องเช่าโค–กระบือไว้ใช้แรงานในราคาแพง จึงทรงมี
พระราชดาริให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือ(ธ.ค.ก.)ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนได้มี
โอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง เป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดย
การเช่าซื้อหรือวิธีการอื่นใดในราคาที่ถูกจากส่วนราชการ องค์กร หรือเอกชนฯลฯ ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือสานักงานปศุสัตว์
จังหวัด กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีลักษณะของโครงการได้แก่ การให้ยืม โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกโคหรือ ลูกกระบือ
ตัวแรก อายุครบสองปี ให้ส่งลูกโคหรือลูกกระบือนั้นคืน ธ.ค.ก. ส่วนลูกโคหรือลูกกระบือตัวต่อไปเป็นของเกษตรกรและเมื่อยืมแม่โค
หรือแม่กระบือครบ 5 ปี ให้ยกแม่โคหรือแม่กระบือดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม แต่หากเกษตรกรผู้ยืม ยืมแม่โคหรือแม่
กระบือไป 3 ปีแล้ว ไม่มีลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกคืน ธคก. ธคก. จะนาแม่โคหรือแม่กระบือดังกล่าวคืน เพื่อไปให้บริการแก่เกษตรกร
รายอื่นยืมต่อไป (เว้นแต่จะตรวจพบว่าแม่โคหรือแม่กระบือมีปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ ธคก.จะเปลี่ยนแม่โคหรือแม่กระบือให้)
โดยเฉพาะในกลุ่ม “ร้อยแก่น สารสินธุ์” ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด – ขอนแก่น – มหาสารคาม – กาฬสินธุ์ เป็นกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่มีการเลีย้ งโค กระบือเป็นจานวนมาก และเป็นพื้นที่ของโครงการธนาคารโค กระบือ มีพื้นที่
รวมกันประมาณ 31,423 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.6 ของพื้นที่ทั้งหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื้นที่พบปัญหา
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการดาเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ พ.ศ. 2547 (ตัวอย่างที่3 ผู้
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ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน http://www.ombudsman.go.th/10/report2_3.html) สรุปประเด็นผู้ร้องเรียนได้ รับทราบจาก
เกษตรกรในพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมจงใจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดาเนินโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ พ.ศ. 2547 ได้แก่ การทาสัญญายืมโค-กระบือกับเกษตรกรผู้ยืม แต่ไม่ได้มีการส่งมอบโค-กระบือ
ให้เกษตรกรไปเลี้ยงแต่อย่างใด โดยอ้างว่าจะนาไปแจกให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป แต่ไม่ปรากฏหลักฐานในทะเบียนสัตว์ว่ามีการนาลูกโคกระบือไปแจกให้เกษตรกรรายใด นอกจากนี้ได้มีการเปลี่ยนตัวกระบือมาเป็นโคแทน โดยไม่ได้ทาการแก้ไขสัญญา และมีการทาบัญชี
ทะเบียนสัตว์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีเจตนา และจงใจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเกี่ยวกับการ
จัดทาหลักฐานและการควบคุมทะเบียน จึงร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา
จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการทาบัญชีทะเบียนสัตว์ให้มีความถูกต้องเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมาก ซึ่งการจัดทา
บัญชีนั้นควรมีการจัดเก็บในรูปแบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ปัจจัยที่สาคัญในการจัดเก็บข้อมูล
คือการป้อนข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธีเช่น การพิมพ์เพื่อป้อนข้อมูล และการป้อนข้อมูลอัตโนมัติพร้อมระบุ
ตัวตน (Auto ID) ในระยะไกล หรือระบบ RFID ยอมาจากคาวา Radio Frequency Identification เปนระบบฉลากที่ไดถูกพัฒนามาตั้ง
แตปค.ศ. 1980 โดยที่อุปกรณ์ RFID ที่มีการประดิษฐขึ้นใชงานเปนครั้งแรกนั้นเปนผลงานของ Leon Theremin ซึ่งสรางใหกับรัฐบาล
ของประเทศรัสเซียในป ค.ศ. 1945 ซึ่งอุปกรณที่สรางขึ้นมาในเวลานั้นทาหนาที่เปนเครื่องมือดักจับสัญญาณ ไมไดทาหนาที่เปนตัวระบุ
เอกลักษณอยางที่ใชงานกันอยูในปจจุบัน (ลัคน มูสิกะนุกูล, ม.ป.ป.) RFID ในปจจุบันมีลักษณะเปนปายอิเล็กทรอนิกส (RFID Tag) ที่
สามารถอานคาไดโดยผานคลื่นวิทยุจากระยะหางเพื่อตรวจติดตามและบันทึกขอมูลที่ติดอยูกับปายซึ่งนาไปฝงไวในหรือติดอยูกับวัตถุ
ต่างๆ หรือสิ่งมีชีวิต โดยไมจาเปนตองอาศัยการสัมผัส (Contact-Less) หรือตองเห็นวัตถุนั้นๆ กอนการทางาน เมื่อมีการป้อนค่าอีก
หนึ่งปัจจัยคือระบบที่นาข้อมูลเหล่านั้นมาทาการประมวลผลหรือนามาใช้งาน ในปัจจุบันเทคโนโลยีของอุปกรณ์ประมวลผลนั้นมี
หลากหลายและอุปกรณ์ที่เป็นที่นิยมนามาใช้งานคืออุปกรณ์ แบบพกพาเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ที่แทบทุกคนนั้นมีการใช้งาน ซึ่ง
อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องมีการทางานบนระบบปฏิบัติการและระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้ งานคือระบบระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
(Android Operating System) เป็นชื่อเรียกชุดซอฟท์แวร์ หรือแพลตฟอร์ม (Platform) สาหรับอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ ที่มีหน่วย
ประมวลผลเป็นส่วนประกอบ เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ (Telephone), โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell phone), อุปกรณ์เล่นอินเตอร์เน็ต
ขนาดพกพา (MID) เป็นต้น แอนดรอยด์ ถือกาเนิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 โดยบริษัท กูเกิล มีจุดเริ่มต้นมาจาก
บริษัท Android Inc. ที่ได้นาเอาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ซึ่งนิยมนาไปใช้งานกับเครื่องแม่ข่าย (Server) เป็นหลัก นามาลดทอน
ขนาดตัว (แต่ไม่ลดทอนความสามารถ) เพื่อให้เหมาะสมแกการนาไปติดตั้งบนอุปกรณ์พกพา ที่มีขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่จากัด โดย
หวังว่า แอนดรอยด์ นั้นจะเป็นหุ่นยนต์ตัวน้อยๆ ที่คอยช่วยเหลืออานวยความสะดวกแก่ผู้ที่พกพามัน ไปในทุกที่ ทุกเวลา
ดังนั้นจึงได้แอฟพลิเคชั่นระบบติดตามโค- กระบือ โครงการหลวงในกลุ่มจังหวัด“ร้อยแก่น สารสินธุ์” บนระบบปฏิบัติการ
แอนดอร์ย โดยการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในการติดตามโคกระบือ จากการอ้างอิงการระบุตัวตนจาก
หมายเลข Tag RFID ที่ติดใบหูของโค กระบือเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการให้มีความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาการจัดทา
บัญชีส่งมอบโคกระบือเป็นการอานวยความสะดวกในการตรวจสอบและสามารถติดตามได้อย่างถูกต้อง

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
แอฟพลิเคชั่นระบบติดตามโค- กระบือ โครงการหลวงในกลุ่มจังหวัด“ร้อยแก่น สารสินธุ์”บนระบบปฏิบัติการแอนดอร์ย
ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้สารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล โดยดาเนินการเป็น 2 ขั้นตอนคือ
2.1 การศึกษาและจัดเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์จากผู้นาชุมชนหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ร้อย
แก่น สารสินธุ์ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการโครงการ และปัญหาการติดตามโค กระบือ ข้อมูลโคกระบือโครงการหลวง ทา
การเก็บข้อมูลประวัติของโค ได้แก่ ข้อมูล ชนิด, เพศ, อายุ , สี , ตาหนิ , สภาพปัจจุบัน และภาพถ่าย พร้อมข้อมูลเจ้าของหรือผู้
ครอบครอง ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1.1.1 จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 53 ตัวแบ่งเป็น โค 50 ตัว กระบือ 3 ตัว
2.1.1.2 จังหวัดขอนแก่น จานวน 52 ตัวแบ่งเป็น โค 50 ตัว กระบือ 2 ตัว
2.1.1.3 จังหวัดมหาสารคาม จานวน 55 ตัวแบ่งเป็น โค 55ตัว กระบือ 0 ตัว
2.1.1.4 จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 53 ตัวแบ่งเป็น โค 50 ตัว กระบือ 3 ตัว
ดังรูปที่ 1 การศึกษาและจัดเก็บข้อมูล
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ภาพที่ 1 การศึกษาและจัดเก็บข้อมูล
2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
องค์ประกอบของระบบในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นส่วนของฐานข้อมูลและแอพพลิเคชั่น เมื่อผู้ใช้ทาการ
ใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลการครอบครอง (Request) ข้อมูลหรือรหัสสัตว์จากการอ่านค่า Tag RFID ที่ติดใบหูโค กระบือ
หรือกรอกข้อมูลรหัสประจาตัวโค กระบือ ในแอพฟลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดอร์ย ในโหมดออฟไลน์จะทาการตรวจสอบข้อมูล
จากฐานข้อมูลในอุปกรณ์พกพา ส่วนโหมดออนไลน์จะจะส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาฐานข้อมูล จากฐานข้อมูลใน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เมื่อระบบทาการค้นหาเสร็จสิ้นจะส่งข้อมูลกลับ (Response) มายังผู้ใช้งาน โดยจะแสดงตามสถานะของ
โหมดปัจจุบันดังภาพที่ 2 การออกแบบระบบการทางาน

Request

Request

Response

Response

User

Internet

Database

ภาพที่ 2 การออกแบบระบบการทางาน
2.2.1 การออกแบบฐานข้อมูล
หลังจากที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกิดขึ้นให้
อยู่ในรูปแบบ E-R Diagram ผลลัพธ์ได้ดังภาพที่ 3
จาก Entity ที่ถูกออกแบบไว้จะมี Entitiy ที่เป็นหัวใจสาคัญคือ REGISTER_CB ที่ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลของการทา
สัญญาโค-กระบือโดยมีผู้ครอบครองเป็นชาวบ้านที่ได้รับสิทธิ์หรือบุคคลที่เข้าร่วมโครงการและผู้กรรมการตรวจการครอบครองที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 การออกแบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา
การออกแบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลโคกระบือ ในโครงการหลวง ที่ถูกระบุตัวตนจา
การกาหนดหมายเลขประจาตัว ด้วยหมายเลข Rfid Tag ที่ติดหูของโคกระบือ ซึ่งหมายเลขนั้นจะไม่มีค่าที่ซ้ากัน ในการทางานจาทา
โดยการโดยการอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์อ่านRFID (RFID Reader) หรือกรอกหมายเลข Rfid Tag โดยผู้ใช้งานซึ่งการทางานถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนการทางานได้แก่
2.2.2.1 ส่วนที่ 1 โหมดออฟไลน์ การทางานในโหมดนี้เป็นการท างานในกรณีที่ ไม่ สามารถเชื่ อมต่ อระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยการทางานจะติดต่อกับฐานข้อมูลในบนอุปกรณ์พกพาโดยตรง จึงสามารถตรวจสอบข้อมูลและแสดง
ข้อมูลได้เฉพาะหมายเลข ID หรือหมายเลข Tag RFID ชนิด เพศ วันเดือนปีที่เกิด รหัสผู้ครอบครอง ดังนั้นเมื่อทาการตรวจสอบเพื่อ
ติดตามจะไม่สามารถอัพเดตข้อมูลได้ทันที ต้องทาทีหลังเมื่อสามาถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
2.2.2.2 และส่วนที่เป็นโหมดออนไลน์ ซึ่งความแตกต่างคือ การทางานในโหมดนี้เป็นการทางานในกรณีที่สามารถ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยการทางานจะติดต่อกับฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
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ได้แก่ ข้อมูลโคกระบือซึ่งประกอบด้วย หมายเลขประจาตัว ชนิด เพศ วันเดือนปีเกิด สี ตาหนิ และภาพถ่าย ข้อมูลผู้ครอบครอง
ประกอบด้วย รหัสผู้ครอบคอง ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ที่อยู่ เลขที่สัญญา ดังนั้นจึงสามารถอัพเดตข้อมูลการ
ติดตามได้ทนั ที

ภาพที่ 3 E-R Diagram

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการทดลองการทางานการเพื่อหาประสิทธิภาพการทางานเมื่อทาการเปิดแอพฟลิเคชั่น Cattle –Tracking จะเข้าสู่หน้า
หลักของแอพฟลิเคชั่นและให้เลือกโหมดการทางาน ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 หลักของแอพฟลิเคชั่น
3.1 ทาการทดสอบในโหมดออฟไลน์ ได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ทาการทดสอบในโหมด ออฟไลน์
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3.2 ทาการทดสอบในโหมดออนไลน์ ได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การทดสอบในโหมดออนไลน์
ทาการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการทางานโดยการทดลอง โหมดการทางานละ 100 ครั้ง

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองการทางาน
โหมด
ออฟไลน์
ออนไลน์

จานวนครั้ง
การทดลอง
100
100

ผลการทดลอง
ทางานได้
ทางานไม่ได้
100
0
96
4

ค่าผิดพลาด
(เปอร์เซ็นต์)
0
4

3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของแอปพลิ เ คชั น จากผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ มั น ส าปะหลั ง จ านวน 3 คน โดยใช้
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้

̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในแต่ละด้าน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (𝒙
ข้อคาถาม
1. แอปพลิเคชันสามารถแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง
2. แอปพลิเคชันมีความเหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน
3. แอปพลิเคชันสามารถทางานได้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้งาน
4.แอปพลิเคชันสามารถแสดงข้อมูลได้รวดเร็ว
5. รูปแบบ/ สี/ ขนาด ของตัวอักษรมีความเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน
6. รูปแบบ/ ขนาด ของรูปภาพมีความเหมาะสมและชัดเจน
ภาพรวมเฉลี่ย
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̅
𝒙
4.67
4.33
4.67
4.00
4.67
4.67
4.50

S.D.
0.58
0.58
0.58
0.00
0.58
0.58

แปลความ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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4. สรุปผล
จากการทดลองในโหมดออฟไลน์ส ามารถทางานได้ 100 เปอร์ เซ็ นต์ และโหมดออนไลน์ส ามารถทางานได้ 94
เปอร์เซ็ นต์ เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดในช่วงที่ทาการเชื่อมต่อ หรืออัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่า ส่งผลให้ไม่
สามารถส่งข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายได้
จากตารางที่ 2 พบว่าในภาพรวมเฉลี่ยผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อด้านความต้องการของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี
มาก (𝑥̅ = 4.50)

5. อภิปรายผล
จากการทดสอบการทางานในโหมดออฟไลน์ต้องทาการอัพเดตข้อมูลเก็บไว้ที่บนอุปกรณ์พกพาก่อน ที่จะนาไปใช้งานเพื่อให้
ข้อมูลโคกระบือนั้นเป็นปัจจุบันและในโหมดออนไลน์ต้องทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนใช้งานเพื่อป้องกันการทางานที่ผิดพลาด
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบแนวทางการกระทบยอดบัญชีเพื่อการโยกย้ายข้อมูลด้วยวิธีการอีทีแอล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและออกแบบรูปแบบแนวทางการกระทบยอดเพื่อพัฒนาเป็นขั้นตอนวิธีการสาหรับการโยกย้ายข้อมูลด้านบัญชีสาหรับระบบงาน
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP : Enterprise Resource Planning) โดยอาศัยหลักการกระทบยอดเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละกระบวนการ งานศึกษานี้จะกล่าวถึงกระบวนการหรือรูปแบบทาการกระทบยอดบัญชี เพื่อมาตรวจสอบการ
ทางานของการโยกย้ายข้อมูลทางบัญชี และเป็นการทดสอบว่าขั้นตอนการโยกย้ายข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง และสามารถประหยัดเวลา
ในการโยกย้ายข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ๆ คือ ปัจจัยด้านระยะเวลาในการดาเนินการ ปัจจัยด้าน
ความผิดพลาดของการดาเนินการ และปัจจัยได้ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนิ นการ ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาในการดาเนิ นการ
โยกย้ายข้อมูลคิดเป็นจานวน 42 ชั่วโมง ความผิดพลาดของการดาเนินการโยกย้ายข้อมูลคิดเป็นนวน 7 ชั่วโมง ในขณะที่ใช้ทรัพยากร
จานวน 2 คนเท่านั้น ซึ่งการนารูปแบบการโยกย้ายข้อมูลไปใช้พบว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการโยกย้ายข้อมูลแบบเดิมที่ต้องใช้ทรัพยากร
มากถึง 3 คน และยังช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินการโยกย้ายข้อมูลมากถึง 133% (ระยะเวลาเฉลี่ยในการโยกย้ายข้อมูลอยู่ที่ 56
ชั่วโมง) และผลการทดลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญการโยกย้ายข้อมูลระบบงานอีอาร์พี
คาสาคัญ: การโยกย้ายข้อมูล การกระทบยอดบัญชี อีทีแอล

Abstract
The purpose of this research aim to study and develop the model of account reconciliation for data
migration into ERP system based on ETL. The methodology for data migration using by reconciliation data each a
process. This study preferred to describe the processes or mechanism for account reconciliation to investigate the
migration process, and is examined the methods were correctly, and save time while data migrated. The success
keys were considered by time elapsed, fault of operation and resources. The results found that the time elapsed
were 43 hours, the fault of operation were 5 hours and using the resource by 2 persons. For the implementation of
data migration by using this model were showed two factors important were to reduce the resource from 3 to 2
persons, and to reduce overhead from time elapsed by 133% (Average time elapsed are 56 hours). The overall of
result of these study were satisfied by domain expert for data migration in ERP.
Keywords: Data migration, Account Conciliation, ETL

1. บทนา
ระบบอีอาร์พี เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่นาแนวคิดและวิธีการบริหารของระบบอีอาร์พี มาทาให้เกิดเป็นระบบเชิง
ปฏิบัติในองค์กร ระบบอีอาร์พีสามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลัก (Core Business Process) ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่
การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงกันอย่างทันที
(Real Time) การนาระบบอีอาร์พีมาใช้นั้น ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กรใหม่ทั้งระบบโดยใช้ระบบอี
อาร์พีเท่านั้น ก่อนอื่นต้องเริ่มจากกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตสานึกให้เห็นความสาคัญของการปฏิรูปองค์กร ซึ่งเป็นการปฏิรูปในชั้น
รากฐานขององค์กร เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดของอีอาร์พี ทั่วทั้งองค์กร ต่อจากนั้นต้องทบทวนห่วงโซ่กิจกรรมหรือห่วงโซ่
คุณค่าเดิมและสร้างระบบใหม่ขึ้น ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และนี่ก็คือการปฏิรูป
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กระบวนการทางธุรกิจ จากนัน้ จะใช้กระบวนการทางธุรกิจเป็นฐานเพื่อสร้างระบบอีอาร์พีขึ้นมาใหม่เป็นระบบสารสนเทศขององค์กร ซึ่ง
ถือว่าเกิดการปฏิรูปในชั้นระบบสารสนเทศขององค์กรจากการนาระบบงานอีอาร์พีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
การเปลี่ยนถ่ายระบบงานจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบงานใหม่นั้น นับเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องการอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาให้
คาปรึกษา เนื่องจากความถูกต้องของข้อมูลเป็นเรื่องสาคัญและนอกเหนือไปกว่านั้นคือเป็นเรื่องของกฏหมาย ตัวอย่างเช่น ข้อมูล
ทางการบัญชีและการเงินนั้น ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเป็นข้อบังคับด้านกฏหมายและจาเป็นต้องทาให้ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
เท่านั้น กิจกรรมหลักที่สาคัญที่สุดของการเปลี่ยนระบบงานขององค์กรอย่างเช่นระบบงานของอีอาร์พีนั้น คือการโยกย้ายข้อมูล (Data
Migration) ซึ่งการทาการโยกย้ายข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดและซับซ้อนมากเนื่องจากมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ของระบบงานเดิม ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องเปลี่ยนไปด้วย ความท้าทายในการโยกย้ายข้อมูลแต่
ละครั้งนั้น คือที่ผู้วางแผนการโยกย้าย ข้อมูลจะต้องพบเจอโดยสามารถสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้คือ 1) ความครบถ้วนสมบูรณ์ในการ
ย้ายข้อมูล กล่าวคือ ในแต่ละระบบที่ใช้งานอยู่จริง (Production Server) นั้นจะประกอบไปด้วย ข้อมูล, แอปพริเคชั่น, การกาหนดค่า
ของผู้ใช้งานที่ทาหน้าที่รันระบบ, ประวัติการเรียกใช้งานเบราซ์เซอร์, ระบบปฏิบัติการ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างข้อมูล
ที่โปรแกรมจาเป็นต้องใช้ในการทางาน, ข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบต้องใช้ในการทางาน และข้อมูลของระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้ในการทางาน
นั้นสามารถจาแนกได้ยากมากต่อการย้ายข้อมูลแบบครบถ้วนสมบูรณ์ 2) ความแตกต่างของระบบต้นทางและปลายทาง กล่าวคือ ไม่ว่า
จะเป็นการโยกย้ายระบบไปยังเซอร์เวอร์ที่มีฮาร์ดแวร์แตกต่างกัน, การโยกย้ายข้ามระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือแม้แต่
การโยกย้ายขึ้นระบบคลาวด์ต่างก็มีความยากในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาคือคุณภาพของข้อมูลที่ทาการ
โยกย้ายไปอาจไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้งาน จึงต้องเสียทรัพยากรในการจัดการคุณภาพที่ซ้าซ้อนกัน เพื่อควบคุมคุณภาพของ
ข้อมูล และควบคุมการดาเนินการถ่ายโอนโยกย้ายข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพที่จับต้องได้ จึงจาเป็นต้องหากระบวนการมา พิสูจน์
ความถูกต้องพร้อมใช้งานของข้อมูลในการทาการโยกย้ายข้อมูล
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนารูปแบบแนวทางการกระทบยอดบัญชี เพื่อการโยกย้ายข้อมูลขึ้นมาควบคุม
กระบวนการดาเนินการการโยกย้ายข้อมูลที่จะสามารถพิสูจน์ ความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามที่ธุรกิจต้องการนาไปใช้งาน
ต่อไปได้จริง ไม่ติดขัดในการดาเนินการโยกย้ายข้อมูลทางการบัญชี และข้อมูลทางการเงิน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรอย่างที่ต้องเสียไป
จากความผิดพลาดในการดาเนินการ และคุณภาพของข้อมูลที่ใช้งานจริงไม่ได้ออกไป และนาไปใช้ สร้างผลผลิตให้แก่ธุรกิจในด้านอื่น
ต่อไป โดยอาศัยครื่องมือโยกย้ายข้อมูลที่ชื่อว่าอีทีแอล (ETL : Extract, Transform, Load) เพราะเป็นกระบวนการที่นิยมใช้กัน ซึ่ง
ผลลัพธ์ระหว่างกระบวนการใช้ต่อยอดในการกระทบยอดเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล ด้วยวิธีการกระทบยอดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
5 ระดับตามความต้องการของธุรกิจสาหรับการโยกย้าย ข้อมูลทางการบัญชี ในระดับที่ 1 ตรวจสอบความสอดคล้องข้อมูลหลักที่
ลงทะเบียนกับระบบแหล่งที่มาอ้างอิง ในระดับที่ 2 ตรวจสอบการลงรายการดาเนินการสามารถลงรายการได้ตามที่ระบบตั้งค่าไว้ ใน
ระดับที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของยอดบัญชีในระดับของสมุดบัญชีแยกประเภท ในระดับที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้องของยอดบัญชี
ในระดับธุรกิจ และในระดับที่ 5 เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของงบบัญชีที่มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางที่
จะนาไปใช้ต่อได้ และเพื่อแก้ปัญหาการโยกย้ายข้อมูลที่ไม่ราบลื่นที่อาจเกิดจากคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีไม่มีคุณภาพ ทาให้
ข้อมูลที่จะนาเข้าไปสู่ยังระบบใหม่แล้วสามารถใช้งานได้ ทันทีที่ดาเนินการโยกย้ายเสร็จสิ้นลง

2. วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบแนวทางการกระทบยอดบัญชีเพื่อการโยกย้ายข้อมูลด้วยวิธีอีทีแอล ได้กาหนดวิธี
การศึกษาไว้หลัก ๆ เป็น 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการกระทบยอดบัญชีเพื่อการโยกย้ายข้อมูล
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

ศึกษากระบวนการการทาการโยกย้ายข้อมูล และวิธีการกระทบยอดบัญชี
ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการโยกย้ายข้อมูลทางบัญชี
ศึกษาเทคนิค และเครื่องมือที่ช่วยเหลือในการพัฒนารูปแบบการกระทบยอดบัญชีเพื่อการโยกย้าย
วิเคราะห์ขั้นตอนการที่สาคัญที่มีผลต่อการดาเนินการพัฒนารูปแบบการกระทบยอดบัญชี
พัฒนารูปแบบการกระทบยอดบัญชีเพื่อการโยกย้ายข้อมูล
ศึกษาวิธีการประเมินผลที่จะใช้ในการประเมินรูปแบบที่สร้างขึ้นมาใช้งาน
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2.2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการกระทบยอดบัญชีเพื่อการโยกย้ายข้อมูล
2.2.1 ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านทาการการโยกย้ายข้อมูล
2.2.2 จัดการออกแบบ และพัฒนารูปแบบการดาเนินการกระทบยอดบัญชี โดยอาศัยวิธีการอีทีแอลมาประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.2.2.1 การทาการโยกย้ายข้อมูลจากระบบใหม่ไปยังระบบเก่า
2.2.2.2 การดาเนินการโดยอาศัยวิธีอีทีแอล ดังนี้
 สกัดข้อมูล (Extract) โดยนาชุดข้อมูลสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ข้อมูลงบทดลอง
 แปลงข้อมูล (Transforms) นาชุดข้อมูลที่ได้จากการสกัดมาทาการแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่
เป็นไปตามข้อกาหนดของระบบงานใหม่
 โหลดข้ อ มู ล เข้ า ระบบงานใหม่ (Load) น าชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการแปลงแล้ ว โหลดเข้ า สู่
ระบบงานใหม่
2.2.2.3 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระทบยอดบัญชี
นาผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนอีทีแอล ของการทาโยกย้ายข้อมูลมากระทบยอดกันตามหลักทางการ
บัญชี และทางคอมพิวเตอร์ด้วยการนาข้อมูลสองแหล่งมาเปรียบเทียบกันเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดเมื่อทาการโยกย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบงานใหม่แล้ว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 ตรวจสอบชุดข้อมูลหลัก (Master Data Validation)
 ตรวจสอบชุดข้อมูลระเบียน (Transaction Validation)
 กระทบยอดบัญชีระดับสมุดบัญชีแยกประเภท (Reconciliation of Account)
 กระทบยอดบัญชีทางธุรกิจ (Reconciliation of Business)
 กระทบยอดบัญชี และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจการในเครือ (Reconciliation of
Company)

2.3 การนารูปแบบแนวทางการกระทบยอดบัญชีไปทดลองใช้งาน
2.3.1 ระบบงาน (System) ทาการตรวจสอบระบบตั้งต้นของระบบเก่าว่าพร้อมสาหรับการใช้งาน หรือดาเนินการ
ต่อไปได้หรือไม่สาหรับการสกัดข้อมูล (Extract) ข้อมูลออกมา และต้องทาการตรวจสอบความพร้อมของระบบงานใหม่ให้อยู่ใน
สภาวะการพร้อมนาข้อมูลเข้า (Load) แล้วจึงพัฒนาระบบกระทบยอดทางบัญชีเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
โดยการจาลองสถานการณ์การนาข้อมูลที่สกัดออกมาได้นั้น (Extract Data) มาทาการแปลงให้เข้าสู่รูปแบบ/เนื้อหาให้ตรงตาม
ข้อกาหนดของระบบงานใหม่ (Transform Data) แล้วจึงทาการนาเข้ามูลเข้าสู่ระบบงานใหม่ (Load Data)
2.3.2 ข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน (Account and Finance Data) รวมรวมชุดข้อมูลของระบบงานเก่าที่เป็น
ข้อมูลหลัก (Master Data) และข้อมูลที่เป็นชุดระเบียนข้อมูล (Transaction Data) ไว้เป็นชุด ๆ เพื่อเตรียมจัดเข้ารูปแบบไฟล์ตาม
ข้อกาหนดของระบบงานใหม่
2.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการโยกย้าย (Data Migration Tools) เตรียมโปรแกรมสาหรับการดาวน์โหลดข้อมูลจาก
ระบบงานเก่า (Extract) แล้วทาการออกแบบรูปแบบไฟล์สาหรับการจัดเตรียมข้อมูล (Template Files) ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ของระบบงานใหม่ (Transform) พร้อมทั้งจัดเตรียมโปรแกรมที่ไว้ใช้สาหรับการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบงานใหม่ (Load)
2.3.4 ทรัพยากร (Resource) เตรีย มทาความเข้าใจกับ ทีมงานที่เ กี่ยวข้องในการโยกย้ ายข้อมูล และเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการโยกย้ายข้อมูล พร้อมทั้งกาหนดเวลาในการโยกย้ายอย่างน้อย 7 วันทาการ (ใช้เวลาดาเนินการวันละ
8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 56 ชั่วโมง)

2.4 การประเมินผลรูปแบบการกระทบยอดบัญชีเพื่อการโยกย้ายข้อมูล
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการกระทบยอดบัญชีเพื่อการโยกย้ายข้อมูล โดยเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานอี
อาร์พี ที่ทาโมดูลเรื่องบัญชีและข้อมูลทางการเงิน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายข้อมูลอย่างน้อย 3 คน

162

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

3. ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ทาการทดลองด้วยการโยกย้ายข้อมูลจริง โดยเตรียมข้อมูลของทางบัญชีและการเงินจากระบบเก่า และทาการ
ย้ายข้อมูลไปสู่ระบบใหม่ด้วยรูปแบบการกระทบยอดบัญชีใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
3.1 ปัจจัยด้านระยะเวลาในการดาเนินการทั้งสิ้นใช้เวลาไป 42 ชั่วโมง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ดาเนินการจานวน 15 ชั่วโมง ระยะในการตรวจสอบข้อมูล / กระทบยอดบัญชีจานวน 5 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเตรียมเครื่องมือจานวน
3 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเตรียมเครื่องมือ 3 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเตรียมแม่แบบข้อมูล และการจัดเตรียมข้อมูลจานวน 3 ชั่วโมง
3.2 ปัจจัยด้านความผิดพลาดของการดาเนินการคิดเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า จุด
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังจากการทาการ Extract คิดเป็นระยะเวลาจานวน 1 ชั่วโมง จุดผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังจากการทาการ Transforms
คิดเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง และจุดผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังจาการทาการ Load คิดเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง
3.3 ปัจจัยด้านทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินการ ใช้จานวนบุคลากรจานวน 2 คน และใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคนละ
1 เครื่อง

4. สรุปผล
รูปแบบแนวทางการกระทบยอดบัญชีเพื่อการโยกย้ายข้อมูลนี้เป็นกระบวนการที่สร้างความสาเร็จในการย้ายข้อมูลได้
อย่างดีเยี่ยม สามารถตรวจสอบการดาเนินการการทางานด้านโยกย้ายข้อมูลได้ ในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้การเตรียมข้อมูลเข้าสู่
ระบบงานอีอาร์พี นั้นนับว่าเป็นกระบวนการที่สาคัญและผิดพลาดไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลทางด้านบัญชี เป็นข้อมูลสาคัญที่มีผล
ทางด้านกฏหมาย จึงต้องให้ความสาคัญของการตรวจสอบยอดทางด้านบัญชีและการเงินให้ถูกต้องเท่ านั้นก่อนที่จะเริ่มใช้งานใน
ระบบงานอีอาร์พี แต่รูปแบบแนวทางการกระทบยอดบัญชีนี้ไม่สามารถตรววจสอบความผิดพลาดของข้อมูลที่มีมาก่อนการทาการ
โยกย้ายข้อมูลได้ และก่อนทาการโยกย้ายข้อมูลทุกครั้งจาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีทาการกระทบยอดตามหลักเกณฑ์
ข้อกาหนดของสภาวิชาชีพบัญชีก่อนอยู่แล้ว รู ปแบบแนวทางการกระทบยอดบัญชีจากงานวิจัยนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้การ
ย้ายข้อมูลจากระบบเก่าเข้าไปสู่ระบบใหม่ให้มีความรวดเร็ว และถูกต้องตามหลักทางการบัญชีเท่านั้น และรูปแบบแนวทางนี้ยังเป็น
ตัวเลือกที่ช่วยในการตัดสินใจในการใช้งานเพื่อโยกย้ายข้อมูลที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากได้ทาการทดสอบแล้วว่าสามารถใช้งาน
ได้จริง และผลออกมาเป็นที่น่าพอใจจากผู้เชี่ยวชาญการโยกย้ายข้อมูลทางด้านระบบงานอีอาร์พี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษารูปแบบการโยกย้ายข้อมูลด้วยวิธีการอื่น เพื่อทาการเปรียบเทียบผลประสิทธิภาพของข้อมูล และระยะเวลา
ด้วยวิธีการที่หลากหลายขึ้น และควรพัฒนาตัวชี้วัดความสาเร็จของการโยกย้ายข้อมูลที่มีมาตราฐานการชี้วัดที่ถูกต้องและเหมาะสม
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บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบความต้ อ งการของระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก การวิจัยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก โรคระบบทางเดินหายใจ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ แล้วนาไปสร้างแบบสอบถาม
กึ่งโครงสร้างเพื่อการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจานวน 20 คน จากนั้นนาผลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเชิงสถิติ
ผลการสัมภาษณ์พบว่า 1) ความต้องการด้านเนื้อหาของระบบในแต่ละด้านที่มีความต้องการมากที่สุดประกอบด้วย การแสดงแผน
ที่พื้นที่เสี่ยงในหน้าหลักของระบบ ความต้องการข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กและค่ามาตราฐานฝุ่นละอองขนาด
เล็ก ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจคืออาการของโรค และความต้องการข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งสถานที่ต่าง ๆ 2)
ความต้ องการด้านการออกแบบของระบบประกอบด้วย สีที่ใ ช้ในการแสดงผลควรเป็ นโทนสีแดง รูปแบบตัวอั กษรเป็นแบบ
มาตรฐาน ขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่ และ 3) ความต้องการด้านฟังก์ชันการทางานของระบบในแต่ละด้านที่มีความต้องการมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการผู้ใช้งานมีความต้องการกาหนดรหัสผ่านผู้ใช้งาน ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐานมีความต้องการเพิ่ม/ลบ/
แก้ไขข้อมูลโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ มีฟังก์ชันการเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลฝุ่นละออง สามารถแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรค
ในกลุ่มระบบทางเดินหายใจในรูปแบบแผนภูมิ และมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถ
นาไปพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจกับฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อไป
คาสาคัญ: รูปแบบความต้องการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

Abstract
The purpose of this research is to study and develop requirement patterns of geographic information
system for analyze the relationship of respiratory diseases with particulate matter smaller. Research process started
from review related documents and research paper about respiratory diseases, particulate matter smaller and
spatial data analysis. Then semi-structure questionnaire was used to interview environmental health professionals
20 persons. Then, it was analyzed. The results of content requirement are content requirement, display design
requirements and system functionality requirements. First, content requirement include mapping of risk areas on
homepage, general information about particulate matter smaller and particulate matter smaller standards and
information about symptoms of diseases and location information. Second, display design requirements include
the display is shown in red tone color, font format is shown in standard format and font size is shown in large size.
Finally, system functionality requirements include user management can be setup user password, initial
information management can be insert, delete and update respiratory diseases data and particulate matter
smaller data. System show graph about number of illnesses respiratory diseases and system have a link to the
relevant website. Result of this study is used to develop the geographic information system to analyze the
relationship of respiratory diseases with particulate matter smaller in next step.
Keywords: Requirement Pattern, Geographic Information System, Respiratory Diseases, Particulate Matter Smaller
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1. บทนา
จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556 – ปี 2558 ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลักที่สาคัญ
โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยพบค่าความเข้มข้นมากที่สุดในจังหวัดสระบุรี กรุงเทพมหานคร และกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งปัญหานี้อาจก่อผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งฝุ่นละอองใน
บรรยากาศเป็นประเด็นที่หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสาคัญ เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนเมื่อได้รับสัมผัส เช่น ระบบทางเดินหายใจ (อาการไอและอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง) ระบบหัวใจและหลอด
เลือด (กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นไม่สม่าเสมอ หัวใจวาย) ระบบตา ระบบผิวหนัง (กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค, 2558)
อย่างไรก็ตามยังมีข้อสงสัยต่อสาเหตุปัจจัยความเจ็บป่วยต่างๆ ว่ามีอาการและโรคใดที่อาจมาจากมลพิษในอากาศตั้งแต่ต้น หรือเป็น
เพียงโรคตามปกติ หรือตามฤดูกาลเท่านั้น
สาหรับสถานการณ์ปัญหาจากฝุ่นที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ ที่มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ประเทศไทยกาหนด (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ถึงแม้จะมีการกาหนดมาตรการลดและป้องกันมากมาย แต่
ปัญหาจาก PM10 ก็ยังเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ ทั้งพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ เช่น พื้นที่ตาบลหน้าพระลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ที่ประสบปัญหาด้านฝุ่นละอองมาอย่างยาวนาน และถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (กรม
อนามัยและกรมควบคุมโรค, 2558) ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ประเภทโรงโม่ บด ย่อยหิน และการ
ประกอบกิจการเหมืองหิน ตลอดการขนส่ง ส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งกาเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจแสดงอาการตามมาภายหลังจากการได้รับสัมผัสในช่วงระยะ
หนึ่งแล้ว เมื่อนาข้อมูลอัตราป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดสระบุรี พบว่า มีผู้ป่วยเป็นโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ประมาณ 22,921.52 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยเป็นโรคไหลเวียนเลือด ประมาณ 10,461.66 ต่อแสนประชากร และ มี
ผู้ป่วยเป็นโรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง ประมาณ 8,229.72 ต่อแสนประชากร (Datacenter สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี,
2559)
ปัจจุบันสาหรับการดาเนินงานเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน มีการเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM10 ในพื้นที่โดยสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 จังหวัดสระบุรี ได้เฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 จานวน 2 จุด คือ
บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียวและวัดหน้าพระลาน โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองปริมาตรสูง (High Volume Air Sampler)
ด้วยวิธีมาตรฐานตามระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) และกรมควบคุมมลพิษ ได้เฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละออง PM10 กับ PM2.5
จานวน 1 จุด บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติสถานีตารวจภูธรตาบลหน้าพระลาน โดยเก็บตัวอย่างแบบ Beta Ray ซึ่งจะ
ใช้ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค, 2558) และการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลการ
เจ็บป่วย โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแต่ละหน่วยงานมีการนาเสนอรายงานแต่ลักษณะเป็นตารางข้อมูล
ของแต่ ละหน่ วยงานเอง ไม่ มี ความสั มพั นธ์ กั น ท าให้ บางครั้ งมองภาพไม่ ชัดเจน ว่ าบริ เวณใดบ้ างที่ เกิ ดปริ มาณฝุ่ นมากน้ อย มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหรือไม่ ซึ่งข้อมูลต่างแยกส่วนอยู่ ไม่มีการเชื่อมโยงหรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ถูกนามาประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ มากมาย เช่น ระบบเตือน
ภัยธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การระบุพิกัดสถานที่สาคัญต่าง ๆ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่กาลังเป็นที่นิยม คือ การ
นาเสนอแผนที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อนามาประกอบการตัดสินใจและใช้ในการวางแผนให้สามารถมองภาพได้ชัดถึงความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน Web Browser อีกทั้ง มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งการใช้
งานมีทงั้ รูปแบบแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงที่สามารถมองเห็นสถานที่ต่าง ๆ ได้ (สุรเชษฐ์ ฟักเขียว, 2553)
จากปัญหาที่เกิดขึ้นและความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบความ
ต้องการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อให้
ทราบถึงความต้องการอย่างแท้จริงของผู้ที่ต้องการใช้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจกับฝุ่นละอองขนาดเล็กในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นต่อไป

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับฝุ่นละอองและผลต่อสุขภาพ ประกอบด้วย
1) ความหมายของฝุ่นละออง
ฝุ่นละออง หมายถึง อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยกระจายในอากาศซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไป
ตั้งแต่ 100 ไมครอน (TPS) ลงมา ฝุ่นละอองที่แขวนลอยในบรรยากาศเหล่านี้มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดจากกิจกรรมต่าง
ๆ ของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคน สัตว์ พืช เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ทาให้เกิดความเดือดร้อน
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ราคาญต่อประชาชน บดบังทัศนวิสัยได้ ฝุ่นละอองนั้นมีหลายขนาด (กรมอนามัย, 2558) แต่ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพนั้น
ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีแหล่งกาเนิดจากการจราจรบนถนนที่ไม่ได้ลาดยางจากการขนส่งวัสดุฝุ่นจาก
กิจกรรมบด ย่อยหิน และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีแหล่งกาเนิดจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากการหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน (นพภาพร พานิช และคณะ, 2550)
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากฝุ่นละออง นอกจากจะทาให้เกิดอาการระคายเคืองตา ยังเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ
เมื่อมนุษย์หายใจเอาอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกาย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ ช่องจมูกและ
หลอดลม 2) ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ ท่อปอดและปอด (วนิดา จีนศาสตร์, 2551) โดยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน
(TSP) จะติดอยู่บริเวณโพรงจมูกและปากเท่านั้น ไม่สามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมได้ เนื่องจากถูกจับไว้โดยขนจมูกและความซับซ้อนของ
โพรงจมูกและจะถูกขับออกไปกับน้ามูก ผู้ที่ต้องสัมผัสต่อฝุ่นเป็นประจาเป็นระยะเวลาหนึ่งอาจพัฒนาเกิดภาวะปฏิกิริยาไวเกิน หรือ
ภูมิแพ้ขึ้นได้ ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จะเข้าสู่หลอดลม (Trachea) และแขนงหลอดลม (Bronchus) ทาให้เกิด
การระคายต่อกล่องเสียงและหลอดลมคอ เกิดอาการคันคอ ไอ เสียงแหบลง ถ้าสัมผัสเป็นประจาเป็นเวลานาน ๆ จะเกิดการอักเสบ
เรื้อรังและเซลล์ในบริเวณนั้นมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้ สาหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จะเข้าสู่หลอดลมฝอย
(Bronchioles) ถุงลมปอด (Alveoli) อาจทาให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หรือปอดอักเสบ (สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ, 2555)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย
1) ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คือ ระบบสารสนเทศระบบหนึ่งที่นาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการนาเข้าข้อมูล การจัดเก็บ การสืบค้น การประมวลผล และการแสดงผลข้อมูลแผนที่ (Geographic data) โดยข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) (จินตนา อมรสงวนสิน, 2554)
2) องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ 5 ส่วน คือ ข้อมูลหรือสารสนเทศ
(Data/Information) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม (Software) บุคลากร (User/Peopleware) และขั้นตอนการทางาน
(Procedure) (ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป)
3) หน้าที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่หลัก ๆ อยู่ด้วยกัน 5 ส่วน ดังนี้ 1.การนาเข้าข้อมูล ก่อนที่ข้อมูลจะถูก
ใช้งานได้ จะต้องได้รับการแปลงให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงตัวเลขก่อน 2.การปรับแต่งข้อมูล จะต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน และ
ปรับให้อยู่ในระดับเดียวกันเสียก่อน 3.การบริหารข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะถูกนามาใช้เพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพในระบบ
4.การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล คือการนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 5.การนาเสนอข้อมูล ทาให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายและมองภาพ
ของผลลัพธ์ที่กาลังเสนอได้ (ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป)
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
ไพศาล สิมาเลาเต่า และ อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา (2557) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาโมเดลการแพร่
ของโรคระบาดบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ผ่านไดนามิคเว็บเซอร์วิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลการแพร่ของโรคระบาด
บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านไดนามิคเว็บเซอร์ วิส โดยผลการวิจัยพบว่า สามารถนาเสนอโมเดลการแพร่ระบาดบนระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งข้อมูลที่นาเสนอสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ ซึ่งได้ผลการประเมินคุณภาพของระบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านอยู่ในระดับดี จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นาหลักแนวคิดการพัฒนาโมเดลการแพร่ของโรคระบาด
บนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ผ่านไดนามิคเว็บเซอร์วิส มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น
สรวงสุดา คงมั่น (2553) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือระบบสารสนเทศในงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาภายใต้โปรแกรม ArcGIS
Desktop ด้วย Visual Basic for Applications (VBA) และ ArcObjects ชุดคาสั่งในโปรแกรมประกอบด้วยฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูล
ดัชนีบ่งชี้ภาวะสุขภาพอนามัย โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการนาเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อระบุพื้นที่การเกิดโรค การกระจาย
ตัวในเชิงเวลา สถานที่ และกลุ่มประชากรได้ จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นาหลักแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการนาเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ มาประยุกต์ใช้ในการนาเสนอผลลัพธ์แสดงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่การเกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
Laura Poggio and Borut Vr𝒔̌𝒄̌aj (2552) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของมนุษย์ สาหรับการวางผังเมือง พื้นที่สีเขียว กรณีศึกษา Grugliasco (Italy) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการจัดการความเสี่ยงสิ่งปนเปื้อนในดิน โดยการวิเคราะห์ทางสถิติของชั้นข้อมูลการปนเปื้อนในดิน
จากเครื่องมือแบบราสเตอร์ด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความเสี่ยงที่ถูกประเมินจะอยู่ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์พื้นที่ดิน จากเดิมที่เคยเป็นสวนสาธารณะไปเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบอื่น โดยผลการวิจัยพบว่า การปนเปื้อนโลหะหนัก
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ในดิน ไม่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพโดยตรง ยกเว้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น ๆ จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัย
จึงได้นาหลักแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางสถิติของชั้นข้อมูลการปนเปื้อนในดิน จากเครื่องมือแบบราสเตอร์ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อการวิเคราะห์ประมาณค่าเชิงพื้นที่ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

3. วิธีการดาเนินการวิจัย มีดังนี้
1) ศึ กษาและรวบรวมข้ อมู ลจากหนั งสื อ เอกสาร งานวิ จั ย และเว็ บไซต์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ โรคระบบทางเดินหายใจ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามกึ่ง
โครงสร้างเพื่อการสัมภาษณ์
2) นาแบบสัมภาษณ์ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตามเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เพื่อนามา
ปรับปรุงแก้ไข
3) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจาเพาะเจาะจง
ได้แก่ บุคลากรที่ทางานในกลุ่มงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จานวน 15 คน และนักวิชาการหรืออาจารย์ผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค
ระบบทางเดินหายใจกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก จานวน 5 คน
4) ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและเชิงสถิติ
5) สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบความต้องการ

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจัยการวิเคราะห์ รูปแบบความต้องการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ผู้วิจัยทาการสรุปผลความต้องการจากแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเพื่อการสัมภาษณ์ ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ดังแสดงในตาราง 1 (2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านเนื้อหาของระบบฯ ดังแสดงใน
ตาราง 2 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านการออกแบบของระบบฯ ดังแสดงในตาราง 3 และ (4) ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
ด้านฟังก์ชันการทางานของระบบฯ ดังแสดงในตาราง 4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ

ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ชาย
หญิง
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
ค้นหาตาแหน่งเส้นทาง จุดสาคัญในการเดินทาง (Google map)
วิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางพืน้ ที่ ณ เวลาต่าง ๆ
สร้างแบบจาลองเปรียบเทียบข้อมูล
ดูการแพร่ขยายของโรคระบาดต่าง ๆ
อื่น ๆ

ร้อยละ (ลาดับที)่
35.0 (2)
65.0 (1)
10.0 (4)
50.0 (1)
25.0 (2)
15.0 (3)
90.0 (1)
45.0 (2)
15.0 (5)
30.0 (3)
20.0 (4)

จากตาราง 1 พบว่ามีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด 20 คน จาแนกเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.0 เพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 35.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 และอายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0 และส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ใ นการใช้เทคโนโลยีร ะบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร์ในเรื่ องค้นหาตาแหน่งเส้น ทาง จุ ดสา คัญ ในการเดินทาง
(Google map) คิดเป็นร้อยละ 90.0 และวิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ ณ เวลาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 45.0
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ตาราง 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านเนื้อหาของระบบ
ความต้องการด้านเนื้อหา
ข้อมูลที่สาคัญในหน้าหลักของระบบฯ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เบื้องต้นที่ควรทราบและเป็นประโยชน์

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ
เบื้องต้นที่ควรทราบและเป็นประโยชน์

ข้อมูล/เนื้อหา ที่จาเป็นในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่

ข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กเบื้องต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเบื้องต้น
ข้อมูลพิกัดตาแหน่งทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น
ข้อมูลผู้ใช้งาน
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยง
อื่น ๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ค่ามาตราฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก
คาแนะนาการปฏิบัติตน
อื่น ๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ
โรคที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจเบื้องต้น
อาการของโรค
การรักษาโรคเบื้องต้น
อื่น ๆ
ข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้าน/สถานทีต่ ่าง ๆ
ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ข้อมูลจานวนการเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มระบบ
ทางเดินหายใจ
กราฟการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กราฟการเปรียบเทียบข้อมูลจานวนการเจ็บป่วยด้วย
โรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ
กราฟเปรียบเทียบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกับข้อมูลจานวนการเจ็บป่วยด้วย
โรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ
อื่น ๆ

ร้อยละ (ลาดับที)่
70.0 (4)
75.0 (3)
80.0 (2)
25.0 (6)
85.0 (1)
35.0 (5)
80.0 (1)
80.0 (1)
70.0 (3)
40.0 (4)
65.0 (4)
80.0 (2)
90.0 (1)
75.0 (3)
30.0 (5)
95.0 (1)
80.0 (2)
80.0 (2)
55.0 (5)
65.0 (3)
60.0 (4)
15.0 (6)

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีความต้องการข้อมูลด้านเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลที่สาคัญในหน้าหลักของ
ระบบ เรียงลาดับความต้องการจากมากไปน้อย ได้แก่ แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 85.0 และข้อมูลพิกัดตาแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์เบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 80.0 ตามลาดับ ข้อมูลที่เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กเบื้องต้น ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก และค่ามาตราฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 80.0 เท่ากัน และคาแนะนาการปฏิบัติตน คิดเป็นร้อยละ 70.0
ตามลาดับ ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเบื้องต้นที่ ได้แก่ อาการของโรค คิดเป็นร้อยละ 90.0 และโรคที่เกิดขึ้นในระบบ
ทางเดินหายใจเบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 80.0 ตามลาดับ และข้อมูลที่จาเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลตาแหน่งที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/สถานที่ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 95.0 ข้อมูลจานวนการเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจและข้อมูลปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 80.0 เท่ากัน ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจากคากล่าว
“…ความต้องการด้านเนื้อหา ในส่วนของข้อมูลหน้าหลักควรจะมีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยง ข้อมูลพิกัดตาแหน่งทางภูมิศาสตร์
เพื่อที่จะได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น มีการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ค่ามาตรฐานของฝุ่นละออง ผลกระทบ
ที่เกิดจากฝุ่นละออง เช่นข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ และในส่วนข้อมูลที่จาเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ก็จะต้องมี
ตาแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้าน ข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง และข้อมูลจานวนการเจ็บป่วย เพื่อที่จะได้นาข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบ และเฝ้า
ระวังได้” (ชาย, 52 ปี, บุคลากรที่ทางานในกลุ่มงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
“…ความต้องการด้านเนื้อหานั้น ควรจะมีการแสดงของแผนที่ให้เห็น และมีการให้ความรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก ค่ามาตรฐานของฝุ่นละออง และการปฏิบัติตนในกรณีที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคในกลุ่มระบบ
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ทางเดินหายใจ เช่น โรคที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจ อาการของโรค การรักษาโรคเบื้องต้น นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้นที่ ข้อมูลที่สาคัญที่คิดว่าควรจะมี คือ ข้อมูลพิกัดตาแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลฝุ่นละอองกับข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรค เพื่อที่จะได้นาผล
ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนต่อไป” (หญิง, 31 ปี, บุคลากรที่ทางานในกลุ่มงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

ตาราง 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านการออกแบบของระบบ
ความต้องการด้านการออกแบบ
โทนสี

รูปแบบตัวอักษร

ขนาดตัวอักษร

ร้อยละ (ลาดับที)่
30.0 (2)

สีเอิร์ทโทน
สีแดง
สีส้ม

50.0 (1)
30.0 (2)

สีอื่น ๆ
รูปแบบอักษรมาตรฐานที่นิยมใช้
รูปแบบอักษรทางการ/ราชการ
รูปแบบอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจน
อื่น ๆ
ขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่ เป็นที่นิยมใช้
ขนาดตัวอักษรขนาด 16
ขนาดตัวอักษรขนาด 18
ขนาดตัวอักษรขนาด 20

10.0 (3)
60.0 (1)
25.0 (3)
30.0 (2)
10.0 (4)
65.0 (1)
35.0 (2)
25.0 (3)
10.0 (2)

จากตาราง 3 พบว่า ความต้องการข้อมูลด้านการออกแบบเกี่ยวกับโทนสี ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นโทนสี
แดง คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีรูปแบบตัวอักษรเป็นแบบมาตรฐานที่นิยมใช้ คิดเป็นร้อยละ 60.0 และมีขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่ เป็นที่
นิยมใช้ คิดเป็นร้อยละ 65.0 ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจากคากล่าว
“…ความต้องการด้านการออกแบบ คิดว่าควรจะมีโทนสีเป็นสีแดง เพราะแสดงถึงความอันตรายของฝุ่นละออง และควรจะ
ระวัง มีรูปแบบตัวอักษรเป็นทางการ เป็นมาตรฐานและนิยมใช้ และมีขนาดตัวอักษรใหญ่ มองเห็นชัดเจน อ่านง่าย” (ชาย, 52 ปี,
บุคลากรที่ทางานในกลุ่มงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
“…ความต้องการด้านการออกแบบ โทนสีของระบบควรเป็นโทนสีแดง ส้ม หรือเอิร์ทโทน เพราะเป็นสีสัญลักษณ์ของฝุ่นที่เกิด
จากดิน และเป็นสีที่แสดงถึงความอันตราย มีรูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรเป็นแบบรูปแบบมาตรฐานที่นิยมใช้โดยทั่วไปและอ่าน
ง่าย” (หญิง, 31 ปี, บุคลากรที่ทางานในกลุ่มงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

ตาราง 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านฟังก์ชันการทางานของระบบ
ความต้องการด้านฟังก์ชันการทางาน
ด้านการจัดการผู้ใช้งาน
เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน
ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน
กาหนดสถานะการเข้าใช้งาน
กาหนดรหัสผ่านผู้ใช้งาน
อื่น ๆ
ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน
เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลด้านตาแหน่งที่ตั้งสถานที่ต่าง ๆ
เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลด้านฝุ่นละออง
เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลด้านโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ
อื่น ๆ
ด้านการจัดการข้อมูลฝุ่นละออง เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลฝุ่นละออง
ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข
แสดงรายงานในรูปแบบแผนที่ แสดงพื้นที่ปริมาณฝุ่นละออง
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ร้อยละ (ลาดับที)่
85.0 (2)
75.0 (3)
95.0 (1)
95.0 (1)
10.0 (4)
60.0 (3)
80.0 (2)
85.0 (1)
10.0 (4)
95.0 (1)
70.0 (4)
90.0 (2)

Proceeding of 10th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,
ความต้องการด้านฟังก์ชันการทางาน
แสดงรายงานในรูปแบบกราฟ/แผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง
อื่น ๆ
ด้านการจัดการข้อมูลการ
เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ
เจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มระบบ
ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข
ทางเดินหายใจ
แสดงรายงานในรูปแบบแผนที่ แสดงพิกดั ตาแหน่งการเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่ม
ระบบทางเดินหายใจ
แสดงรายงานในรูปแบบกราฟข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ
ด้านเครื่องมืออานวยความ
คู่มือการใช้งานระบบ
สะดวก
ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ

29-31 May 2017
ร้อยละ (ลาดับที)่
75.0 (3)
5.0 (5)
90.0 (1)
80.0 (3)
85.0 (2)
90.0 (1)
75.0 (2)
90.0 (1)
5.0 (3)

จากตาราง 4 พบว่า ความต้องการข้อมูลด้านรูปแบบฟังก์ชันการทางาน เรียงลาดับความต้องการจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน
การจัดการผู้ใช้งาน ควรมีการกาหนดสถานะการเข้าใช้งานและกาหนดรหัสผ่านผู้ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 90.0 เท่ากัน และสามารถเพิ่ม/
ลบ/แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 85.0 ตามลาดับ ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ควรมีการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลด้านโรคในกลุ่ม
ระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 85.0 และเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลด้านฝุ่นละออง คิดเป็นร้อยละ 80.0 ตามลาดับ ด้านการจัดการ
ข้อมูลฝุ่นละออง ควรมีการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลฝุ่นละออง คิดเป็นร้อยละ 95.0 และแสดงรายงานในรูปแบบแผนที่ แสดงพื้นที่ปริมาณ
ฝุ่นละออง คิดเป็นร้อยละ 90.0 ตามลาดับ ด้านการจัดการข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ ควรมีการเพิ่ม/ลบ/
แก้ไข ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ แสดงรายงานในรูปแบบกราฟ คิดเป็นร้อยละ 90.0 เท่ากัน และแสดง
รายงานในรูปแบบแผนที่ แสดงพิกัดตาแหน่งการเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 85.0 ตามลาดับ และใน
ด้านเครื่องมืออานวยความสะดวก ควรมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 90.0 และคู่มือการใช้งานระบบ คิดเป็น
ร้อยละ 75.0 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจากคากล่าว
“…ความต้องการด้านฟังก์ชันการทางาน ในด้านการจัดการผู้ใช้ ควรจะมีการกาหนดรหัสผ่าน สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไป ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ก็ควรที่จะสามารถทาการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อมูลด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก ข้อมูลด้านโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ อาจมีบางครั้งไม่ได้เพิ่มข้อมูล หรือใส่ข้อมูล
เข้าไปผิด ก็จะได้สามารถทาการเพิ่ม แก้ไขข้อมูลได้ในภายหลัง และด้านเครื่องมืออานวยความสะดวก ก็ควรจะมีที่ลิงค์เชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรมีคู่มือเพื่อไว้อธิบายการใช้งานของระบบด้วย” (ชาย, 52 ปี, บุคลากรที่ทางานในกลุ่มงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม)
“…ความต้องการด้านฟังก์ชันการทางาน คิดว่าด้านการจัดการผู้ใช้งาน ควรจะมีการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล โดยทา
การล็อกอินเข้าสู่ระบบ ในด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลฝุ่นละออง และข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรค จะต้องสามารถทาการเพิ่ม
ลบ แก้ไขข้อมูลได้ และในด้านการจัดการข้อมูลฝุ่นละออง ระบบควรจะสามารถแสดงผลในรูปแบบของแผนที่เพื่อแสดงพื้นที่ของ
ปริมาณฝุ่นละออง ในส่วนด้านข้อมูลการเจ็บป่วยนั้นระบบควรที่จะสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบจานวน
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้ และนอกจากนี้ในด้านเครื่องมืออานวยความสะดวก คิดว่าระบบนั้นควรจะต้องมีลิงค์เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบหรืออาจจะเป็นลิงค์ที่ไว้สาหรับอธิบายการใช้งานระบบก็ได้ ” (หญิง, 31 ปี, บุคลากรที่ทางานในกลุ่มงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม)

5. สรุปผล
การวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบความต้องการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก พบว่า 1) มีความต้องการด้านเนื้อหาของระบบ เรียงลาดับ ความต้องการจากมากไป
น้อย ดังนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูล ในหน้าหลักของระบบ ได้แก่ แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยง ข้อมูลพิกัดตาแหน่งทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น
ตามลาดับ เนื้อหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ค่ามาตราฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ตามลาดับ เนื้อหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ อาการของโรค โรคที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจเบื้องต้น ตามลาดับ
เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้าน/สถานที่ต่าง ๆ ข้อมูลจานวนการเจ็บป่วยด้วยโรคใน
กลุ่มระบบทางเดินหายใจ ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามลาดับ 2) ความต้องการด้านการออกแบบของระบบ ส่วนใหญ่
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

เห็นว่าควรมีโทนสีของระบบเป็นโทนสีแดง มีรูปแบบตัวอักษรเป็นแบบมาตรฐาน และมีขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่ และ 3) ความ
ต้องการด้านฟังก์ชันการทางานของระบบ เรียงลาดับความต้องการจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการผู้ใช้งาน ควรมีการ
กาหนดสถานะการเข้าใช้งาน กาหนดรหัสผ่านผู้ใช้งาน ตามลาดับ ด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ควรมีการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูล
ด้านโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ เพิ่ ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลด้านฝุ่นละออง ตามลาดับ ด้านการจัดการข้อมูลฝุ่นละออง ควรมีการ
เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลฝุ่นละออง แสดงรายงานในรูปแบบแผนที่ แสดงพื้นที่ปริมาณฝุ่นละออง ตามลาดับ ด้านการจัดการข้อมูลการ
เจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ ควรมีการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้ อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ
แสดงรายงานในรูปแบบกราฟ ตามลาดับ ด้านเครื่องมืออานวยความสะดวก ควรมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือการ
ใช้งานระบบ ตามลาดับ

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างในสังกัดกรมอนามัยทุกท่าน ประกอบด้วย นักวิชาการหรืออาจารย์ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค
ระบบทางเดินหายใจกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก และบุคลากรที่ทางานในกลุ่มงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สละเวลาให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลและการให้การสัมภาษณ์ และขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ สาหรับคาปรึกษาและคาแนะนาที่มีประโยชน์ต่อ
งานวิจัยนี้
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สุขภาพ. [online]. เข้าถึงจาก http://hia.anamai.moph.go.th/download/hia/manual/book/book34.pdf : 22
มกราคม 2559.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและประเมินความเสี่ยงของโลหะหนักและไซยาไนด์ในน้้าของระบบประปาหมู่บ้าน โดย
ทดลองใช้วิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงล้าดับชั้นมาประเมินหาน้้าหนักความส้าคัญของปัจจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการใช้
น้้าประปาหมู่บ้าน โดยจะท้าการหาน้้าหนักความอันตรายของโลหะหนักและไซยาไนด์ ประกอบไปด้วยโลหะหนักและไซยาไนด์
ทั้งหมด 13 ชนิด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญค่าน้้าหนักความอันตรายที่ได้ คือ
สารหนู 0.2155 ปรอท 0.1669 แคดเมียม 0.1401 ตะกั่ว 0.1171 ไซยาไนด์ 0.0950 โครมียม 0.0843 นิกเกิล 0.0598 ไนไตรท์
0.0261 ไนเตรท 0.0254 แมงกานีส 0.0195 ฟลูออไรด์ 0.0192 ทองแดง 0.0170 และเหล็ก 0.0139 จากนั้นน้ามาวิเคราะห์
ร่วมกับผลการตรวจคุณภาพน้้าประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้สรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายและใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกระบบ
ประปาที่มีความเสี่ยงมากที่สุดมาด้าเนินการปรับปรุงละแก้ไขเป็นอันดับแรก
คาสาคัญ: กระบวนการวิเคราะห์เชิงล้าดับชั้น ระบบประปาหมู่บ้าน โลหะหนัก

Abstract
This research aims to study and apply Analytical Hierarchy Process (AHP) for Assess the risk of heavy
metals and cyanide. In the Village Water Supply. By find the hazard weight of heavy metals and cyanide in the
Village Water Supply It consists of 13 heavy metals and cyanides harmful to human health. Based on the average
expert analysis, the hazard weight value is Arsenic 0.2155 Mercury 0.1669 Cadmium 0.1401 Lead 0.1171 Cyanide
0.095 Chromium 0.0843 Nickel 0.0598 Nitrite 0.0261 Nitrate 0.0254 Manganese 0.0195 Fluoride 0.0192 Copper 0.017
and Steel 0.0139. Then analyzed with the water quality test of the Village Water Supply. To make the data
summary easy to use and help support decision-making in choosing the most risk of Village Water Supply, To
improve it first.
Keywords: Analytic Hierarchy Process : AHP, Village Water Supply, Heavy Metals

1. บทนา
น้้าเป็นสาธารณูปโภคที่มีความส้าคัญส้าหรับมนุษย์ เพราะน้้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน ทั้งการอุโภค
บริโภค และน้้ายังมีความส้าคัญต่อสุขภาพผู้บริโภค โดยในปี 2555 แหล่งน้้าใช้ของครัวเรือนไทยส่วนใหญ่ใช้น้าประปา คิดเป็นร้อย
ละ 78.9 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ศิริทร ดวงสวัสดิ์ , 2558) ระบบประปาในประเทศไทยส่วนใหญ่มี 2 ระบบ คือ ระบบ
ประปาที่ใช้น้าจากแหล่งน้้าใต้ดิน และระบบประปาที่ใช้น้าจากน้้าผิวดิน หากแหล่งน้้าที่ใช้ในการผลิตน้้าประปาอยู่ใกล้แหล่งแร่
ธรรมชาติ หรืออยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อาจท้าให้แหล่งน้้าที่ใช้ผลิตน้้าประปามีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนสารโลหะหนักที่
เป็นอันตรายได้ กรมอนามัยซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เฝ้าระวังเรื่องคุณภาพน้้าประปาได้เข้าไปด้าเนินการเฝ้าระวังการปนเปื้อน
น้้าประปา โดยการเก็บตัวอย่างน้้าประปาไปตรวจสอบคุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน คือ คุณลักษณะทางด้านเคมี คุณลักษณะทางด้าน
กายภาพ และคุณลักษณะทางด้านแบคทีเรีย ทั้งหมด 22 พารามิเตอร์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้้าประปา เมื่อเกิดการปนเปื้อน
กรมอนามัยจะต้องท้าการเข้าไปบ้ารุงรักษาประปาหมู่บ้านและหาสาเหตุการปนเปื้อน ซึ่งในการบ้ารุงรักษาและหาสาเหตุนั้นต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควรและต้องใช้งบประมาณ จึงท้าให้สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ในทีละน้อยๆ
ปัจจุบันได้มีการน้ากระบวนการวิเคราะห์เชิงล้าดับชั้น (Analytics Hierarchy Process : AHP) เป็นวิธีหนึ่งของ
กระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making : MCDM) ซึ่งนิยมใช้กันมากในการวิเคราะห์
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ข้อมูล เพื่อใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด (Best Alternatives) พัฒนาโดย Saaty ในปี ค.ศ. 1970 โดยมีหลักการ
คือ แบ่งโครงสร้างออกเป็นชั้น ๆ ได้แก่ การก้าหนดเป้าหมาย (Goal) เกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ย่อย (SubCriteria) และทางเลือก
(Alternatives) ตามล้าดับ แล้วท้าการวิเคราะห์หาทางเลื อกที่ดีที่สุด ซึ่งท้าให้ AHP เหมาะสมที่จะน้ามาใช้กับงานที่ต้องมีการ
พิจารณาจากหลายทางเลือก เพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (วราวุธ วุฒิวณิชย์, 2546)
โดยงานวิจัยนี้ได้น้าผลการตรวจน้้าของระบบประปาหมู่บ้าน เฉพาะคุณลักษณะทางด้านเคมีมาท้าการวิเคราะห์ด้วย AHP
เป็นหลัก เพื่อหาความเสี่ยงจากโลหะหนักและไซยาไนด์ โดยใช้ค่าความอันตรายของสารทั้งหมด 13 สารเป็นเกณฑ์หลัก จากนั้นใช้
โอกาสพบสารโลหะหนักในธรรมชาติ และระดับเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบผลตรวจน้้าของสารที่ใช้แต่ละชนิดมาเป็นเกณฑ์รอง ซึ่ง
คะแนนที่ได้จากเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองที่ใช้วิเคราะห์มาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด เมื่อผ่านกระบวกการวิเคราะห์จะสามารถระบุ
ระบบประปาที่เสี่ยงอันตรายจากสารโลหะหนักที่สุดไล่ล้าดับไปจบถึงเสี่ยงน้อยที่สุด เพื่อใช้ในการสรุปข้อมูลและสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและสร้างแบบจ้าลองการประเมินความเสี่ยงจากโลหะหนักและไซยาไนด์ของน้้าประปาหมู่บ้านโดยใช้
เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงล้าดับชั้น (AHP)
2.2 เพื่อทดลองการประเมินความเสี่ยงของระบบประปาหมู่บ้านจากโลหะหนักและไซยาไนด์ด้วยเทคนิคกระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล้าดับชั้น

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในการท้าวิจัย
ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

3.1 แนวคิดการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม
ที่มาของการปนเปื้อนโลหะหนักในธรรมชาติที่เด่นชัดมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ปุ๋ยกสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
โรงถลุงแร่ การเผาไหม้น้ามัน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม น้้าเสียจากเหมืองแร่ ที่น้าสารโลหะ
หนักมาใช้ หากไม่มีการจัดการของเสียดังกล่าวที่ ดี จะท้าให้โลหะหนักปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทั้งบนดินและใต้ดิน ในอุสาหกรรม
เหมืองแร่นั้นแบ่งสารพิษที่ก่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ 3 แบบ คือ 1) สารพิษที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2)สารมลพิษที่อยู่
หรือเกิดขึ้นจาก Waste product 3) สารมลพิษที่อยู่ในธรรมชาติ แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อท้าเหมืองแร่แล้วมีผลต่อชีวิตหรือ
สิ่งแวดล้อม และอีก สาเหตุ มาจากการเคลื่อ นที่ ของโลหะหนั กจากแหล่งน้้า ไหล เนื่อ งจากการพุพังตามธรรมชาติ หรือ การ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก (สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ และคณะ, 2548)
จากการศึกษาแนวคิดการปนเปื้อนของสารโลหะหนั กในสิ่งแวดล้อม จึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจไปที่น้า เนื่องจากน้้าเป็น
สิ่งจ้าเป็นในชีวิตประจ้าวันของมนุษย์ และน้้ายังสามารถน้าพาโลหะหนักไปได้ไกลอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนได้

3.2 กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP )
AHP เป็นวิธีหนึ่งของ กระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making : MCDM)
ซึ่งนิยมใช้กันมากในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด (Best Alternatives) พัฒนาโดย
Saaty ในปี ค.ศ. 1970 โดยมีหลักการง่าย ๆ คือ แบ่งโครงสร้างออกเป็นชั้นๆ ได้แก่ การก้าหนดเป้าหมาย (Goal) เกณฑ์ (Criteria)
เกณฑ์ย่อย (SubCriteria) และทางเลือก (Alternatives) ตามล้าดับ ดังแสดงในภาพ 1
จากนั้นท้าการวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการเปรียบเทียบ (Trade off) เกณฑ์ในการเปรียบเทียบจะท้าการ
เปรียบเทียบทีละคู่ (Pairwise) เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ว่าเกณฑ์ไหนส้าคัญกว่ากัน โดยการก้าหนดคะแนนตามความส้าคัญ ใน
การค้านวณหาล้าดับความส้าคัญนั้น จ้าเป็นต้องมีการให้คะแนนความส้าคัญจากผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้ที่เกี่ยวข้อง คะแนนความส้าคัญ
นั้นแบ่งระดับความส้าคัญ (AHP Measurement Scale) ออกเป็น 9 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นน้าค่าที่ได้ไปแปลงให้
เป็นตารางเมทริก เพื่อใช้ในการค้านวณหาล้าดับความส้าคัญ
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ภาพ 1 โครงสร้างกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP )
ตาราง 1 ระดับในการเปรียบเทียบความสาคัญเป็นคู่ ๆ
ระดับความเข้มข้นของ
ความสาคัญ
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

ความหมาย

คาอธิบาย

ส้าคัญเท่ากัน (equal importance)
ส้าคัญกว่าปานกลาง (moderate importance of one
over another)
ส้าคัญกว่ามาก (strong or essential importance)
ส้าคัญกว่ามากที่สุด (very strong or demonstrated
importance)
ส้าคัญกว่าสูงสุด (extreme importance)

ทั้ง 2 ปัจจัยส้าคัญเท่ากัน
มีความพึงพอใจต่อปัจจัยหนึ่งกับอีกปัจจัยหนึ่งปานกลาง

ค่ากลางระดับความส้าคัญใช้ในกรณีประนีประนอมเพื่อ
ลดช่องว่างระหว่างระดับ (intermediate values)

มีความพึงพอใจต่อปัจจัยหนึ่งกับอีกปัจจัยหนึ่งมาก
ปัจจัยหนึ่งได้รับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อเทียบกับอีก
ปัจจัย
มีหลักฐานยืนยันความพึงพอใจของปัจจัยหนึ่งส้าคัญกว่า
อีกปัจจัยหนึ่งในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เป็นการให้ความส้าคัญในระดับทีก่ ้ากึ่งกันและไม่สามารถ
อธิบายได้
ที่มา (Saaty, 1988)

เมื่อท้าการก้าหนดคะแนนครบทุกทางเลือกแล้ว จึงท้าการวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ทีละ
เกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ หากคะแนนความส้าคัญหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล จะสามารถจัดล้าดับทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดี
ที่สุดได้ หากคะแนนความส้าคัญหรือความชอบไม่สมเหตุสมผลจะต้องท้าการให้คะแนนใหม่ ซึ่งท้าให้ AHP เหมาะสมที่จะน้ามาใช้
กับงานที่ต้องมีการพิจารณาจากหลายทางเลือก เพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (วราวุธ วุฒิวณิชย์, 2546)
จากการศึกษา AHP ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้ AHP มาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงของโลหะหนักและไซยาไนด์
จากผลการตรวจคุณภาพน้้าประปา เพื่อหาระบบประปาหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงโลหะหนักและไซยาด์ จากมากสุดไปน้อยสุด
ตามล้าดับ
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3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อภิรดี สรวิสูตร (2559) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ เปรียบเทียบแนวคิดระหว่าง Simple
Additive Weighting : (SAW) Analysis Hierarchy Process : (AHP) และ Technique for Order Preference by Similarity to
deal Solution : (TOPSIS) โดยได้ท้าการทดลองหาทางเลือกที่ดีที่สุดของทั้ง 3 เทคนิคนี้ โดยได้ท้าการใช้ข้อมูลตัวอย่างชุดเดียวกันการ
วิเคราะห์ของทั้ง 3 วิธี ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของทั้ง 3 วิธี เป็นทางเลือกเดียวกัน แต่ทางเลือกรองลงมาจะต่างกัน
และได้ท้าการสรุปไว้ว่า SAW เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและขั้นตอนน้อยที่สุด จึงเหมาะส้าหรับการวิเคราะห์แบบหยาบ ๆ ส่วน AHP มีการ
ก้าหนดโครงสร้างอย่างแน่นอนและมีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ที่น้ามาใช้ทีละคู่ ท้าให้การวิเคราะห์มีความยุ่งยากและซับซ้อนแต่
สามารถขจัดการตัดสินใจที่มีความล้าเอียงได้ ส่วน TOPSIS จะมีค่าถ่วงน้้าหนักและค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์เหมือนกับของ SAW
และ AHP จะต่างกันก็ตรงที่ต้องก้าหนดจุดอุดมคติเชิงบวกและเชิงลบ และทางเลือกที่ดีที่สุดส่วนมากอยู่ใกล้จุดอุดมคติเชิงบวก
จากการศึกษาวิจัยข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ท้าการเลือก AHP มาท้าการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยของตนเอง โดยท้าการเลือก
จาก ความถูกต้อง และ ความน่าเชื่อถือ ของแต่ละกระบวนการ
วรพจน์ มีถม (2553) ได้ท้าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์เชิงล้าดับชั้น ถึงจุดเด่น ข้อจ้ากัด และกระบวนการ
ท้างานโดยละเอียด ผลการศึกษาพบว่า จุดเด่นของกระบวนการนี้ คือ สามารถน้าปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาเป็นเกณ์ในการ
ตัดสินใจร่วมกันได้ นอกจากนี้การเปรียบเทียบความส้าคัญเป็นคู่ๆ (Pairwise Comparison) ท้าให้ผู้ตัดสินใจมั่นใจได้ว่า น้้าหนัก
ความส้าคัญที่ได้จากการเปรียบเทียบมีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากจะต้องการพิจารณาความสอดคล้อง (Consistency) ของการ
เปรียบเทียบด้วย โดยก้าหนดค่าความไม่สอดคล้องของการเปรียบเทียบความส้าคัญเป็นคู่ ของแต่ละชุดซึ่งเรียกว่า อัตราส่วนความ
สอดคล้อง (Consistency Ratio: C.R.) ส่วนข้อจ้ากัด คือ ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง และเข้าใจเกณฑ์ตัดสินใจ
นอกจากนี้ยังอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน ค่าความส้าคัญในการเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ หากการเปรียบเทียบมีค่าอัตราความสอดคล้องเกิน
ค่าที่ก้าหนดไว้ ส่วนขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์เชิงล้าดับชั้นได้ท้าการสรุปไว้ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การกระจายความ
สลับซับซ้อนของปัญหาให้อยู่ในรูปโครงสร้างของปัญหาพื้นฐาน คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เกณฑ์ตัดสินใจและทางเลือกต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความส้าคัญเป็นคู่ ๆ เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญ ขั้นตอนที่ 3 การหาน้้าหนักความส้าคัญ และการหาน้้าหนัก
ความส้าคัญโดยสรุปส้าหรับการตัดสินใจแบบกลุ่ม ขั้นตอนที่ 4 การหาค่าอัตราส่วนความสอดคล้องของข้อมูล (Consistency Ratio:
C.R.) ในกระบวนการวิเคราะห์เชิงล้าดับชั้น ใช้ทฤษฎีไอเกนเวคเตอร์ (Eigen Vector) ในการตรวจสอบล้าดับความส้าคัญของข้อมูลการ
เปรียบเทียบในเมทริกซ์และการหาความสอดคล้องของข้อมูลดิบ ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความไว เป็นการช่วยตอบค้าถามเกี่ยวกับ
ความส้าคัญโดยเปรียบเทียบของข้อมูล เพื่อให้บรรลุถึงความเข้าใจการตัดสินใจในครั้งนั้นว่า เกณฑ์ตัดสินใจใดมีอิทธิพลต่อผลการ
ตัดสินใจมากน้อยอย่างไร
จากการศึกษาวิจัยข้างต้นท้าให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิเคราะห์เชิงล้าดับชั้น
และทราบถึงจุดเด่นและข้อจ้ากัด เพื่อน้ามาปรับใช้ในการท้าวิจัย

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
การเลือกระบบประปาที่มีค่าเสี่ยงอันตรายมากที่สุด เริ่มจากศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของระบบประปา
หมู่บ้าน จากนั้นพิจารณาถึงปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงจากน้้าของระบบประปาหมู่บ้าน น้าไปสู่การวิเครา ะห์ปัจจัยและ
ตัดสินใจด้วย AHP ดังขั้นตอนในรูปที่ 2
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบ AHP ซึ่งได้ท้าการไปศึกษากระบวนการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
โลหะหนักและไซยาไนด์ จากหนังสือ เอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อก้าหนดที่จะน้ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ของระบบประปา โดย AHP
ขั้นตอนที่ 2 การหาค่าน้้าหนักของแต่ละเกณฑ์ใน AHP แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) สร้างแบบสอบถามเพื่อถามหาค่าน้้าหนักของโลหะหนักและไซยาไนด์ แต่ละชนิด จากนั้นส่งให้ผู้เชี่ยวชาญท้าการ
ตรวจสอบแบบสอบถาม และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2) น้ า แบบสอบถามไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นโลหะหนั ก และไซยาไนด์ ก รอกข้ อ มู ล ลงแบบสอบถาม จากนั้ น น้ า
แบบสอบถามที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาทดสอบหาอัตราส่วนความสอดคล้องตามกระบวนการของ AHP จากนั้นน้าแบบสอบถามที่
ผ่านอัตราส่วนความสอดคล้อง มาหาค่าเฉลี่ยและน้าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปหาอัตราส่วนความสอดคล้อง เมื่อผ่านเกณฑ์ก็สามารถน้ามาใช้
ในกระบวนการ AHP
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลผลตรวจคุณภาพน้้าประปาร่วมกับ AHP ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ขอข้อมูลผลตรวจน้้าประปามาจาก
กรมอนามัยเขต 3 นครสวรรค์ เป็นข้อมูลผลตรวจน้้าประปาทั้งหมด 50 แห่ง ในบริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด พิจิตร เพชรบูรณ์
พิษณุโลก จากนั้นเลือกเฉพาะสารที่ต้องการน้าไปวิเคราะห์ร่วมกับ AHP

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย

5. ผลการทดลอง
5.1 การกาหนดปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจ

ปัจจัยที่น้ามาพิจารณาทั้งหมดเพื่อประยุกต์ใช้ใน AHP ได้แก่ ผลตรวจ ไซยาไนด์ (CN-), แมงกานีส (Mn), สารหนู
(As), ตะกั่ว (Pb), แคดเมียม (Cd), ปรอท (Hg), นิกเกิล (Ni), เหล็ก (Fe), โครเมี่ยม (Cr), ทองแดง (Cu), ไนเตรท (NO3-), ไนไตรท์
(NO2-) และฟลู ออไรด์ (F-) ซึ่ งจะใช้เ ป็น เกณฑ์ พิจ ารณาหลั ก ซึ่ งทั้ งหมดนี้จ ะน้ ามาใช้พิ จารณาความเสี่ย งของโลหะหนั กของ
น้้าประปา ดังภาพที่ 3

176

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ภาพที่ 3 โครงสร้างของกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้นในการกาหนดความเสี่ยงโลหะหนัก
และไซยาไนด์จากระบบประปา
ในแต่ละเกณฑ์พิจารณาหลักนั้นจะมีเกณฑ์พิจารณารอง คือ ระดับที่ใช้เปรียบเทียบค่าผลตรวจของสารแต่ละชนิด
เพื่อก้า หนดคะแนน ซึ่งในแต่ละสารนั้น ระดับความอั นตรายจะแตกต่างกั นตามที่ผู้เชี่ย วชาญก้าหนดไว้ อย่างเช่ น สารหนู ที่
ผู้เชี่ยวชาญก้าหนดไว้ 9 ระดับ และคะแนนได้จากการหาอันตรภาคชั้น คะแนนต่้าสุดคือ 0 คะแนนสูงสุดคือ 9 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการแบ่งระดับการเปรียบเทียบโดยผู้เชี่ยวชาญและการให้คะแนน
สารหนู
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เกณฑ์
น้อยกว่า5
5 - น้อยกว่า10
10 - น้อยกว่า15
15 - น้อยกว่า20
20 - น้อยกว่า25
25 - น้อยกว่า30
30 - น้อยกว่า35
35 - น้อยกว่า40
มากกว่าเท่ากับ 40

หน่วย
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

คะแนน
0
1.125
2.25
3.375
4.5
5.625
6.75
7.875
9

5.2 การหาระดับค่าน้าหนักความสาคัญแต่ละปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกระบบประปาที่มีความ
เสี่ยงต่อโลหะหนักและไซยาไนด์
ในการหาค่าน้้าหนักความส้าคัญแต่ละปัจจัยนั้น ใช้แบบสอบถามหาค่าน้้าหนักของปัจจัยต่าง ๆ กับผู้เชี่ยวชาญ 5
ท่าน ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ก้าหนดค่าน้้าหนักของโลหะหนักและไซยาไนด์จากความอันตรายของสาร ในกรณีการได้รับโลหะหนักและ
ไซยาไนด์ในปริมาณน้อย แต่เป็นเวลานาน จากนั้นน้าผลจากแบบสอบถามค่าน้้าหนักของปัจจัยต่าง ๆ มาแสดงในรูปแบบตาราง
เมทริกซ์ เพื่อหาค่าน้้าหนักเฉลี่ยแต่ละปัจจัยมาท้าการ Nomalization จากนั้นเพิ่มคอลัมพ์ผลรวมแนวนอน และท้าการรวมผลลัพธ์
ในแนวนอนมาใส่ จากนั้นเพิ่มคอลัมพ์ค่าน้้าหนัก น้าค่าของผลรวมแนวนอนที่ผ่านการ Nomalization มาแสดงผล เพิ่มคอลัมพ์
เปอร์เซ็นต์ น้าค่าน้้าหนักที่ได้ไป คูณ 100 เพื่อให้แสดงเป็นเปอร์เซ็น ดังตารางที่ 3
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ตะกั่ว

สารหนู

แมงกานีส

ปรอท

นิกเกิล

เหล็ก

โครเมียม

ทองแดง

ไนเตรท

ไนไตรท์

ฟลูออไรด์

ไซยาไนด์

ผลรวมแนวนอน

ค่าน้าหนัก

แคดเมียม
ตะกั่ว
สารหนู
แมงกานีส
ปรอท
นิกเกิล
เหล็ก
โครเมียม
ทองแดง
ไนเตรท
ไนไตรท์
ฟลูออไรด์
ไซยาไนด์
ผลรวมแนวตั้ง

แคดเมียม

ตารางที่ 3 ค่าน้าหนักที่ได้ของแต่ละปัจจัย

0.12
0.08
0.36
0.02
0.19
0.02
0.01
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06
1.00

0.13
0.08
0.32
0.01
0.24
0.02
0.01
0.04
0.01
0.02
0.02
0.02
0.08
1.00

0.16
0.10
0.22
0.03
0.18
0.04
0.03
0.04
0.03
0.04
0.04
0.03
0.05
1.00

0.14
0.13
0.15
0.02
0.15
0.06
0.01
0.12
0.01
0.04
0.04
0.03
0.10
1.00

0.10
0.06
0.25
0.02
0.17
0.04
0.02
0.07
0.02
0.03
0.03
0.02
0.15
1.00

0.18
0.16
0.20
0.01
0.16
0.04
0.01
0.10
0.01
0.01
0.01
0.01
0.10
1.00

0.14
0.14
0.14
0.04
0.14
0.10
0.02
0.11
0.02
0.03
0.03
0.03
0.08
1.00

0.14
0.14
0.29
0.01
0.19
0.04
0.01
0.06
0.01
0.02
0.02
0.01
0.07
1.00

0.14
0.13
0.14
0.03
0.15
0.10
0.02
0.10
0.02
0.02
0.02
0.02
0.10
1.00

0.15
0.13
0.16
0.01
0.13
0.08
0.01
0.10
0.02
0.03
0.03
0.02
0.13
1.00

0.15
0.12
0.16
0.01
0.14
0.07
0.01
0.09
0.02
0.03
0.03
0.02
0.13
1.00

0.14
0.12
0.15
0.02
0.14
0.08
0.01
0.11
0.02
0.03
0.03
0.02
0.12
1.00

0.13 1.82
0.14 1.52
0.25 2.80
0.01 0.25
0.19 2.17
0.07 0.78
0.01 0.18
0.08 1.10
0.01 0.22
0.01 0.33
0.01 0.34
0.01 0.25
0.05 1.23
1.00 13.00

0.14
0.12
0.22
0.02
0.17
0.06
0.01
0.08
0.02
0.03
0.03
0.02
0.09
1.00

%
14.01
11.71
21.55
1.95
16.69
5.98
1.39
8.43
1.70
2.54
2.61
1.92
9.50
100.00

จากนั้นน้าค่าน้้าหนักของแต่ละปัจจัยไปค้านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index : CI) โดยใช้สมการ
CI 

 max  n
n 1

= (14.598 – 13 ) / (13 – 1) = 0.133

(1)

จากนั้นน้าค่าดัชนีสอดคล้องที่ได้ไปค้านวณหาอัตราส่วนของความสอดคล้อง (CR) โดยใช้สมการ
CR 

CI
RI

= 0.133 / 1.56 = 0.085

(2)

เพราะฉะนั้นค่าความสอดคล้องที่ได้เท่ากับ 0.085 ซึ่งอัตราส่วนความสอดคล้อง (CR) ที่ยอมรับได้ของตารางแมตทริกซ์มีค่าไม่เกิน
0.1 หรือ 10% หากค่าที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ จะไม่เป็นที่ยอมรับและต้องท้าการเปรียบเทียบใหม่หรือตัดข้อมูลทิ้งไป (Saaty,
1988) ดังนั้นค่าน้้าหนักที่ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ได้
จากนั้นน้าข้อมูลผลการตรวจคุณภาพน้้าประปากรมอนามัยมาท้าการวิเคราะห์ร่วมกับ AHP เพื่อใช้ก้าหนดความเสี่ยง
โลหะหนักและไซยาไนด์ โดยการน้าผลตรวจมาท้าการเปรียบเทียบคะแนนกับเกณฑ์รอง จากนั้นน้าไปหาผลรวมกับค่าน้า้ หนักที่ได้
โดยใช้สมการ
((คะแนนที่ได้ของแต่ละสาร X 1000)/9) X น้้าหนักของแต่ละสาร
(3)

ตารางที่ 4 ตัวอย่างคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ AHP
เหล็ก (Fe)
แมงกานีส (Mn)
ทองแดง (Cu)
ตะกัว (Pb)
โครเมี่ยม (Cr)
แคดเมียม (Cd)
สารหนู (As)
ปรอท (Hg)
ไนเตรท (NO3-)

ประปาบ้านเกาะ ประปาวัดเขาตะพาน
แก้ว
นาก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประปาบ้านเขา
ตะพานนาก
13.90
19.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ประปาบ้านคีรีเทพ
นิมิตร (เขาดิน)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประปาบ้านหนอง
ย่างหมู
13.90
2.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

ฟลูออไรด์ (F-)
นิกเกิล (Ni)
ไซยาไนด์ (Cn)
ไนไตรท์ (NO2-)
คะแนนรวม(1000)

ประปาบ้านเกาะ ประปาวัดเขาตะพาน
แก้ว
นาก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประปาบ้านเขา
ตะพานนาก
0.00
0.00
0.00
0.00
33.38

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ประปาบ้านคีรีเทพ
นิมิตร (เขาดิน)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประปาบ้านหนอง
ย่างหมู
0.00
0.00
0.00
0.00
16.33

6. สรุปผล
จากผลการทดลองพบว่า สารที่มีความอันตรายมากที่สุด 5 ล้าดับแรก คือ 1) สารหนู 22% 2) ปรอท 17% 3) แคดเมียม
14% 4) ตะกั่ว 12% และ 5) ไซยาไนด์ 9% จากนั้นน้าผลตรวจคุณภาพน้้าของประปาทั้ง 50 แห่ง มาท้าการวิเคราะห์โดยประปาที่
ได้คะแนนมากที่สุด 3 ล้าดับแรก คือ ประปาบ้านคลองตาลัด และประปาบ้านเขาตะพานนาก คะแนนเท่ากับ 33.38 รองลงมา คือ
ประปาวัดยางสามต้นใต้ คะแนนเท่ากับ 30.95 และประปาหนองย่างหมู คะแนนเท่ากับ 16.33
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การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
Supplementation of Tamarind Seed in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Diets
พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ ธนภัทร วรปัสสุ และ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
Porntisa Thongsanitkan, Thanaput Worapussu and Nuttarin Sirirustananun
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
E-mail: aiko_vs@hotmail.com โทร. 089-4613395

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ที่ประกอบด้วย 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า ได้แก่ อาหารที่ไม่มีการ
เสริมเมล็ดมะขาม (ชุดควบคุม), อาหารเสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ (T2), อาหารเสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์
(T3) และอาหารเสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ (T4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพเม็ดอาหาร ผลของการเสริมเมล็ด
มะขามในอาหารปลานิล และต้นทุนการผลิตอาหาร การศึกษาคุณภาพเม็ดอาหาร ท้าได้โดยการวิเคราะห์ความคงทนของอาหารในน้้า
และวิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์ฝุ่น ศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขาม โดยใช้ปลานิลขนาด 0.6 ± 1 กรัม ให้อาหารปลานิลที่อัตรา 5
เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว จ้านวน 3 มื้อต่อวัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อศึกษาผลการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน อัตราแลก
เนื้อ อัตราการรอดตาย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติส้าเร็จรูป พบว่า
อาหารเสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ (T2) มีค่าคุณภาพเม็ดอาหาร และมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลานิลดีกว่าทุกชุดการ
ทดลอง การเสริมเมล็ดมะขามช่วยลดต้นทุนค่าอาหารของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้
คาสาคัญ: ปลานิล เมล็ดมะขาม

Abstract
This research was assigned in Completely Randomize Design (CRD) with 4 treatments and 3 replicates. The
treatments were control group with Nile tilapia diets (T1) and other three treatments were supplemented tamarind
seed meal at 5, 10 and 15 percentage. Objective of this research was study quality diets by water stability analysis and
percent dust, study effect of supplementation tamarind seed in Nile tilapia diets and production cost. Used Nile
tilapia with average weight of 0.6 g. and fed at 5% of body weight per day for 8 weeks. The result show that growth
performance, survival rate, total feed intake and feed conversion ratio. Save data and statistical analysis with statistical
analysis program. Therefore, the treatment was supplemented tamarind seed meal at 5 percentage have quality diets
and effect of growth performance in Nile tilapia better than other three treatments. Supplementation of tamarind
seed reduces the cost of aquaculture.
Keywords: Nile tilapia, Tamarind seed

1. บทนา
ปลานิลเป็นปลาที่มีถิ่นก้าเนิดในแถบลุ่มแม่น้าไนล์ ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นปลาที่ได้รับความนิยมบริโภคเป็นอย่างมาก
เนื่องจากราคาไม่แพง มีเนื้อ และรสชาติดี น้าไปประกอบอาหารได้หลากหลายประเภท เพาะเลี้ยงได้ง่าย โตเร็ว ปลานิลจึง
กลายเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยมีแนวโน้มผลผลิตในประเทศและส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น ฉะนั้นการท้าให้
ปลานิลเจริญเติบโตเร็ว มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี ได้ผลผลิตปลานิลออกสู่ตลาดจ้านวนมาก ในเวลาอันสั้น เป็นสิ่งที่เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงปลานิลพึงปรารถนา ซึ่งการเพาะเลี้ยงปลานิลให้มีคุณภาพโตเร็ว ต้องอาศัยหลักการจัดการระบบฟาร์ม หรือการจัดการ
การเลี้ยง อาทิเช่น การจัดการคุณภาพน้้า การคัดสรรลูกพันธุ์ที่ดี การจัดการป้องกันและก้าจัดโรค และอีกด้านหนึ่งที่ส้าคัญมาก คือ
การจัดการด้านอาหาร เนื่องจากต้นทุนค่าอาหาร คิดเป็น 60-80 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด (อรพินท์, 2553) ซึ่งถ้ามี
การจัดการด้านอาหารที่ดี หรือสามารถลดต้นทุนค่าอาหารลงได้ ก็จะส่งผลท้าให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลานิลต่้าลงด้วย ซึ่งวิธีการที่
จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารลงได้นั้น ก็มีด้วยกันหลากหลายวิธี อาทิเช่น การเลือกใช้อาหารให้เหมาะสมกับ ชนิด ช่วงวัย ขนาดของ
ปลา การให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมรวมถึงความถี่ในการให้อาหารที่เหมาะสมด้วย และการเลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายตาม
ท้องถิ่นของตน หรือสิ่งของเหลือทิ้ง น้ามาประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์น้า โดยน้ามาเข้ากระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้าอย่าง
ง่ายภายในครัวเรือน แทนการใช้อาหารส้าเร็จรูปตามท้องตลาดที่มักจะมีราคาสูงกว่า เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์น้าลง ซึ่งวัตถุดิบ
หรือสิ่งเหลือทิ้ง ที่จัดหาได้ง่ายของท้องถิ่น เช่น ใบมันส้าปะหลัง ข้าวโพดอาหารสัตว์ เมล็ดมะขาม เป็นต้น โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มี
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ต้นไม้และผลไม้ประจ้าถิ่ น ที่ช่วยสร้างชื่อเสียง และรายได้ให้กับท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจ้านวนมาก อย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน คือ มะขามหวาน จนเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่อยู่คู่จังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นได้จากเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในวรรคแรกของค้า
ขวัญประจ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ “เมืองมะขามหวาน อุทยานน้้าหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง” (อนุสรา,
ม.ป.ป.) มะขามหวานจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นของขวัญ ของฝากขึ้นชื่อส้าหรับท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งการ
ที่มะขามหวานเป็นที่นิยมบริโภค และถูกน้ามาผ่านกระบวนการแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย ย่อมมีส่วนเหลือทิ้งจาก
อุตสาหกรรมการแปรรูปมะขามหวานเป็นจ้านวนมากเช่นกัน ซึ่งของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการแปรรูปมะขามหวานนั้น มักจะมี
เปลือกมะขาม เส้นรกมะขาม และเมล็ดมะขาม เมื่อค้นคว้าหาข้อมูลแล้วพบว่า ในเมล็ดมะขามนั้น มีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย
คือ เมล็ดมะขามประกอบไปด้วยเปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat) ร้อยละ 20-30 และเนื้อเมล็ดร้อยละ 70-80 นอกจากนี้เมล็ดมะขาม
ยังเป็นแหล่งส้าคัญของโปรตีน ไขมัน กรดอะมิโนที่จ้าเป็น และคาร์โบไฮเดรต เมล็ดมะขามประกอบไปด้วยสารพอลิแซกคาไรด์
มากกว่าร้อยละ 65 โปรตีนร้อยละ 15-21 และไขมันร้อยละ 3-8 โดยประมาณ รวมถึงเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ (สิริการ
และวรางคณา, 2558)
การศึกษาครั้งนี้จึงมีแนวความคิดที่จะน้าเมล็ดมะขามมาเสริมในอาหารปลานิลที่ระดับแตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ
เม็ดอาหาร และศึกษาผลของเมล็ดมะขามต่อการเจริญเติบโตของปลานิ ล โดยผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ อาจใช้เป็นแนวทาง
หนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์น้า โดยการเลือกใช้วัตถุดิบที่จัดหาได้ง่าย มีอยู่ในท้องถิ่นของตน หรือเป็นการน้าของเหลือ
ทิ้งกลับมาเพิ่มมูลค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มโอกาสแก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกมะขามหวาน หรือผู้แปรรูปมะขามหวาน ให้
ได้มีรายได้เสริมจากการขายเมล็ดมะขามเหลือทิ้งให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้ผลิตอาหารสัตว์น้าด้วยตนเอง ถือเป็น
ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพเม็ดอาหารของการเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
2. เพื่อศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
3. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน

1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปลานิล ถือเป็นปลาน้้าจืดเศรษฐกิจที่ส้าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นที่นิยมรับประทาน สามารถเพาะเลีย้ งได้
ง่าย โตเร็ว เป็นที่ตอ้ งการของตลาด ซึ่งตามข้อมูลสถิติด้านผลผลิตปลานิลในปี พ.ศ. 2559 มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2557-2558 ที่ผ่านมา
ปลานิลมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oreochromis niloticus (Linn.) ชื่อสามัญว่า Nile Tilapia เป็นพันธุ์ปลาที่มีถิ่นฐานดั้งเดิม
แถบบริเวณลุ่มน้้าไนล์ มีลักษณะล้าตัวแบนข้าง มีริมฝีปากบนและล่างเสมอกัน ล้าตัวมีสีเขียวปนน้้าตาล มีลายพาดขวาง 9-10 แถบ ครีบ
หลังประกอบด้วย ก้านครีบแข็ง 15-18 อัน และก้านครีบอ่อน 12-14 อัน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 3 อัน ก้านครีบอ่อน 9-10 อัน มีเกล็ด
บนเส้นข้างล้าตัว 33 เกล็ด เกล็ดข้างล้าตัวจากครีบหลัง ถึงเส้นข้างล้าตัว 5 เกล็ด และเกล็ดจากเส้นข้างล้าตัวลงมาถึงส่วนหน้าของครีบ
ก้น 13 เกล็ด ที่กระดูกแก้มมีจุดเข้ม 1จุด (กรมประมง, 2549)
สัตว์น้าจะมีการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ ขยายพันธุ์และด้ารงชีวิตอยู่ได้นั้น จ้าเป็นต้องได้รับพลังงาน สารอาหารที่
เพียงพอและครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์น้าแต่ละชนิด ซึ่งพลังงานและสารอาหารนั้น จะได้รับจากอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีการ
คิดค้นสูตรอาหาร และผลิตออกมาเป็นอาหารเม็ดส้าเร็จรูป ที่มีสูตรเฉพาะกับชนิดของสัตว์น้า ช่วงวัย หรือขนาดของสัตว์น้า ซึ่งการ
เลือกใช้อาหารที่เหมาะสมกับสัตว์น้า จะช่วยให้สัตว์น้ามีการเจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีขึ้น ต้นทุนการผลิตถูกลง
ผลผลิตตอบแทนที่สูงขึ้น (อมรรัตน์, 2548) ซึ่งโดยปกติแล้วต้นทุนค่าอาหาร คิดเป็น 60-80 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ถ้ามี
ความรู้ในการจัดการด้านอาหาร ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ หรือรู้จักประยุกต์ใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ของ
เหลือทิ้งจากพืชผลทางการเกษตร หรือวัตถุดิบที่หาได้ง่าย ราคาถูก ตามท้องถิ่น น้ามาประยุกต์ใช้เป็นอาหารสัตว์น้า เป็นการลดต้นทุน
ค่าอาหารในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอีกทางหนึ่งด้วย (อรพินท์, 2553)
เมล็ดมะขามเป็นของเหลือทิ้ง (by product) ของอุตสาหกรรมการแปรรูปมะขาม เช่น มะขามเปียก หรือผลิตภัณฑ์จาก
มะขามต่างๆ ได้แก่ มะขามคลุก มะขามกวน มะขามแช่อิ่ม ซอสมะขาม มะขามจี๊ดจ๊าด เป็นต้น ซึ่งปริมาณของเมล็ดมะขามที่เหลือทิ้ง มี
เป็นจ้านวนมาก เช่น การแปรรูปมะขามเปียก จ้านวน 1 กิโลกรัม จะได้เมล็ดประมาณ 200 – 300 กรัม ซึ่งปริมาณเมล็ดมะขามจะแปรผัน
ตรงกับความต้องการของตลาด และปริมาณการแปรรูปมะขามที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งที่จ้าหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ (ชุมพล, 2544) โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการส่งออกมะขามและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขาม เป็นอันดับที่สองของ
ทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท้ารายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งตลาดต่างประเทศ หรือประเทศคู่ค้ามะขามทั้งในรูปของฝักสด และ
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ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่ส้าคัญของไทย คือ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เป็นต้น และในปัจจุบันจากปริมาณ
เมล็ดมะขามเหลือทิ้งที่มาก จึงเกิดการซื้อขายเพื่อน้ามาวิจัยต่อยอด โดยมีการซื้อขายกันในราคากิโลกรัมละ 2 – 3 บาท (กรวัฒน์, 2559)
เมล็ดมะขาม ประกอบด้วย 2 ส่วนส้าคัญ คือส่วนที่เป็นเปลือกเมล็ด คิดเป็นร้อยละ 30 - 35 และส่วนที่เป็นเนื้อในเมล็ด
คิดเป็นร้อยละ 65 – 70 (ภัคสิริ, 2556) ซึ่งโครงสร้างองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเนื้อในเมล็ดมะขามจะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต ถึง
ร้อยละ 60 – 65 (ศิริรัตน์, 2539) และคาร์โบไฮเดรตในเนื้อในเมล็ดมะขามมีคุณสมบัติเป็นเจลโลส (Jellose) เป็นสารให้ความเหนียว และ
ช่วยเป็นตัวประสานให้น้ากับน้้ามันเข้ากันได้ดี

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ประกอบไปด้วย 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า ซ้้าละ 20 ตัว ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 : ชุดควบคุม (อาหารไม่มีการเสริมเมล็ดมะขาม)
ชุดการทดลองที่ 2 : อาหารเสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร
ชุดการทดลองที่ 3 : อาหารเสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร
ชุดการทดลองที่ 4 : อาหารเสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร

2.1 วิธีการดาเนินการวิจัยการศึกษาคุณภาพเม็ดอาหารทางกายภาพ
น้าอาหารปลาทั้ง 4 สูตรชุดการทดลอง ที่ผ่านการขึ้นรูปอัดเม็ดและท้าให้แห้งเรียบร้อยแล้ว มาท้าการวิเคราะห์
คุณภาพเม็ดอาหารทางกายภาพ ดังนี้
2.1.1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาหารด้วยสายตา
น้าตัวอย่างอาหารทั้ง 4 ชุดการทดลอง มาเปรียบเทียบกัน โดยอาศัยการสังเกตลักษณะทางกายภาพภายนอก
จากการประเมินผลด้วยสายตา ท้าการบันทึกภาพ และบันทึกผลที่ได้
2.1.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาหารในนาด้วยสายตา
น้าตัวอย่างอาหารทั้ง 4 ชุดการทดลอง มาท้าการสุ่มเม็ดอาหารชุดการทดลองละ 10 เม็ด ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด
250 มิลลิลิตร ที่มีน้าอยู่ในปริมาตร 100 มิลลิลิตร บันทึกภาพและสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเม็ดอาหารในน้้าด้วย
สายตา ที่เวลาเริ่มต้น 15, 30 และ 60 นาที บันทึกผลที่ได้
2.1.3 ศึกษาความคงทนของอาหารในนา
วิเคราะห์ค่าความคงทนของอาหารในน้้า โดยวิธี Shaking method
2.1.4 ศึกษาค่าความเป็นฝุ่น หรือค่าเปอร์เซ็นต์ฝุ่น
โดยใช้วิธีการร่อนอาหารผ่านตะแกรง 500 ไมครอน ให้อาหารเกิดการแตกหัก คิดค้านวณค่าความเป็นฝุ่นได้จาก
น้้าหนักอาหารเริ่มต้น และน้้าหนักอาหารหลังร่อนผ่านตะแกรง

2.2 วิธีการดาเนินการวิจัยการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล
ใช้ปลานิลขนาด 0.6 ± 1 กรัม เป็นสัตว์ทดลอง ท้าการเสริมเมล็ดมะขามบดในปริมาณที่แตกต่างกันตามชุดการ
ทดลอง ลงในอาหารปลานิล ให้อาหารปลานิลที่อัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ ของน้้าหนักตัว จ้านวน 3 ครั้งต่อวัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
ท้าการสุ่มชั่งน้้าหนักปลาทุก 2 สัปดาห์ เพื่อท้าการปรับปริมาณอาหาร และนับอัตราการรอดตายของปลาด้วย บันทึกผลค่าปริมาณ
อาหารที่ปลากินตลอดการทดลอง ข้อมูลอัตราการรอดตาย และข้อมูลน้้าหนักปลา ไว้เป็นข้อมูลแนวโน้มด้านการเจริญเติบโตของ
ปลานิล หลังได้รับอาหารที่มีการเสริมเมล็ดมะขาม น้าข้อมูลที่บันทึกได้ มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of variance) และ
เปรียบเทียบค่าความแตกต่าง โดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ผ่านโปรแกรม
วิเคราะห์ผลทางสถิติส้าเร็จรูป

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลของการศึกษาคุณภาพเม็ดอาหารทางกายภาพ
3.1.1 จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาหารด้วยสายตา พบว่า ลักษณะที่สังเกตได้จากรูปลักษณ์ภายนอกของ
เม็ดอาหารในทุกชุดการทดลองนั้น ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เม็ดอาหารในทุกชุดการทดลองมีความเป็นเม็ดหรือท่อนเท่าๆ กัน
โดยเฉพาะอาหารที่เสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร (T2) มีเม็ดอาหารที่มีขนาดเม็ดเท่าๆกันดีกว่าชุดการทดลอง
อื่นๆ ส่วนอาหารที่เสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร (T3) นั้น ได้เม็ดอาหารที่มีขนาดไม่ค่อยเท่ากัน บ้างมีความ
เหนียวติดกันเป็นก้อน ท้าให้มีคุณภาพของอาหารจากลักษณะทางกายภาพโดยการประเมินด้วยสายตาด้อยกว่าอาหารในชุดการทดลอง
อื่นๆ ดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 4
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ภาพที่ 2 อาหารเสริมเมล็ดมะขาม 5 เปอร์เซ็นต์

ภาพที่ 3 อาหารเสริมเมล็ดมะขาม 10 เปอร์เซ็นต์

ภาพที่ 4 อาหารเสริมเมล็ดมะขาม 15 เปอร์เซ็นต์

3.1.2 จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาหารในน้้าด้วยสายตา พบว่า เมื่อเวลาเริ่มต้นใส่อาหารทุกชุดการทดลอง
ลงในน้้า อาหารยังมีความคงรูป คงตัว เป็นเม็ดเช่นเดิม เม็ดอาหารยังมีความแน่น แข็ง บ้างมีฟองอากาศเกิดขึ้นรอบๆเม็ดอาหาร ซึ่งจาก
การประเมินอาหารในน้้าด้วยสายตาที่เวลาเริ่มต้น อาหารทุกชุดการทดลองให้ผลเช่นเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกัน ดังภาพที่ 5 ถึง
ภาพที่ 8 เมื่อเวลาผ่านไป 15 นาที พบว่า เม็ดอาหารมีความอ่อนนุ่มลง มีน้าเข้าไปแทนที่อากาศในเม็ดอาหารมากขึ้น ท้าให้เม็ดอาหารมี
ลักษณะบวมน้้า แต่ยังมีการคงรูปของความเป็นเม็ดอาหารอยู่ บริเวณผิวภายนอกมีความเปื่อยยุ่ยเล็กน้อย ซึ่งประเมินด้วยสายตาสังเกต
ได้ว่า อาหารที่เสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร (T2) ผิวเม็ดอาหารด้านนอกมีความเปื่อยยุ่ยน้อยที่สุด และอาหารที่
ไม่ได้เสริมเมล็ดมะขาม (ชุดควบคุม) ผิวเม็ดอาหารด้านนอกมีความเปื่อยยุ่ยมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอื่นๆ เมื่อเวลา
ผ่านไป 30 นาที พบว่า เม็ดอาหารมีความอ่อนนุ่มลง มากกว่าที่เวลา 15 นาที เม็ดอาหารมีลักษณะบวมน้้ามากขึ้น แต่ยังสังเกตเห็น
ความเป็นเม็ดของอาหารอยู่ บริเวณผิวภายนอกมีความเปื่อยยุ่ยเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีเศษอาหารจากการเปื่อยยุ่ยหลุดลอยขึ้นมาที่บริเวณผิว
น้้า ยกเว้นอาหารที่เสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร (T2) ที่ยังไม่มีเศษอาหารจากการเปื่อยยุ่ยของผิวภายนอกเม็ด
อาหารที่สัมผัสกับน้้าหลุดลอยขึ้นมาที่บริเวณผิวน้้า ส่วนอาหารที่ไม่ได้เสริมเมล็ดมะขาม (ชุดควบคุม) มีการเปื่อยยุ่ย เม็ดอาหารมีความ
พองตัว บวมน้้า และมีเศษอาหารหลุดลอยขึ้นมาที่บริเวณผิวน้้ามากที่สุด และเมื่อเวลาผ่านไป 60 นาที พบว่า เม็ดอาหารมีความนิ่ม
มากกว่าที่เวลา 30 นาที เม็ดอาหารมีลักษณะบวมน้้ามากขึ้น พองตัวมากขึ้น แกนกลางของเม็ดอาหารยังมีความเป็นเม็ดของอาหารอยู่
บ้าง บริเวณผิวภายนอกมีความเปื่อยยุ่ยเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีเศษอาหารจากการเปื่อยยุ่ยหลุดลอยขึ้นมาที่บริเวณผิวน้้าในปริมาณที่มากขึ้น
อาหารที่เสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร (T2) มีเศษอาหารที่เปื่อยยุ่ยหลุดลอยขึ้นมาที่บริเวณผิวน้้าน้อยที่สุด ส่วน
อาหารที่ไม่ได้เสริมเมล็ดมะขาม (ชุดควบคุม) มีเศษอาหารหลุดลอยขึ้นมาที่บริเวณผิวน้้ามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลอง
อื่นๆ ดังภาพที่ 9 ถึง ภาพที่ 12
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ภาพที่ 5 อาหารในนาที่เวลาเริ่มต้น (T1)

ภาพที่ 6 อาหารในนาที่เวลาเริ่มต้น (T2)

ภาพที่ 7 อาหารในนาที่เวลาเริ่มต้น (T3)

ภาพที่ 8 อาหารในนาที่เวลาเริ่มต้น (T4)

ภาพที่ 9 อาหารในนาที่ 60 นาที (T1)

ภาพที่ 10 อาหารในนาที่ 60 นาที (T2)

ภาพที่ 11 อาหารในนาที่ 60 นาที (T-3)

ภาพที่ 12 อาหารในนาที่ 60 นาที (T4)
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3.1.3 จากการศึกษาค่าความคงทนของอาหารในน้้า และค่าความเป็นฝุ่น ได้ค่าแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าความคงทนของอาหารในนาและค่าความเป็นฝุ่น
ชุดการทดลอง
ค่าความคงทนของอาหารในน้้า (เปอร์เซ็นต์)
ค่าความเป็นฝุ่น (เปอร์เซ็นต์)
ไม่มีการเสริมเมล็ดมะขาม
49.95 ± 9.81
2.34 ± 0.17a
เสริมเมล็ดมะขาม 5 เปอร์เซ็นต์
64.00 ± 1.38
1.29 ± 0.79b
เสริมเมล็ดมะขาม 10 เปอร์เซ็นต์
53.54 ± 12.38
1.54 ± 0.28ab
เสริมเมล็ดมะขาม 15 เปอร์เซ็นต์
59.11 ± 4.56
1.41 ± 0.57ab
P - value
0.247
0.036
หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(P ≤ 0.05)

3.2 ผลของการเสริมเมล็ดมะขามต่อการเจริญเติบโตของปลานิล
ตารางที่ 2 ค่าการเจริญเติบโตของปลานิล
ชุดการทดลอง
ไม่มีการเสริม
เมล็ดมะขาม
เสริมเมล็ดมะขาม
5 เปอร์เซ็นต์
เสริมเมล็ดมะขาม
10 เปอร์เซ็นต์
เสริมเมล็ดมะขาม
15 เปอร์เซ็นต์
P - value

น้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น
(กรัม/ตัว)

น้้าหนักเฉลี่ยสิ้นสุด
(กรัม/ตัว)

น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ย
(กรัม/ตัว)

น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน
(กรัม/ตัว/วัน)

0.64 ± 0.02

3.93 ± 0.74

3.27 ± 0.76

0.05 ± 0.02

0.64 ± 0.02

4.17 ± 0.46

3.50 ± 0.46

0.06 ± 0.01

0.64 ± 0.01

4.01 ± 0.35

3.37 ± 0.38

0.05 ± 0.01

0.64 ± 0.01

3.75 ± 0.16

3.10 ± 0.20

0.05 ± 0.00

0.944

0.762

0.791

0.647

ตารางที่ 3 ค่าการใช้ประโยชน์ได้จากอาหารและอัตรารอด
ชุดการทดลอง
ไม่มีการเสริมเมล็ดมะขาม
เสริมเมล็ดมะขาม
5 เปอร์เซ็นต์
เสริมเมล็ดมะขาม
10 เปอร์เซ็นต์
เสริมเมล็ดมะขาม
15 เปอร์เซ็นต์
P – value

ปริมาณอาหารทีก่ ินเฉลี่ยต่อวัน
(กรัม/ตัว/วัน)
0.11 ± 0.01

2.02 ± 0.21

อัตรารอด
(เปอร์เซ็นต์)
98.33 ± 2.87

0.11 ± 0.01

1.86 ± 0.10

98.33 ± 2.87

0.11 ± 0.01

1.89 ± 0.06

100 ± 0.00

0.10 ± 0.01

1.95 ± 0.04

100 ± 0.00

0.757

0.414

0.596

อัตราแลกเนื้อ

3.3 ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตอาหารปลานิลเสริมเมล็ดมะขาม
พบว่า มีต้นทุนการผลิตอาหารปลานิลเท่ากับ 17.10, 16.71, 16.81 และ 16.34 บาทต่อกิโลกรัม ตามล้าดับชุดการ
ทดลอง ซึ่งต้นทุนการผลิตอาหารปลานิลตามสูตรที่ได้ค้านวณไว้ และใช้ท้าการทดลองนี้ อยู่ในช่วง 16 – 17 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้
เมล็ดมะขามที่น้ามาเสริมในอาหารทดลองนั้น ได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด แต่เมื่อน้าไปค้านวณตามราคาการซื้อขายของตลาด
จะมีราคาการซื้อขายเมล็ดมะขามเหลือทิ้งที่กิโลกรัมละ 2 – 3 บาท ฉะนั้นต้นทุนการผลิตอาหารเสริมเมล็ดมะขามจะปรับราคา
สูงขึ้น แต่ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย ประมาณ 0.3 – 0.5 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น ซึ่งก็ยังมีราคาต่้ากว่าราคาของอาหารส้าเร็จรูปที่ขาย
ตามท้องตลาด

3.4 วิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาหารในน้้าด้วยสายตา พบว่า อาหารที่เสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์
ในสูตรอาหาร (T2) มีแนวโน้มดีกว่าทุกชุดการทดลอง จากการประเมินด้วยสายตา สังเกตเห็นได้ว่า เมื่อเวลาผ่านไป 0, 15, 30
และ 60 นาที เม็ดอาหารที่แช่อยู่ในน้้า จะมีการพองตัว บวมน้้า และเปื่อยยุ่ย ตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งที่ช่วยให้เม็ดอาหารมี
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ลักษณะทางกายภาพที่คงรูปในน้้าได้นาน คือ สารเหนียว ในชุดควบคุมมีเพียงปลายข้าวหุงสุกที่ท้าหน้าที่เป็นสารเหนียวในสูตร
อาหาร ส่วนชุดการทดลองอื่นๆ จะมีทั้งปลายข้าวหุงสุกและเจลโลสจากเมล็ดมะขาม ที่เป็นสารเหนียวในสูตรอาหาร เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ ปริศนา (2545) ที่ได้ประเมินลักษณะทางกายภาพของอาหารกุ้งที่แช่ในน้้าเป็นเวลา 15, 30, 60 และ 120 นาที ของ
อาหารทดลองที่ไม่ได้เติมสารยึดเกาะ กับอาหารทดลองที่มีการเสริมสารยึดเกาะ หรือสารเหนี ยวลงไป พบว่า อาหารกุ้งที่ไม่ได้เติม
สารยึดเกาะคงสภาพในน้้าได้น้อยกว่าอาหารที่เติมสารยึดเกาะ เพราะอาหารกุ้งที่ไม่ได้เติมสารยึดเกาะมีเพียงกลูเตนจากแป้งสาลีที่
ท้าหน้าเป็นสารเหนียวในสูตรอาหารเท่านั้น ในอาหารสัตว์น้าจึงควรเติมสารเหนียวให้เพียงพอ เพื่อช่วยยึดเกาะวั ตถุดิบเข้าด้วยกัน
ท้าให้เม็ดอาหารมีความแน่น คงรูปในน้้าได้นาน (บุญชัย, 2530)
ค่าความคงทนของอาหารในน้้า จากการวิจัยพบว่า อาหารที่เสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร
(T2) มีค่าความคงทนของอาหารในน้้าดีกว่าทุกชุดการทดลอง และชุดการทดลองที่มีการเสริมเมล็ดมะขามในสูตรอาหาร มีค่าความ
คงทนของอาหารในน้้ามากกว่าชุดควบคุม ซึ่งเนื้อในเมล็ดมะขามจะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต ถึงร้อยละ 60 – 65 (ศิริรัตน์,
2539) และคาร์โบไฮเดรตในเนื้อเมล็ดมะขามมีคุณสมบัติเป็นเจลโลส (Jellose) เป็นสารให้ความเหนียว และช่วยเป็นตัวประสานให้
น้้ากับน้้ามันเข้ากันได้ดี ประกอบกับ อาหารชุดควบคุมที่มีเพียงปลายข้าวเป็นสารเหนียว มีค่าความคงทนของอาหารในน้้าด้อยที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอื่นๆ ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิน (2549) ที่ได้ท้าการศึกษาค่าความคงทนของอาหาร
ปลานิลที่ใช้มันส้าปะหลัง ข้าวโพดบด และปลายข้าวเหนียว ในการผลิตอาหารเม็ดลอยน้้าเลี้ยงปลานิล พบว่า อาหารที่มีการใช้แป้ง
มันส้าปะหลังมีค่าความคงทนของอาหารในน้้าดีกว่าอาหารที่ใช้ข้าวโพดบด และปลายข้าวเหนียว (P ≤ 0.05) โดยอาหารที่ใช้ปลาย
ข้าวเหนียวมีค่าความคงทนของอาหารในน้้าต่้าที่สุด ด้ วยเหตุนี้เองจึงท้าให้อาหารที่มีการเสริมเมล็ดมะขามมีค่าความคงทนของ
อาหารในน้้าดีกว่าอาหารที่ไม่มีการเสริมเมล็ดมะขามในสูตรอาหาร
ค่าความเป็นฝุ่น จากการวิจัยพบว่า อาหารที่เสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร (T2) มีค่าความ
เป็นฝุ่นน้อยกว่าชุดการทดลองอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นอาหารที่มีคุณภาพ มีการแตกหักของเม็ดอาหารน้อย อาหารที่มีปริมาณ
ฝุ่นมาก จะท้าให้อาหารนั้นสูญเสียการใช้ประโยชน์ไปเมื่ออยู่ในน้้า และท้าให้น้าเน่าเสียได้ง่าย อาหารที่ดีควรมีปริมาณฝุ่น หรือค่า
ความเป็นฝุ่นไม่เกินร้อยละ 2 (กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า, 2559)
จากการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขามต่อการเจริญเติบโตของปลานิล พบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมเมล็ด
มะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร (T2) มีค่าน้้าหนักเฉลี่ยสิ้นสุด, น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ย, น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน และค่าอัตรา
แลกเนื้อ ดีกว่าชุดการทดลองอื่นๆ เนื่องจากได้รับอาหารที่มีคุณภาพดี มีความคงทนในน้้าสูง เป็นฝุ่นน้อย ท้าให้อาหารเมื่ออยู่ในน้้า
มีการสูญเสียการใช้ประโยชน์น้อย อาหารคงรูปอยู่ในน้้าได้นาน จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโต การกินอาหาร และประสิทธิภาพการ
ใช้อาหารของปลานิล มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งการเสริมเมล็ดมะขามที่ภายในเนื้อเมล็ดประกอบด้วยพอลิแซคคาไรด์ ที่เป็นโมเลกุล
ของคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่ง ซึ่งให้พลังงานเป็นอย่างดี (วันเช็ง, 2553) นอกจากนี้เมล็ดมะขามยังมีกรดอะมิโนที่จ้าเป็น ได้แก่
ไลซีน (Lysine) และ ลิวซีน (Luecine) (Sila และคณะ, 1994) ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลานิลอีกด้วย ส่วนการเสริมเมล็ด
มะขามในปริมาณมากถึง 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร แต่ได้ผลการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์ได้จากอาหารของ
ปลานิล มีค่าด้อยกว่าการเสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร อาจเนื่องมาจากการเตรียมเมล็ดมะขามก่อนการ
น้ามาผสมในอาหารทดลอง ได้ผ่านการคั่วและบดทั้งเปลือกเมล็ดมะขาม ซึ่งในเปลือกเมล็ดมะขามมีรายงานว่า ประกอบไปด้วยสาร
จ้าพวกแทนนิน ซึ่งการบริโภคแทนนินในปริมาณสูงจะไปรบกวนการใช้ประโยชน์จากโปรตีน โดยแทนนินจะไปจับตัวกับเอ็นไซม์ใน
ระบบย่อยอาหาร ส่งผลยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็ก ยับยั้งการเจริญเติบโตในสัตว์ทดลองได้ (ภัคสิริ, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทวีศิลป์ และพิศาล (2549) ซึ่งได้ใช้เนื้อในเมล็ดมะขามที่เอาเปลือกออก ก่อนน้ามาคั่วบด เสริมให้กับลูกกระบือ ที่ระดับ 10
กรัมต่อน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยผสมน้้าให้ลูกกระบือกิน พบว่า สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของลูกกระบือได้ และงานวิจัยของ
Aengwanish and Suttajit (2010) ได้ท้าการศึกษาการใช้เปลือกเมล็ดมะขามที่ก้าจัดแทนนินออกแล้ว น้าไปให้ไก่กิน พบว่า มีค่า
ปริมาณที่เหมาะสมส้าหรับการบริโภคในไก่ คือ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

4. สรุปผล
การเสริมเมล็ดมะขามคั่วบดทั้งเมล็ด รวมถึงเปลือกหุ้มเมล็ดด้วยในอาหารปลานิล มีผลต่อคุณภาพเม็ดอาหาร และลักษณะ
ทางกายภาพของอาหาร อาหารที่เสริมเมล็ดมะขามจะมีลักษณะทางกายภาพของเม็ดอาหารดีกว่าอาหารที่ไม่มีการเสริมเมล็ดมะขาม
โดยอาหารที่เสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิลที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะทางกายภาพของเม็ดอาหารดีกว่าชุดการทดลองอื่นๆ
แสดงถึงอาหารมีคุณภาพดีกว่า และการเสริมเมล็ดมะขามที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลานิล
โดยท้าให้ค่าการเจริญเติบโต และประสิ ทธิภาพการใช้ประโยชน์จากอาหารดีกว่าชุดการทดลองอื่นๆ และอาหารที่มีการเสริมเมล็ด
มะขามมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าอาหารที่ไม่ได้เสริมเมล็ดมะขาม ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนด้านอาหารของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการใช้ราเดือยในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ของนกกระทาญี่ปุ่นช่วงให้ไข่ใช้นกกระทา
จานวน 300 ตัว อายุ 10 สัปดาห์ สุ่มนกกระทาออกเป็น 5 กลุ่ม (ตามปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา คือ ราเดือยทดแทนราข้าวในสูตรอาหาร 5
ระดับ ร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100) กลุ่มละ 4 ซาๆ ละ 15 ตัว ให้นกกระทาได้รับอาหาร และนาดื่มอย่างเต็มที่ เป็นเวลา 28วัน จากผล
การศึกษาพบว่าการใช้ราเดือยทดแทนราข้าวในสูตรอาหารนกกระทาไม่ส่งผลต่อปริมาณอาหารที่กิน ผลผลิตไข่ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
นาหนักไข่ ความหนาของเปลือกไข่ นาหนักเปลือกไข่ นาหนักไข่แดง นาหนักไข่ขาว ความตึงข้นของไข่ขาว (P>0.05)แต่พบว่าการใช้ราเดือย
ทดแทนราข้าวในสูตรอาหารร้อยละ 0, 25 และ 50 ส่งผลให้สีของไข่แดงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) กับการใช้ราเดือย
ทดแทนราข้าวในสูตรอาหารร้อยละ 75 และ 100 ซึ่งสีของไข่แดงของนกกระทาที่ได้รับราเดือยทดแทนราข้าวในปริมาณที่สูงขึนมีแนวโน้ม
ทาให้สีของไข่แดงต่าลงซึ่งจากการศึกษาครังนี ชีให้เห็นว่าสามารถใช้ราเดือยเป็นแหล่งพลังงานทดแทนราข้าวในสูตรอาหารนกกระทาได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุ่นช่วงให้ไข่
คาสาคัญ:ราเดือย สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่นกกระทาญี่ปุ่น

Abstract
The objective of this study was determine the effect of using Job’s tears bran in diet on performance
and egg quality of laying Japanese quails. A total 300 and 10 week old laying Japanese quails were randomly
allocated to 5 groups (5 treatments; 0, 25, 50, 75 and 100 of Job’s tears replaced to rice bran in diet) with 4
replicates of 15 quails each. Laying Japanese quails received feed and water ad libitum until 28 days experiment
periods. The results showed that the use of rice bran substitute rice bran in the quail formula did not affect the
amount of feed intake hen-day production feed covertion ratio egg weight shell thickness shell weight Yolk weight
Albumen weight haugh unit (P>0.05) but yolk color it found that the used 75 and 100 % of Job’s tears replaced to
rice bran in diet. This will result lower yolk color compared to the replace Job’s tears 0, 25 and 50 in diet showed
significant (P<0.05) the value is 4.38, 4.29, 4.88, 4.98 and 4.70 respectively.
Keywords: Job’s tears bran, Production performance, Egg quality, Japanese quails

1. บทนา
ในสถานการณ์ที่ผู้เลียงสัตว์ ประสบปัญหาราคาอาหารสัตว์หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์มี ราคาแพงในขณะเดียวกันผลผลิตที่ได้
จากการเลียงสัตว์กลับมีราคาไม่สมดุลกับต้นทุนกับค่าอาหารสัตว์ที่สูงขึน ดังนันเกษตรกรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการลดค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุนในการเลียงสัตว์ ซึ่งสิ่งที่เกษตรกรจะลดต้นทุนได้ก็คือค่าอาหารในการเลียงสัตว์ เดือย (Job’s tears) เป็นธัญพืชตระกูล
Gramineae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coixlacryma-jobiL. เดือยในประเทศไทยมี 3 ประเภท คือ เดือยหินมีเมล็ดเล็กค่อนข้างกลม เปลือก
นอกแข็งมาก ใช้ประโยชน์ในการทาเครื่องประดับ เดือยขบมีเม็ดค่อนข้างกลม ใช้ประโยชน์เป็นอาหารขบเคียวในครัวเรือน หรือต้ม
จาหน่ายในตลาดท้องถิ่น และเดือยการค้ามีเมล็ดกลมฐานแหลม นอกจากนียังแบ่งออกได้อีกเป็นเดือยข้าวเหนียวและเดือยข้าวเจ้า
(สมเกียรติ, 2547) เนื่องจากเดือยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงนามาใช้ประโยชน์เป็นอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์และนอกจากใชบริโภค
โดยตรงแลว เดือยซึ่งมีสรรพคุณทางยา ยังนามาทาเป็นสมุนไพร ใช้รักษาโรคคน โรคสัตว์ เดือยไทยมีขนาดเมล็ดเล็ก ๆ เปลือกแข็ง สีดา
เป็นมัน เมื่อกะเทาะเปลือกออกจะเป็นเมล็ดแป้งสีขาวนวลที่หุ้มด้วยเยื่อหุ้มเมล็ดสีเหลือง ส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดมีส่วนประกอบของไขมัน
สูง ส่วนเมล็ดจะประกอบด้วยแป้งและเส้นใยสูง และจากส่วนประกอบทางเคมีของเมล็ดเดือย จะมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเมล็ดเดือย
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1 กรัมจะมีปริมาณแป้ง คาร์โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน เยื่อใย สูงกว่าข้าวในปริมาณเท่ากัน (จารุวรรณ, 2550) ประเทศไทยมีการเลียงนก
กระทามาเป็นเวลานาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อการบริโภคและจาหน่ายไข่และเนือ นกกระทาเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพในการ
ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ให้ผลตอบแทนเร็ว ดังนัน หากเกษตรกรผสมอาหารนกกระทาโดยใช้ราเดือยเป็นวัตถุดิบ ซึ่งเป็นพืชที่มีในท้องถิ่น
จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มากการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์โดยหลักการ ก็คือการลดราคาของสูตรอาหารที่ใช้เลียงสัตว์ให้
ต่าลง ในขณะที่คุณค่าทางโภชนะของสูตรอาหารยังคงเดิมสาหรับแนวทางในการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ อาจกระทาได้โดยการใช้รา
เดือยซึ่งมีราคาถูก ทดแทนราข้าว ซึ่งปัจจุบันเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพงในสูตรอาหาร พบว่า ราคาราข้าว ราคา 12.50 บาท
ต่อกิโลกรัม (ศุภชัย, 2560) และราเดือย มีราคา 6.00 บาทต่อกิโลกรัมจะช่วยให้ราคาอาหารนกกระทาต่าลง ในขณะที่คุณภาพ หรือ
ปริมาณสารอาหารที่มีในสูตรอาหารยังคงเดิมทังนีการใช้ราเดือยเป็นอาหารนกกระทา จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร ในการลด
ต้นทุนการผลิตไข่นกกระทา และเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชในท้องถิ่นจังหวัดเลยได้อีกทางหนึ่งด้วยชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร และคณะ
(2556) ได้ทาการศึกษาการใช้ราเดือยทดแทนราข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่พืนเมือง ใช้ไก่พืนเมือง จากผล
การศึกษาครังนี ชีให้เห็นว่าสามารถใช้ราเดือยเป็นแหล่งพลังงานทดแทนราข้าวในสูตรอาหารไก่พืนเมืองได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่พืนเมืองสอดคล้องกับ สว่าง กุลวงษ์ และชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร (2556) ได้ศึกษาผลการใช้ราเดือย
ในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตต่อไก่เนือ ใช้ไก่อายุ1 วัน จานวน 20 ตัว แบ่งไก่ออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 4 ซาๆ ละ 1 ตัว โดยให้
อาหารแบบจากัด และให้นาแบบเต็มที่ ไก่เนือได้รับอาหารทีม่ ีการใช้ราเดือยในอาหารต่างกัน 5 ระดับ คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 % ผล
การทดลอง พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของไก่เนือที่ได้รับสูตรที่มีการใช้ราเดือย 15, 10 และ 5 และ 0 % มีค่าสูงกว่าสูตรอาหารที่ใช้
ราเดือย 20 % มีค่าเท่ากับ 38.25, 36.94, 36.59 และ 33.65 กรัม/ตัว/วัน ตามราดับ (P<0.05) ประสิทธิภาพการใช้อาหารของไก่เนือ
ที่ได้รับราเดือย 15, 10 และ 5 และ 0 % มีค่าดีกว่าที่ใช้สูตรอาหารที่ใช้ราเดือย 20 % มีค่าเท่ากับ 2.09, 2.17, 2.18, 2.19 และ 2.38
ตามลาดับ (P<0.05)จากการศึกษาชีให้เห็นว่าสามารถใช้ราเดือยในอาหารได้ 15 % ของสูตรอาหาร

2. วิธีการทดลอง
2.1 สัตว์และอาหารทดลอง
การทดลองใช้นกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นเพศเมีย อายุ 10 สัปดาห์ จานวน 300 ตัว สุ่มนกกระทาออกเป็น5 กลุ่ม จานวน 4 ซา ๆ ละ
15 ตัว ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับโปรตีนร้อยละ 20 สาหรับเลียงนกกระทาช่วงให้ไข่ และให้มีระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้
วิตามิน และแร่ธาตุ ให้เพียงพอกับความต้องการของนกกระทาในช่วงให้ไข่ (NRC, 1994) ดังแสดง สูตรอาหารใน Table 1ให้นก
กระทาได้รับนาและอาหารอย่างเต็มที่ (adlibitum) ในเวลา 06.30 และ 17.00 น. เลียงด้วยอาหารที่มีระดับราเดือยทดแทนราข้าว
ในสูตรอาหาร 5 ระดับ ร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 ดังนี
- สูตรอาหารควบคุม (ไม่ใช้ราเดือย)
- สูตรอาหารที่มีระดับราเดือยทดแทนราข้าวในสูตรอาหารร้อยละ 25
- สูตรอาหารที่มีระดับราเดือยทดแทนราข้าวในสูตรอาหารร้อยละ 50
- สูตรอาหารที่มีระดับราเดือยทดแทนราข้าวในสูตรอาหารร้อยละ 75
- สูตรอาหารที่มีระดับราเดือยทดแทนราข้าวในสูตรอาหารร้อยละ 100

2.3 การบันทึกข้อมูล
2.3.1 บันทึกผลผลิตไข่ โดยบันทึกจานวนไข่ในแต่ละซาทุกวัน แล้วนามาคานวณหาเปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่ในแต่ละกลุ่มทดลอง
2.3.2 บันทึกนาหนักไข่ โดยชั่งนาหนักไข่ทีละซาทุกวัน แล้วนามาคานวณเป็นนาหนักไข่เฉลี่ยต่อฟอง
2.3.3 บันทึกปริมาณอาหารที่กิน โดยบันทึกนาหนักอาหารทุก ๆ 7 วัน ในแต่ละซา แล้วนามาคานวณหาปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อ
วัน นาค่าที่บันทึกมาคานวณหาค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี
(1) ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน) = (นาหนักอาหารที่กินตลอดการทดลอง)/(จานวนนกกระทา x จานวนวัน)
(2) ผลผลิตไข่ (เปอร์เซ็นต์) (Hen-day production) = (จานวนไข่ตลอดการทดลอง x 100)/(จานวนนกกระทา x จานวนวัน)
(3) ประสิทธิภาพการใช้อาหาร = ปริมาณอาหารที่กินตลอดการทดลอง/นาหนักไข่ตลอดการทดลอง
(4) นาหนักไข่เฉลี่ย (กรัม/ฟอง) = นาหนักไข่ทังหมดในแต่ละซาตลอดการทดลอง/จานวนไข่ทังหมดในแต่ละซาตลอดการ
ทดลอง
2.3.4 การตรวจคุณภาพไข่และส่วนประกอบของฟองไข่ โดยการสุ่มฟองไข่ซาละ 5 ฟอง ในทุก ๆ 7 วัน เพื่อบันทึกนาหนักไข่ และ
ตรวจสอบคุณภาพไข่ทังภายนอกและภายใน ดังนี
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(1) นาหนักฟองไข่ นาไข่ที่ได้จาการสุ่มมาวัดเพื่อหานาหนักไข่ต่อฟอง โดยใช้เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง จากนันบันทึก
นาหนักที่ได้
(2) ความหนาของเปลือกไข่ ทาการวัดโดยใช้ไมโครมิเตอร์ วัดโดยนาเปลือกไข่ 3 ด้าน คือ ด้านแหลม กลาง ป้าน ลอกเยื่อ
ผนังด้านในออกแล้ววัดด้วยเครื่องไมโครมิเตอร์ นาค่าตัวเลขทังสามด้านมาเฉลี่ยเป็นความหนาของเปลือกไข่
(3) นาหนักเปลือกไข่ นาไข่ที่แยกไข่แดงและไข่ขาวออกแล้วมาล้างทาความสะอาด พึ่งลมทิงไว้ 24 ชม. แล้วนามาชั่งโดยใช้
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง
(4) ความสูงไข่ขาว การวัดค่าทาได้โดยการตอกฟองไข่ที่ต้องการวัดค่าออก ให้ฟองไข่อยู่บนโต๊ะกระจก แล้ววัดความสูงไข่ขาว
โดยเครื่องดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ บันทึกค่าที่ได้ นาค่าที่ได้ไปคานวณเป็นค่าความตึงข้นไข่ขาว ซึ่งใช้ในการวัดคุณภาพไข่
(5) นาหนักไข่แดง นาไข่แดงที่ได้ทาการแยกออกจากไข่ขาวมาชั่งบนเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง บันทึกนาหนักที่ได้
(6) นาหนักไข่ขาวนาไข่ขาวที่ได้ทาการแยกออกจากไข่แดงมาชั่งบนเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง บันทึกนาหนักที่ได้
(7) ค่าความตึงข้นไข่ขาว คานวณได้จากสมการ ดังนี HU = 100 x (H +7.57 – 1.7W0.37 ) เมื่อHU คือ ค่าความตึงข้นไข่ขาว
H คือ ค่าความสูงไข่ขาว (มิลลิเมตร) และ Wคือ ค่านาหนักไข่ (กรัม)
(8) สีไข่แดง วัดโดยใช้เครื่องมือ Yolk Color Fan ของบริษัท Dotterfarbfacher Eventialcolorime’ trique
Abanicocolorime’ trico 1993-HMB 50515 Printed in Switzerland การวัดสีทาได้ด้วยการนาไข่แดงที่ได้จากการวัดความสูง
ของไข่ขาวแล้ว มาทาการวัดสีโดยใช้แผ่นเทียบสีมาตรฐาน ที่มีแถบสีตังแต่สีเหลืองอ่อนถึงสีส้มแดง เทียบเป็นคะแนนความเข้มสี
ตังแต่ 1 – 15 โดยใช้หลักเปรียบเทียบทางสายตาว่าสีของไข่แดงที่ได้นันอยู่ในช่วงใด จากนันจึงบันทึกเบอร์สีดังกล่าว

Table 1 Ingredients and nutrient composition in experimental diets
Experimental diets
0
Ingredients %
Soybean meal
Corn
Job's tears bran
Rice bran
Full fat soybean
Rice bran hull
Soy bean oil
1
Dicalcium phosphate
Limestone
Common Salt
DL-Methionine
2
Premix
Total
Prices (Baht/kg.)
Nutrients calculated,%
Dry matter
ME, kcal/kg
Crude Protein (N x 6.25)
Ether Extract
Crude Fiber
Ash
Calcium
Phosphorus available
Lysine
Methionine+Cystine
1
2

Job’s tears bran replaced to rice bran in diets (%)
25
50

75

100

25.20
30.95
0.00

24.82
30.64
5.00

24.46
30.32
10.00

24.08
30.00
15.00

23.72
29.66
20.00

20.00
10.00
1.23
5.00
1.40
5.38
0.20
0.14
0.50
100.00

15.00
10.00
1.93
5.00
1.38
5.38
0.20
0.15
0.50
100.00

10.00
10.00
2.63
5.00
1.30
5.44
0.20
0.15
0.50
100.00

5.00
10.00
3.32
5.00
1.30
5.44
0.20
0.16
0.50
100.00

0.00
10.00
4.01
5.00
1.28
5.46
0.20
0.17
0.50
100.00

14.30

14.05

13.78

13.54

13.29

91.02
2900
20.00
10.78
5.68
11.35
2.50
0.87
1.10
0.78

91.05
2900
20.00
11.13
5.47
11.18
2.49
0.85
1.17
0.81

91.08
2900
20.00
11.47
5.26
11.02
2.50
0.82
1.24
0.82

91.12
2900
20.00
11.82
5.05
10.86
2.50
0.81
1.31
0.85

91.15
2900
20.00
12.17
4.84
10.71
2.50
0.79
1.38
0.87

Contained 23.31% calcium and 17.48% phosphorous
According to NRC (1994) recommendation
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2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ
ข้อมูลที่ได้นาไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design; CRD) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสูตรอาหารโดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Test (Steel and
Torrie, 1980) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 สมรรถนะการให้ผลผลิต (Production performance)
3.1.1 ปริมาณอาหารที่กิน (Feed intake)
ปริมาณอาหารที่ กิ นได้ของนกกระทาญี่ปุ่ นที่ได้ รั บร าเดือยทดแทนร าข้าว มีค่ าใกล้เคียงกั นไม่มีความแตกต่างกันอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยนกกระทาญี่ปุ่นได้รับราเดือยทดแทนราข้าวร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 มีปริมาณอาหารที่กิน
19.91, 20.93, 21.78, 20.41 และ 20.91 กรัม/ตัว/วัน ตามลาดับดังใน Table 2สอดคล้องกับ สว่าง และคณะ (2555) รายงานว่าสามารถ
ใช้ราเดือยแทนราข้าวในสูตรอาหารไก่เนือได้ และสอดคล้องกับ ชัยพฤกษ์ และคณะ (2556) รายงานว่าสามารถใช้ราเดือยเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนราข้าวในสูตรอาหารไก่พืนเมืองได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่พืนเมือง
3.1.2 ผลผลิตไข่ (Hen-day production)
ผลผลิตไข่ของนกกระทาญี่ปุ่นที่ได้รับราเดือยทดแทนราข้าว มีค่าใกล้เคียงกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P>0.05) โดยนกกระทาญี่ปุ่นได้รับราเดือยทดแทนราข้าวร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100มีผลผลิตไข่ร้อยละ 69.05, 69.35,
67.56, 70.24 และ 69.05 ตามลาดับ โดยกลุ่มที่ได้รับราเดือยทดแทนราข้าวร้อยละ 75 ให้ผลผลิตไข่สูงที่สุดดังใน Table 2
3.1.3 ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (Feed Conversion Ratio)
ประสิทธิภาพการใช้อาหารของนกกระทาญี่ปุ่นที่ได้รับ ราเดือยทดแทนราข้าว มีค่าใกล้เคียงกันไม่มีความแตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05) โดยนกกระทาญี่ ปุ่ น ได้ รั บ ร าเดื อ ยทดแทนร าข้ า วร้ อ ยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 มี
ประสิทธิภาพการใช้อาหารเท่ากับ 1.90, 1.88, 2.07, 1.88 และ 1.98 ตามลาดับ ดังใน Table 2

3.2 คุณภาพไข่ (Egg quality)
3.2.1นาหนักไข่ (Egg weight)
ค่าเฉลี่ยของนาหนักไข่ทังฟองของนกกระทาที่ได้รับราเดือยทดแทนราข้าว มีค่าใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยนกกระทาญี่ปุ่นได้รับราเดือยทดแทนราข้าวร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
10.50, 11.30, 10.65, 11.01 และ 10.52 กรัม/ฟอง ตามลาดับ ดังใน Table 2
3.2.2ความหนาของเปลือกไข่ (Shell thickness)
ความหนาของเปลือ กไข่ของนกกระทาที่ไ ด้รับ เดือ ยทดแทนราข้า ว มี ค่าใกล้ เคีย งกั น ไม่มีค วามแตกต่า งกั นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยนกกระทาญี่ปุ่นได้รับราเดือยทดแทนราข้าวร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.21, 0.22, 0.21,0.21 และ 0.21 มิลลิเมตร ตามลาดับ ดังใน Table 2
3.2.3นาหนักเปลือกไข่ (Shell weight)
นาหนักเปลือกไข่ของนกกระทาที่ได้รับราเดือยทดแทนราข้าว มีค่าใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) โดยนกกระทาญี่ปุ่นได้รับราเดือยทดแทนราข้าวร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.92, 0.97,
0.97, 0.91 และ 0.92 กรัม ตามลาดับ ดังใน Table 2
3.2.4นาหนักไข่แดง (Yolk weight)
นาหนักไข่แดงของนกกระทาที่ได้รับราเดือยทดแทนราข้าว มีค่าใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P>0.05) โดยนกกระทาญี่ปุ่นได้รับราเดือยทดแทนราข้าวร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25, 3.35,
3.19, 3.31 และ 3.25 กรัม ตามลาดับ ดังใน Table 2
3.2.5นาหนักไข่ขาว (Albumen weight)
นาหนักไข่ขาวของนกกระทาที่ได้รับราเดือยทดแทนราข้าว มีค่าใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P>0.05) โดยนกกระทาญี่ปุ่นได้รับราเดือยทดแทนราข้าวร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.33, 6.82,
6.39, 6.66 และ 6.41 กรัม ตามลาดับ ดังใน Table 2
3.2.6 ค่าความตึงข้นไข่ขาว (Hough Unit)
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ค่าความตึงข้นไข่ขาวของนกกระทาที่ได้รับราเดือยทดแทนราข้าว มีค่าใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) โดยนกกระทาญี่ปุ่นได้รับราเดือยทดแทนราข้าวร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 91.96,
92.32, 92.18, และ 91.63 ตามลาดับ ซึ่งค่าความตึงข้นไข่ขาวเป็นค่าที่บ่งชีถึงคุณภาพของไข่ขาว โดยค่า ความตึงข้นไข่ขาวเป็น
ค่าที่ได้รับการเปรียบเทียบค่าที่ได้ระหว่างความสูงของไข่ขาวกับนาหนักไข่ เนื่องจากความสูไข่ขาวและนาหนักไข่ของแต่ละกลุ่มไม่
แตกต่างกัน ทาให้ค่าความตึงข้นไข่ขาวที่ได้จากการคานวณที่ได้จากการวิจัยแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันดังใน Table 2
3.2.7สีไข่แดง (Yolk color)
สีไ ข่แ ดงของนกกระทาที่ไ ด้ รับ ร าเดื อยทดแทนร าข้ า วร้ อ ยละ 0, 25, และ 50 มี ค่า เท่า กั บ 4.88, 4.98 และ 4.70
ตามลาดับ พบว่าสีของไข่แดงของการทดลองนีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) กับสีของไข่แดงของนก
กระทาที่ได้รับเดือยทดแทนราข้าวร้อยละ 75 และ 100 มีค่าเท่ากับ 4.38 และ 4.29 ตามลาดับดังใน Table 2

Table2 Egg performance and egg quality
Items
Number of birds,birds
Feed intake (g/h/d)
Hen-day production (%)
Feed conversion ratio
Egg quality
- Egg weight (g)
- Albumen weight (g)
- Yolk weight (g)
- Hough unit (%)
- Yolk color (Roche)
- Shell weight (g)
- Shell thickness (mm)
ab

0
60
19.91
69.05
1.90
10.50
6.33
3.25
91.96
a
4.88
0.92
0.21

Job's tears bran replaced to rice bran in diets (%)
25
50
75
60
60
60
20.93
21.78
20.41
69.35
67.56
70.24
1.88
2.07
1.88
11.30
6.82
3.35
92.32
a
4.98
0.97
0.22

10.65
6.39
3.19
92.18
a
4.70
0.97
0.21

11.01
6.66
3.31
91.44
b
4.38
0.91
0.21

100
60
20.91
69.05
1.98
10.52
6.41
3.25
91.63
b
4.29
0.92
0.21

SEM
0.60
4.25
0.06
0.24
0.15
0.11
0.87
0.09
0.03
0.003

Mean within the same row with no common superscript difference significantly (P<0.05)

4. สรุป
การศึกษาครังนี ชีให้เห็นว่าสามารถใช้ราเดือยเป็นแหล่งพลังงานทดแทนราข้าวในสูตรอาหารนกกระทาได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะ
การผลิตและคุณภาพไข่ของนกกระทาญี่ปุ่นช่วงให้ไข่แต่นกกระทาที่ได้รับราเดือยทดแทนราข้าวในปริมาณที่สูงขึนมีแนวโน้มทาให้สีของไข่แดงต่าลง
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของระดับการใช้ยีสต์สกัดต่ออัตราเจริญเติบโตและคุณภาพซากในไก่เนื้อ โดยใช้
ลูกไก่ทางการค้า จานวน 180 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) โดยมีทรีตเมนต์
คือ การเสริมยีสต์ในอาหารไก่เนื้อที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 35 วัน ทาการศึกษา 4 ซ้า ผลการศึกษาพบว่า ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ต่อน้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และ
อัตราการตาย ในช่วงอายุ 1-3, 3-5 และ 1-5 สัปดาห์ ผลต่อคุณภาพซากของไก่เนื้อ พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ต่อ
เปอร์เซ็นต์เลือด หัวและคอ และเท้าและแข้ง แต่เปอร์เซ็นต์ซาก พบว่า การเสริมยีสต์ที่ระดับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่เสริมยีสต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ผลของระดับการเสริมยีสต์ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วน พบว่า
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ต่อเปอร์เซ็นต์น่อง หน้าอก ปีก และโครง ส่วนสะโพก พบว่า กลุ่มที่เสริมยีสต์ 0.1 เปอร์เซ็นต์และ
เสริมยีสต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์สะโพกสูงกว่า อย่างมีนัยสาคัญยิ่งกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริมยีสต์ ผลของระดับการเสริมยีสต์ในอาหาร
ไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์เครื่องใน พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ต่อเปอร์เซ็นต์กึ๋น ตับ หัวใจ และไขมันในช่องท้อง การศึกษา
ในครั้งนี้สรุปได้ว่า การเสริมยีสต์ที่ระดับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ มีผลทาให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ซากในไก่เนื้อ
คาสาคัญ: ยีสต์สกัด ไก่เนื้อ

Abstract
The objective of this study was to determine the effect of Yeast extract level supplementation on growth
Performance and Carcass Quality in Broilers. Completely randomized design (CRD) was used in this experiment.
There were 3 treatments (0, 0.1 and 0.2 % of yeast extract in diet) with 4 replications, which 180 broilers and
provided ad libitum of feed and water until 35 days of age. Result showed that yeast extract level supplementation
on body weight, average daily gain, feed conversion ratio and mortability were not significant difference (P>0.05).
Blood, head and neck, and shank and foot were not significant difference (P>0.05). Dietary supplementation yeast
extract at 0.1% but carcass percentage was highly significant difference (P<0.01) carcass percentage than
supplementation at 0 and 0.2%. Yeast extract level supplementation were not significant difference (P>0.05) on
drum stick, breast, wing, liver, heart, gizzard and abdominal fat. Supplementation of yeast extract in diet 0.1 and
0.2% increased thigh of bird (P>0.01). Results of this study indicate that dietary supplement yeast extract at 0.1%
improved carcass percentage.
Keywords: Yeast, Broilers, Carcass

1. บทนา
อุตสาหกรรมการผลิ ตไก่เนื้ อของไทยมี การพั ฒนาอย่ างรวดเร็ วต่ อเนื่ อง โดยอาศัยความรู้ และเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไก่เนื้อให้เป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอกับการบริโภคของประชากรที่
เพิ่มขึ้น ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 และสถานการณ์การส่งออกเนื้อไก่ไทยไปยังต่างประเทศพบว่า จะยังคงไปได้สวยจากการมีจุด
แข็งด้านตลาดส่งออกที่ค่อนข้างมั่นคง ทั้งในยุโรป และเอเชียบางประเทศ แต่ก็เชื่อว่าในปี 2559 ผู้ส่งออกเนื้อไก่ไทยจะต้องประสบ
ปัญหาด้านราคา หลังจากในช่วงปลายปี 2558 ประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดสาคัญของการส่งออกเนื้อไก่ของกลุ่มผู้ผลิตในประเทศแถบ
ยุโรปตะวันออก เริ่มมีปัญหากับประเทศในแถบยุโรปตะวันออกจึงเชื่อว่าผู้ผลิตเนื้อไก่ในประเทศแถบยุโรปตะวันออก จะส่งออกเนื้อไก่
ไปยังรัสเซียน้อยลง และหันมาส่งออกเนื้อไก่ในประเทศแถบยุโรปซึ่งเป็นตลาดสาคัญของผู้ส่งออกเนื้อไก่ไทย
เป็นที่ทราบกันดีว่าไก่เนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัวต่าและใช้ระยะเวลา
การเลี้ยงสั้น ให้ผลตอบแทนเร็ว ดังนั้นการเลี้ยงจึงต้องมีการดูแลในทุกขั้นตอน เช่น อาหาร การจัดการเลี้ยงดู และการป้องกันโรค เพื่อ
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ทาให้ไก่เนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด เหตุผลดังกล่าวทาให้ยาปฏิชีวนะเข้ามามีบทบาทในการเลี้ยงไก่เนื้อเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหา
การตกค้างของสารปฏิชีวนะในเนื้อไก่ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ อีกทั้งยังส่งผลให้มีการดื้อยาของเชื้อโรคตามมา เช่น ประเทศจีนซึ่งเป็น
ประเทศผู้ส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์รายใหญ่ ถูกระงับการนาเข้าจากสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ด้วยสาเหตุการระบาด
ของไข้หวัดนก และการตรวจพบสารปฏิชีวนะตกค้าง จะเห็นได้ว่ากระแสการต่อต้านการใช้สารปฏิชีวนะในสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพของผู้บริโภคจากการตกค้างของสารปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ดังนั้น การใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติ (Biological Product) รวมทั้งการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ นามาเสริมในอาหารสัตว์เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงไก่ได้ โดยยีสต์จะเจริญเติบโตเพิ่ม จานวนเซลล์ในกระเพาะและระบบทางเดิน
อาหารของสัตว์ มีการใช้อาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและเยื่อใยแล้วขับถ่ายอาหารที่ประกอบด้วยสารพวกโปรตีน ไวตามิน และแร่ธาตุ
ออกมา ซึ่งสัตว์สามารถย่อย และใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งตัวเซลล์ยีสต์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อถูกย่อยสลายจะได้สารอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นด้วย
การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นสารช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่กระทง ถูกห้ามใช้ในหลายประเทศ เนื่องจากเป็นอันตราย
ต่อผู้บริโภคดังนั้นผู้เลี้ยงไก่กระทงจึงจาเป็นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการผลิตไก่กระทง และพยายามศึกษาแนว
ทางการใช้สารชนิดอื่นมาทดแทน การใช้ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้เสริมในอาหารสัตว์ ใน
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการนายีสต์มีชีวิต ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพื่อมุ่งเน้นศึกษาถึงผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพ
ซากของไก่เนื้อเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ทาให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์ และเพิ่มศักยภาพการส่งออกไก่เนื้อของ
ประเทศ

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
2.1.1 สัตว์ทดลอง
1. ใช้ไก่เนื้อทางการค้าอายุ 1 วัน จานวน 180 ตัว เลี้ยงลูกไก่เพื่อปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและอาหาร โดยกกลูกไก่
รวมกันเป็นเวลา 7 วัน ให้วัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรม ก่อนเข้าการทดลอง ชั่งน้าหนักเริ่มต้น เพื่อแบ่งกลุ่มการทดลอง
2. แบ่งสัตว์ทดลองเป็น 3 กลุ่ม ตามแผนการทดลองที่วางไว้ ในแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 ซ้า (replication) ซ้าละ 15 ตัว ใน
คอกที่มีน้าสะอาดและกินอาหารตาม treatment และมีการจัดการดูแลต่างๆ เหมือนกัน
2.1.2 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) โดยใช้ไก่เนื้อจานวน 180 ตัว แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มการทดลองๆ ละ 60 ตัว
2.1.3 การแบ่งกลุ่มการทดลอง
สัตว์ที่ นามาใช้ ในการวิ จัยจะถูก แบ่งกลุ่ม เพื่อ ให้ไ ด้รับ สิ่งทดลองต่า งๆ ตามแผนการทดลองที่ วางไว้โ ดยมี สิ่งทดลอง
(treatment) ดังนี้
Treatment ที่ 1 สูตรอาหารควบคุม (control)
Treatment ที่ 2 สูตรอาหารที่มีเสริมยีสต์ระดับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ของสูตรอาหาร
Treatment ที่ 3 สูตรอาหารที่มีเสริมยีสต์ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์ของสูตรอาหาร
โดยแบ่งอาหารไก่เนื้อ ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะไก่เล็ก อายุ 0-21 วัน และระยะไก่รุ่น 21-42 วัน โดยสูตอาหารทุกสูตร
จะมีการปรับระดับโภชนะให้เท่ากับความต้องการของไก่เนื้อตาม NRC (1994)
2.1.4 การให้อาหารและการจัดการสัตว์ทดลอง
ทาการทดลองเลี้ยงไก่เนื้อในคอกไก่ ขนาด 4 × 5 เมตร รองพื้นคอกด้วยแกลบ กกลูกไก่เนื้อทั้งหมดรวมกัน เพื่อให้ความ
อบอุ่น เป็นเวลา 7 วัน ขยายกกออกทุก 2 วัน และหลังจากการแบ่งกลุ่มการทดลองทาการกกลูกไก่เนื้อทั้งหมดต่อไปจนอายุ 7
และ14 วัน ให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ ตามลาดับ โดยไก่จะได้รับอาหารและน้าแบบเต็มที่ (adlibitum)
ตลอดเวลา ตลอดช่วงการทดลอง
2.2 การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
2.2.1 การเก็บข้อมูล
1. บันทึกน้าหนักเริ่มต้นของสัตว์ทดลอง
2. บันทึกน้าหนักอาหารที่ให้และอาหารที่เหลือ เพื่อคานวณหาค่าเฉลี่ยปริมาณอาหารที่กินได้ต่อวัน (Average Daily
Feed Intake: ADFI) ของไก่เนื้อทุกสัปดาห์ตลอดการทดลอง
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3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในแต่ละ Treatment ประมาณ 500 กรัม ทุกสัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี
คือ วัตถุแห้ง (DM), เถ้า (Ash), โปรตีนหยาบ (Crude protein, CP) และ เยื่อใย (Crude fiber) ตามวิธีมาตรฐาน AOAC (1980)
4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงน้าหนักที่เพิ่มขึ้นของสัตว์ทดลองทุกสัปดาห์ เพื่อนามาคานวณอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อ
วัน (Average Daily Gain: ADG) และอัตราการการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio: FCR)
5. บันทึกจานวนและชั่งน้าหนักสัตว์ทดลองที่ตายทุกครั้ง ตลอดการทดลอง
6. บันทึกอุณหภูมิภายในโรงเรือน ทุกวันตลอดการทดลอง
7. บันทึกน้าหนักมีชีวิตก่อนการชาแหละ น้าหนักซากหลังเชือด น้าหนักหลังถอนขน น้าหนักหลังเอาเครื่องในออก น้าหนัก
ตับ น้าหนักหัวใจ น้าหนักกึ๋น น้าหนักม้ามและส่วนต่างๆ ที่ผ่านการตัดแต่ง ได้แก่ หัวและคอ แข้ง โคนปีก ปลายปีก น่อง โครงกระดูก
เนื้ออก เนื้อขา และนาหนักไส้รวม เพื่อนามาคานวณหาเปอร์เซ็นต์ซาก (Dressing percentage) และเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างๆ
8. บันทึกน้าหนักไขมันในช่องท้อง (abdominal fat)
2.2.2 ลักษณะที่ต้องศึกษา
1. สมรรถภาพการผลิต
1.1 น้าหนักตัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (body weight gain, BWG)
=
น้าหนักตัวเฉลี่ย - น้าหนักตัวเริ่มต้น
จานวนตัว (ตัว)
1.2 ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (feed intake, FI)
=
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม)
จานวนตัว (ตัว)
1.3 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว (feed conversion ratio, FCR)
=
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม)
น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (กรัม)
1.4 อัตราการเลี้ยงรอด (%)
=
100 – อัตราการตาย (%)
1.5 อัตราการตาย (%)
= จานวนไก่ตาย (ตัว) × 100
จานวนไก่ทั้งหมด (ตัว)
1.6 ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้าหนักตัว 1 กก. (feed cost per kilogram gain, FCG)
= ราคาอาหาร (บาท)
น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (กก.)
1.7 ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (protein efficiency ratio, PER)
= น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (กก.)
ปริมาณโปรตีนที่กิน (กก.)
2. ลักษณะซาก
2.1 เปอร์เซ็นต์ซาก (dressing percentage)
=
น้าหนักซากรวม น้าหนักหัวใจ กึ๋น ตับ ม้าม (กรัม) × 100
น้าหนักมีชีวิต (กรัม)
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2.2.3 การวิเคราะห์ทางเคมี
ทาการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของกล้วยดิบผง และอาหารสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยวิธีวิเคราะห์โดยประมาณ
(proximate analysis) ได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า แคลเซียม และฟอสฟอรัส โดยวิธีของ เยาวมาลย์ (2523) และ
AOAC (1975)
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามแผนการทดลอง Completely Randomized Design โดยใช้การวิเคราะห์หาความ
แปรปรวนแบบ analysis of variance โดยใช้ Proc. GLM (SAS, 1985) และทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละ Treatment โดยวิธี
Duncan’s new multiple range test (Steel and Torries, 1980)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง
จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารไก่เนื้อที่ใช้ในการทดลองระยะ 1-3 สัปดาห์ พบว่า มีเปอร์เซ็นต์ความชื้น
เท่ากับ 11.95, 11.59 และ 11.14 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โปรตีน พบว่า
ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 23.44, 23.61 และ 23.38 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
ไขมัน พบว่า ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 7.52, 8.06 และ 7.61 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ เยื่อใย พบว่า ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 6.14, 7.55 และ 6.64 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ เถ้า พบว่า ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 6.53, 7.13 และ 6.86 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1
และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ไนโตรเจนฟรีเอกแทรกซ์ พบว่า ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 43.91, 44.75 และ 44.26 เปอร์เซ็นต์ ใน
กลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในส่วนของ แคลเซียมพบว่า ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 23.44,
23.61 และ 23.38 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ และฟอสฟอรัสพบว่า ใกล้เคียงกัน
โดยมีค่าเท่ากับ 23.44, 23.61 และ 23.38 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารไก่เนื้อที่ใช้ในการทดลองระยะ 4-5 สัปดาห์ พบว่า มีเปอร์เซ็นต์ความชื้น
เท่ากับ 12.31, 11.74 และ 11.53 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โปรตีน พบว่า
ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 19.22, 19.74 และ 19.41 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
ไขมัน พบว่า ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 7.63, 7.28 และ 7.72 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ เยื่อใย พบว่า ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 9.56, 9.43 และ 9.27 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ เถ้าพบว่า ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 7.94, 7.32 และ 7.62 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ
0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ไนโตรเจนฟรีเอกแทรกซ์ พบว่า ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 41.74, 42.13 และ 41.58 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่ม
ที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในส่วนของ แคลเซียมพบว่า ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 0.75, 0.64 และ
0.80 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ และฟอสฟอรัสพบว่า ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ
0.65, 0.67 และ 0.59 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารไก่เนื้อที่ใช้ในการทดลองระยะ 1 - 3 สัปดาห์
ส่วนประกอบทางเคมี (%)
ความชื้น
วัตถุแห้ง
โปรตีน
ไขมัน
เยื่อใย
เถ้า
ไนโตรเจนฟรีเอกแทรกซ์
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส

0
11.95
88.05
23.44
7.52
6.14
6.53
43.23
0.98
0.64

ระดับการเสริมยีสต์ (%)
0.10
11.59
88.41
23.61
8.06
7.55
7.13
42.95
0.10
0.66
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0.20
11.14
88.86
23.38
7.61
6.64
6.86
43.54
0.91
0.74
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ตารางที่ 3 ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารไก่เนื้อที่ใช้ในการทดลองระยะ 4 - 5 สัปดาห์
ส่วนประกอบทางเคมี (%)
ความชื้น
วัตถุแห้ง
โปรตีน
ไขมัน
เยื่อใย
เถ้า
ไนโตรเจนฟรีเอกแทรกซ์
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส

0
12.31
87.69
19.22
7.63
9.56
7.94
41.74
0.75
0.65

ระดับการเสริมยีสต์ (%)
0.10
11.74
88.26
19.74
7.28
9.43
7.32
42.13
0.64
0.67

0.20
11.53
88.47
19.41
7.72
9.27
7.62
41.58
0.80
0.59

3.2 ผลของการเสริมยีสต์ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ
น้าหนักที่เพิ่มขึ้น
การศึกษาผลของระดับการเสริมยีสต์ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ แสดงดังตารางที่ 4 พบว่า น้าหนักที่
เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตในช่วงอายุ 1-3, 3-5 และ 1-5 สัปดาห์ ของไก่เนื้อที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ มี
ค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยน้าหนักที่เพิ่มขึ้นในช่วงอายุ 1-3 สัปดาห์ เท่ากับ 769.50, 834.50 และ 803.00 กรัม/วัน
ตามลาดับ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงอายุ 3-5 สัปดาห์ เท่ากับ 1,157.50, 1,079.50 และ
1,089.00 กรัม/วัน ตามลาดับ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงอายุ 1-5 สัปดาห์ เท่ากับ 1,954.00,
1,914.00 และ 1,919.00 กรัม/วัน ตามลาดับ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์
อัตราการเจริญเติบโต
อัตราการเจริญเติบโตในช่วงอายุ 1-3, 3-5 และ 1-5 สัปดาห์ ของไก่เนื้อที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยอัตราการเจริญเติบโตในช่วงอายุ 1-3 สัปดาห์ เท่ากับ 37.92, 39.74 และ 38.24 กรัม/ตัว/วัน
ตามลาดับ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงอายุ 3-5 สัปดาห์ เท่ากับ 82.68, 77.11 และ 77.78 กรัม/ตัว/
วัน ตามลาดับ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงอายุ 1-5 สัปดาห์ เท่ากับ 55.83, 54.69 และ 54.83
กรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณอาหารที่กิน
ปริมาณอาหารที่กินในช่วงอายุ 1-3, 3-5 และ 1-5 สัปดาห์ ของไก่เนื้อที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ มีค่าไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยปริมาณอาหารที่กินในช่วงอายุ 1-3 สัปดาห์ เท่ากับ 56.12, 58.54 และ 56.57 กรัม/ตัว/วัน
ตามลาดับ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงอายุ 3-5 สัปดาห์ เท่ากับ 176.33, 163.59 และ 165.28 กรัม/
ตัว/วัน ตามลาดับ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงอายุ 1-5 สัปดาห์ เท่ากับ 104.46, 104.97 และ
104.99 กรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารที่กินในช่วงอายุ 1-3, 3-5 และ 1-5 สัปดาห์ ของไก่เนื้อที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2
เปอร์เซ็นต์ มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยปริมาณอาหารที่กินในช่วงอายุ 1-3 สัปดาห์ เท่ากับ 1.47, 1.47 และ 1.48
ตามลาดับ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ในช่วงอายุ 3-5 สัปดาห์ เท่ากับ 2.13, 2.14 และ 2.12 ตามลาดับ ใน
กลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงอายุ 1-5 สัปดาห์ เท่ากับ 1.87, 1.91 และ 1.91 ตามลาดับ ในกลุ่มที่ได้รับ
ยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 4 แสดงผลของระดับการเสริมยีสต์ในอาหารไก่เนื้อต่อน้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต
ปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารและอัตราการตาย
น้าหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม/วัน)
1 - 3 สัปดาห์
3 -5 สัปดาห์
1 - 5 สัปดาห์
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน)
1 - 3 สัปดาห์
3 - 5 สัปดาห์
1 - 5 สัปดาห์
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)
1 - 3 สัปดาห์
3 - 5 สัปดาห์
1 - 5 สัปดาห์
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR)
1 - 3 สัปดาห์
3 - 5 สัปดาห์
1 - 5 สัปดาห์
อัตราการตาย (เปอร์เซ็นต์)
1 - 5 สัปดาห์

กลุ่มควบคุม 0 %

เสริมยีสต์ 0.1 %

เสริมยีสต์ 0.2 %

P - Value

769.50
1,157.50
1,954.00

834.50
1,079.50
1,914.00

803.00
1,089.00
1,919.00

0.14
0.13
0.42

37.92
82.68
55.83

39.74
77.11
54.69

38.24
77.78
54.83

0.14
0.13
0.42

56.12
176.33
104.46

58.54
163.59
104.97

56.57
165.28
104.99

0.21
0.14
0.98

1.47
2.13
1.87

1.47
2.14
1.91

1.48
2.12
1.91

0.94
0.52
0.64

1.67

0.00

0.00

0.40

อัตราการตาย
อัตราการตายของไก่เนื้อที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงอายุ 1-3, 3-5 และ 1-5 สัปดาห์ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) โดยไก่เนื้อที่เสริมยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารมีอัตราการตายในช่วงอายุ 1-5
สัปดาห์ เท่ากับ 1.67 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 4 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยีสต์ที่เสริมเข้าไปในอาหารระดับต่างๆ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ
3.3 ผลของการเสริมยีสต์ต่อคุณภาพซากของไก่เนื้อ
การศึกษาผลของระดับการเสริมยีสต์ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ แสดงดังตารางที่ 4 พบว่า เปอร์เซ็นต์
เลือด เท่ากับ 5.00, 5.65 และ 5.38 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ เปอร์เซ็นต์หัวและคอ เท่ากับ 6.30, 7.21 และ 7.60 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เปอร์เซ็นต์แข้งและเท้า เท่ากับ 3.37, 3.41 และ 3.09 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ
0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง พบว่า การเสริมยีสต์ที่ระดับ
0.01 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญยิ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่เสริมยีสต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าเท่ากับ 70.01, 74.67
และ 70.28 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงผลของระดับการเสริมยีสต์ในอาหารไก่เนื้อต่อคุณภาพซาก
กลุ่มควบคุม 0 %
เลือด (%)
หัวและคอ (%)
แข้งและเท้า (%)
เปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง (%)

5.00
6.30
3.37
70.01B

เสริมยีสต์ 0.1 %
5.65
7.21
3.41
74.67A

เสริมยีสต์ 0.2 %

P - Value

5.38
7.60
3.09
70.28B

0.53
0.63
0.20
0.01

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01)

ผลของระดับการเสริมยีสต์ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วน พบว่า เปอร์เซ็นต์ น่อง เท่ากับ 9.67, 9.87 และ 10.00
เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เปอร์เซ็นต์สะโพก พบว่า
กลุ่มที่เสริมยีสต์ 0.1 เปอร์เซ็นต์และเสริมยีสต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์สะโพกสูงกว่า อย่างมีนัยสาคัญยิ่งกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริมยีสต์
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โดยมีค่าเท่ากับ 11.79, 13.60 และ 13.00 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ เปอร์เซ็นต์
หน้าอก เท่ากับ 17.36, 18.72 และ 16.89 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ เปอร์เซ็นต์หน้าอกใน เท่ากับ 3.57, 3.63 และ 3.24 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เปอร์เซ็นต์ปีกบน เท่ากับ 3.75, 4.01 และ 3.85 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1
และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เปอร์เซ็นต์ปีกล่าง เท่ากับ 3.49, 3.83 และ 3.89 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่
ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และเปอร์เซ็นต์โครง เท่ากับ 18.35, 19.07 และ
18.66 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงผลของระดับการเสริมยีสต์ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้น
กลุ่มควบคุม 0 % เสริมยีสต์ 0.1 %
น่อง (%)
9.76
9.87
B
สะโพก (%)
11.79
13.60 A
หน้าอก (%)
17.36
18.72
อกใน (%)
3.57
3.63
ปีกบน (%)
3.75
4.01
ปีกล่าง (%)
3.49
3.83
โครง (%)
18.35
19.07
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01)

เสริมยีสต์ 0.2 % P - Value
10.00
0.80
A
13.00
0.003
16.89
0.33
3.24
0.41
3.85
0.47
3.89
0.12
18.66
0.59

ผลของระดับการเสริมยีสต์ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์เครื่องใน พบว่า เปอร์เซ็นต์กึ๋น เท่ากับ 1.55, 1.82 และ 2.02
เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เปอร์เซ็นต์ตับ เท่ากับ 2.06,
2.04 และ 2.42 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เปอร์เซ็นต์หัวใจ เท่ากับ 0.50, 0.56 และ 0.53 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ และเปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้อง เท่ากับ 1.12, 1.27 และ 1.19 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ
0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงผลของระดับการเสริมยีสต์ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์เครื่องใน
กึ๋น (%)
ตับ (%)
หัวใจ (%)
ไขมันในช่องท้อง (%)

กลุ่มควบคุม 0 %
1.55
2.06
0.50
1.12

เสริมยีสต์ 0.1 %
1.82
2.04
0.56
1.27

เสริมยีสต์ 0.2 %
2.02
2.42
0.53
1.19

P - Value
0.39
0.16
0.06
0.71

3.4 วิจารณ์ผลการศึกษา
จากการศึกษาผลของผลการเสริมยีสต์สกัดในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ พบว่า ต่ออัตราการเจริญเติบโต
ในไก่เนื้อ น้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต (ADG), ปริมาณอาหารที่กิน (FI) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว
(FCR) และอัตราการตาย สอดคล้องกับ Gao et al. (2008) ซึ่งได้ทาการศึกษา การเสริมยีสต์ที่ระดับ 0, 2.5, 5.0 และ 7.5 กรัม/
กิโลกรัม ของอาหาร พบว่า FI, ADG และ FCR ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และ Mohammed et al. (2015) ซึ่งได้
ทาการศึกษาการเสริมยีสต์ที่ระดับ 0, 1.0, 2.0 และ 3.0 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ในส่วนของ FI,
ADG และ FCR ซึ่งขัดแย้งกับ Miazzo et al. (2005) ซึ่งได้ทาการศึกษาการเสริมยีสต์ที่ระดับ 0, 0.05, 0.15 และ 0.30 เปอร์เซ็นต์
พบว่า ที่ระดับการเสริม 0.05 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ากลุ่มที่เสริมในระดับอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) และขัดแย้งกับ
Shareef and Al-Dabbagh (2009) ซึ่งทาการเสริมยีสต์ที่ระดับ 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์ พบว่า น้าหนักตัวในกลุ่มที่
เสริม 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) และ FCR ในกลุ่มที่เสริม 1.0, 1.5 และ 2.0
เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากกลุ่มที่เสริม 0 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) รวมทั้งขัดแย้งกับ Manal (2012) ได้ทาการศึกษายีสต์ที่ระดับ
0, 0.3, 0.5 และ 0.7 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร พบว่า FI, ADG และ FCR ในกลุ่มที่เสริม 0.5 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P<0.05)
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4. สรุปผล
จากการศึกษาผลของระดับการเสริมยีสต์ในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ โดยใช้ยีสต์ที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2
เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ต่อน้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่
กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และอัตราการตาย ผลต่อคุณภาพซากของไก่เนื้อ พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
ต่อเปอร์เซ็นต์เลือด หัวและคอ และเท้าและแข้ง แต่เปอร์เซ็นต์ซาก พบว่า การเสริมยีสต์ที่ระดับ 0.01 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอย่างมี
นัยสาคัญยิ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่เสริมยีสต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ผลของระดับการเสริมยีสต์ในอาหารไก่เนื้อต่อ
เปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วน พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ต่อเปอร์เซ็นต์น่อง หน้าอก ปีก และโครง ส่วนสะโพก พบว่า กลุ่มที่
เสริมยีสต์ 0.1 เปอร์เซ็นต์และเสริมยีสต์ 0.2 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์สะโพกสูงกว่า อย่างมีนัยสาคัญยิ่งกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริมยีสต์ ผล
ของระดับการเสริมยีสต์ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์เครื่องใน พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ต่อเปอร์เซ็นต์กึ๋น ตับ
หัวใจ และไขมันในช่องท้อง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาการศึกษาการเสริมยีสต์ในระดับที่สูงกว่ากลุ่มการทดลอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาอัตราการย่อยได้ของไก่เนื้อ เพื่อทราบถึงการใช้ประโยชน์ได้ของอาหาร
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การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้านางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang,
Saengphan & Murugan, 2002) ด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม (Schizochytrium sp.)
Enhancing Total Fats in Fairy Shrimps with Schizochytrium sp.
ศิริวรรณ คิดประเสริฐ และ ชนัดดา เกษมโชติช่วง
Siriwan Khidprasert and Chanadda Kasemchotchung
สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี

บทคัดย่อ

การศึกษาปริมาณไขมันรวมในไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมชิโซไซเตรียมความหนาแน่นของเซลล์ 1x108เซลล์ต่อมิลลิลิตร
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ต่อไรน้านางฟ้าไทย 300 กรัม ในปริมาตรน้า 15 ลิตร ในเวลาที่ต่างกัน คือ 2, 4 และ 6 ชั่วโมง เทียบกับชุด
ควบคุม คือไรน้านางฟ้าไทยที่ไม่ได้เ สริมชิโซไซเตรียม ท้าการสุ่มไรน้านางฟ้าไทย อายุ 15 วัน ลงในภาชนะพลาสติกทรงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ปริมาตรน้า 15 ลิตร พบว่าไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วนชิโซไซเตรียมมีปริมาณไขมันรวมสูงกว่าไร
น้านางฟ้าไทยในกลุ่มที่ไม่ได้เสริมด้วยชิโซไซเตรียม (p<0.05) โดยไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม 2 ชั่วโมง มีปริมาณ
ไขมันรวมสูงที่สุด คือ ร้อยละ 12.78±0.83 รองลงคือ ไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม 4 ชั่วโมง มีปริมาณไขมันรวม คือ
ร้อยละ 12.43±0.43 ไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม 6 ชั่วโมง มีปริมาณไขมันรวม คือ ร้อยละ 12.14±0.69 และ ไรน้า
นางฟ้าไทยที่ไม่ได้เสริมชิโซไซเตรียม มีปริมาณไขมันรวม คือ ร้อยละ 8.58±0.13 จากการศึกษาครังนีสรุปได้ว่า การเสริมไขมันรวม
ในไรน้านางฟ้าไทยด้วยชิโซไซเตรียมเป็นเวลา 2 ชั่วโมงสามารถเพิ่มปริมาณไขมันรวมได้สูงสุด
ค้าส้าคัญ : ไรน้านางฟ้าไทย การเพิ่มปริมาณสาร ชิโซไซเตรียม

Abstract
From the study of increasing total fat in fairy shrimp (Branchinella thailandensis) by supplement
Schizochytrium sp. that has the cell density 1x108 cell per millimeter. The volume of Schizochytrium sp. is 20
milliliters per fairy shrimp 300 grams and water 15 liters. The time conditions of supplementary in this study are 2,
4 and 6 hours, respectively. The studied conditions are comparing with the control condition which is the fairy
shrimp that did not supplement by Schizochytrium sp. The methodology is sampling 15 days old fairy shrimp into
the circle-shaped plastic container that has 50 centimeters as diameter and contained 15 liters of water. The result
found that the fairly shrimp that supplement by Schizochytrium sp. has higher amount of total fat as comparing
with the control condition at P<0.05. The fairy shrimp that supplemented by Schizochytrium sp. for 2 hours has
the highest total fat which is 8.78 ± 0.83. Secondly is fairy shrimp that supplemented by Schizochytrium sp. for 4
hours. The total fat is 8.43 ± 0.43. Thirdly is fairy shrimp that supplemented by Schizochytrium sp. for 6 hours
which has the total fat 8.14 ± 0.69. And lastly is the control condition that has the total fat 4.58 ± 0.13. In
conclusion, supplementary fairy shrimp by Schizochytrium sp. for 2 hours would provide the best result of
increasing the amount of total fat in Thai fairy shrimp.
Keywords: Fairy shrimp, Branchinella thailandensis, Enrichment and Schizochytrium sp.

1.บทน้า
ในปัจจุบันไรน้านางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002) เป็นอาหาร
มีชีวิตที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เพาะเลียงปลาสวยงาม เนื่องจากมีปริมาณสารสีแคโรทีนอยด์ (carotenoids) สูงกว่าอาหารมีชีวิตชนิด
อื่น ได้แก่ อาร์ทีเมีย ไรแดง โรติเฟอร์ หนอนแดงฯ อีกทังยังปลอดภัยมากกว่าการให้อาหารส้าเร็จรูป เนื่องจากอาหารส้าเร็จรูปมักใช้
สารสีสังเคราะห์ ซึ่งต่างจากไรน้านางฟ้าไทยที่เป็นสารสีจากธรรมชาติ จึงท้าให้ปลาสวยงาม มีสีสันที่สวยสดใสได้อย่างปลอดภัย แต่เมื่อ
พิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตกลับพบว่า ปลาที่ได้รับไรน้านางฟ้าไทยมีอัตราการเจริญเติบโตต่้ากว่าปลาที่ได้รับอาหารมีชีวิตชนิดอื่น
เนื่องจากไรน้านางฟ้าไทยมีปริมาณไขมันรวมที่ต่้า ร้อยละ 7.57 (Wipavee et al., 2012) เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารมีชีวิตชนิดอื่น เช่น
หนอนแดง ที่มีปริมาณไขมันร้อยละ 14 และอาร์ทีเมียที่มีปริมาณไขมันร้อยละ 13.49 (นุกูล .มปป.) ดังนันการเพิ่มปริมาณไขมันรวมใน

202

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ไรน้านางฟ้าไทยด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม ซึ่งเป็นแหล่งของกรดไขมันที่จ้าเป็น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณไขมันรวม
รวมให้กับไรน้านางฟ้าไทย
สาหร่ายชิโซไซเตรียม (Schizochytrium sp.) คือสาหร่ายในกลุ่มสาหร่ายสีขาว มีคุณสมบัติในการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวใน
กลุ่มโอเมกา 3 โดยเฉพาะ Docosahexaenoic acid (DHA, 22:6, n-3) สะสมในเซลล์สูง(Yongmanitchai et al., 2007) โดยมีค่าอยู่
ในช่วง 15.41-180.74 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง อีกทังยังมีกรดไขมัน Eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5, n-3) และ
Arachidonic acid (ARA, 20:4 n-6) ในปริมาณต่้าคือ 0.25-7.42 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักและ 0.16-3.85 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง
ตามล้าดับ (ปิยารมณ์, 2552)
การเสริมกรดไขมันในสัตว์ ที่มีพฤติกรรมการกินแบบกรองกิน เช่น ไรน้านางฟ้า อาร์ทีเมีย สามารถท้าได้หลายวิธี คือ ให้
กินแพลงก์ตอนพืชที่มีกรดไขมันที่จ้าเป็นสูงหรือให้กินอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับสัตว์น้าวัยอ่อนที่มีกรดไขมันที่จ้าเป็นสูงให้กินน้ามันในรู ป
อีมัลชัน (emulsion) หรือให้กินน้ามัน หรือเอสเตอร์ (ester) ของกรดไขมันที่เป็นอีมัลชัน (Watanabe el al.,1982) การท้าอีมัลชันก็
เพื่อให้น้ามันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆลอยตัวอยู่ในน้าโดยไม่รวมตัวกันลอยอยู่ที่บริเวณผิวน้าซึ่งจะท้าให้สัตว์กรองกินได้ (Watanabe et
al., 1983)
ปิยารมณ์และคณะ (มปป.) ได้ศึกษาผลของชิโซไซเตรียมต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม ระยะ
โพสสลาร์วา 12 ที่เลียงในน้าความเค็ม 5 และ 25 พีพีทีเป็นระยะเวลา 30 วันโดยการผสมชิโซไซเตรียมในรูปของเหลวกับอาหาร
ส้าเร็จรูปพบว่าการใช้ ชิโซไซเตรียมเสริมอาหารในการเลียงกุ้งขาวมีผลท้าให้อัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของกุ้งสูงขึนทังที่เลียง
ด้วยน้าความเค็มต่้าและความเค็มปกติ
ด้วยเหตุนีจึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมชิโซไซเตรียมให้กับไรน้านางฟ้าไทยเพื่อให้มีปริมาณ
ไขมันรวมสูงขึน

2. วิธีการทดลอง
1) การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง การ
ทดลองละ 3 ซ้า คือ
ชุดการทดลองที่ 1 ไรน้านางฟ้าไทยที่ไม่เสริมสาหร่ายชิโซไซเตรียม (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 ไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม 2 ชั่วโมง
ชุดการทดลองที่ 3 ไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม 4 ชั่วโมง
ชุดการทดลองที่ 4 ไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม 6 ชั่วโมง

2) การเตรียมพันธุ์ไรน้านางฟ้าไทย
ท้าการฟักไข่ไรน้านางฟ้าไทยเป็นเวลา 8 ชั่วโมง เมื่อไรน้านางฟ้าไทยฟักออกเป็นตัว จะน้าตัวอ่อนไรน้านางฟ้าไทยไปอนุบาล
ในถังไฟเบอร์ ขนาด 500 ลิตร ให้คลอเรลลาเป็นอาหารเมื่อไรน้านางฟ้าไทยอายุ 5 วัน ท้าการย้ายไรน้านางฟ้าไทยลงบ่อเลียงขนาด
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 5 เมตร และสูง 0.5 เมตร ใส่น้าสูง 0.3 เมตร โดยอาหารที่ใช้เลียงคือคลอเรลลา และมีการให้อากาศด้วยหัวทราย
จากนันเมื่อไรน้านางฟ้าอายุครบ 15 วัน ท้าการสุ่มไรน้านางฟ้าไทยจ้านวน 300 กรัม ลงกะละมัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50
เซนติเมตร ปริมาตรน้า 15 ลิตร

3) การเตรียมสาหร่ายชิโซไซเตรียม

ชิโซไซเตรี ยมสด ความหนาแน่ นของเซลล์ 1x108 เซลล์ต่ อมิล ลิลิตร บรรจุในขวดส้ าเร็ จรูปของ คณะวิ ทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

4) การเสริมกรดไขมัน
ใช้ชิโซไซเตรียม 20 มิลลิลิตร ใส่ลงในชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4

5) การวิเคราะห์ปริมาณไขมันรวม
น้าตัวอย่างไรน้านางฟ้าไทยเมื่อสินสุดการทดลอง ไปวิเคราะห์หาปริมาณไขมันรวมโดยการน้าไรน้านางฟ้าไทยไปอบให้
แห้ง แล้วจึงน้าไปวิเคราะห์หาไขมันรวมด้วยวิธี Ether Extract (AOAC, 1997)
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6) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
น้าข้ อมู ลปริ มาณไขมั นรวมในไรน้ านางฟ้ าไทย ทดสอบความแตกต่ างทางสถิ ติ ด้ วยการวิ เคราะห์ การแปรปรวนแบบ
Completely Randomized Design (CRD) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหน่วยทดลอง คือ Duncan’s New Multiple
Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้านางฟ้าไทย โดยใช้ชิ โซไซเตรียม ที่มีความหนาแน่นของเซลล์ 1x108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ต่อไรน้านางฟ้าไทย 300 กรัม ในปริมาตรน้า 15 ลิตร พบว่าไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียมมีปริมาณ
ไขมันสูงกว่าไรน้านางฟ้าในกลุ่มที่ไม่ได้เสริม (p<0.05) โดยไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม 2 ชั่วโมงมีปริมาณไขมันรวมสูงที่สุด
ร้อยละ 12.78 ± 0.83 รองลงมาคือ ไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม 4 ชั่วโมง มีปริมาณ ไขมันรวมร้อยละ 12.43 ± 0.43 ไรน้า
นางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม 6 ชั่วโมง มีปริมาณไขมันรวมร้อยละ 12.14 ± 0.69 และชุดควบคุมมีปริมาณไขมันรวมต่้าสุด ร้อยละ
8.58 ± 0.13 ดังภาพที่ 1
ปริมาณไขมันรวม (ร้อยละ)
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ภาพที่ 1 ร้อยละปริมาณไขมันรวมของไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม
ไรน้านางฟ้าไทยเป็นอาหารมีชีวิตที่ได้ก้าลังได้รับความนิยมน้ามาเลียงปลาสวยงาม เนื่องจากมีปริมาณของโปรตีนและสารสี
ในกลุ่มแคโรทีนอยด์สูง ท้าให้ปลาที่กินไรน้านางฟ้ามีสีสันที่สวยงาม แต่ไรน้านางฟ้านันมีปริมาณไขมันรวมต่้าเมื่อเทียบกับอาหารมีชีวิต
ชนิดอื่น ซึ่งไขมันเป็นสารอาหารที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้าโดยไขมันที่สัตว์น้าต้องการจะอยู่ในรูปของกรดไขมันไม่
อิ่มตัวซึ่งร่างกายของสัตว์น้าไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง ต้องได้รับจากอาหารเท่านัน (เวียง, 2540) ซึ่งในการทดลองครังได้ท้าการเสริม
ไขมันรวมในตัวไรน้านางฟ้าไทยด้วยชิโซไซเตรียม ซึ่งเป็นกลุ่มของสาหร่ายสีขาวที่พบตามป่าชายเลน ที่มีการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวใน
กลุ่มโอเมกา 3 โดยเฉพาะ DHA สะสมในเซลล์สูง (Yongmanitchai et al., 2007) โดยการใช้ชิโซไซเตรียมสด ที่มีความหนาแน่นของ
เซลล์ 1x108เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ต่อไรน้านางฟ้าไทย 300 กรัม ในปริมาตรน้า 15 ลิตร พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณ
ไขมันรวม ในไรน้านางฟ้าไทยได้ ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Munuswamy (2005) ที่ได้เสริมกรดไขมันในไรน้านางฟ้าชนิด
Steptocephalus dichotomus ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อทางการค้าว่า ALGAMAC-2000 และ DHA-SELCO ซึ่งเป็นชิโซไซเตรียมที่ผ่าน
กระบวนการท้าแห้ง แล้วท้าให้ไรน้านางฟ้ามีกรดไขมันรวมที่เพิ่มขึน และยังสอดคล้องกับการทดลองของปรียานุช และ ญานี (2554)
ที่ได้ท้าการเสริมไขมันในไรน้านางฟ้าไทย ด้วยน้ามันปลา เนื่องจากไรน้านางฟ้าเป็นสัตว์ที่กรองกินอนุภาคทุกประเภทที่แขวนลอยอยู่ใน
น้าทังที่เป็นอินทรีย์สาร และอนินทรีย์สารที่มีขนาดเหมาะสม (non-selective feeding)(นุกูลและคณะ, 2549) เช่นเดียวกับโรติเฟอร์
อาร์ที เมีย โคพีพอด และไรน้ากร่อยท้าให้ สามารถที่จะใช้ สัตว์ในกลุ่มนีเป็ นตัวกลางในการน้าพาสารอาหารที่มี ประโยชน์ต่ อการ
เจริญเติบโตไปยังสัตว์น้าที่ต้องการ หรือที่เรียกว่า bioencapsulate (สมสืบและคณะ, 2538 และ อาภรณ์และคณะ, 2547) และถ้า
พิจารณาดูจากระยะเวลาในการเสริมชิโซไซเตรียมแล้ว พบว่าการเสริมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะท้าให้ไรน้านางฟ้าไทยมีปริมาณไขมันรวม
สูงกว่าที่เสริมด้วยเวลา 4 และ 6 ชั่วโมง เนื่องจากไรน้านางฟ้าไทยเป็นสัตว์ที่มีล้าไส้สันและตรง เมื่อเวลาผ่านไปนานขึนอาจขับถ่าย
อาหารออกมา ท้าให้การสะสมไขมันในร่างกายลดลง การเสริมชิโซไซเตรียมเซลล์สดในไรน้านางฟ้าไทยนันดีกว่าการเสริมด้วยน้ามันปลา
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เนื่องจากการเสริมด้วยชิโซไซเตรียมมีอัตรารอดมากกว่าการเสริมด้วยน้ามันปลา ซึ่งการที่เสริมชิโซไซเตรียมที่มีองค์ประกอบของกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวสูงในกลุ่มโอเมกา-3 (W-3) ประกอบด้วย Docosahexaenoic acid (DHA, 22:6, n-3) และ Eicosapentaenoic acid
(EPA, 20:5, n-3) ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวนีมีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด พัฒนาการของสัตว์น้าวัยอ่อน การพัฒนาระบบ
สืบพันธ์ ความทนต่อความเครียด และส่งเสริมการท้างานของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ (Chim et al., 2001 : Rees et al., 1994)

4. สรุปผล

การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้านางฟ้าไทย ด้วยชิโซไซเตรียม ที่มีความหนาแน่นของเซลล์ 1x108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ต่อไรน้านางฟ้าไทย 300 กรัม ในปริมาตรน้า 15 ลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง สามารถเพิ่มปริมาณไขมันรวมได้ดี
ที่สุด ดีกว่าการเสริมที่เวลา 4 และ 6 ชั่วโมง รวมทังชุดที่ไม่ได้เสริมด้วยชิโซไซเตรียม
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการใช้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลต่อปริมาณการกินได้ การ
ย่อยได้ สมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของโคเนื้อ ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อค โดยแบ่งออกเป็น 4
ทรีตเม็นต์ คือ การใช้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารข้นที่ระดับ 0, 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ใช้โคเนือ้ ลูกผสม
โลว์ไลน์ แองกัส น้าหนักเริ่มต้น 150 กิโลกรัม จานวน 16 ตัว ใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 150 วัน ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณ
การกินได้เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้าหนักตัว น้าหนักกรัมต่อกิโลกรัมเมทาโบลิค น้าหนักตัวที่เปลี่ยนแปลง และอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อวัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ เยื่อใย ADF เยื่อใย NDF และ
โปรตีนหยาบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ผลต่อคุณภาพซากของโคเนื้อ พบว่า น้าหนักซากอุ่น เปอร์เซ็นต์ซาก ความหนาไขมันสัน
หลัง พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน สีของเนื้อ และไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ นั่นแสดงว่า สามารถใช้กากมัน
สาปะหลังจาการผลิตเอทานอลที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารโคเนื้อโดยไม่ส่งผลเสียต่อสมรรถภาพการผลิต
คาสาคัญ: กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล โคเนื้อ

Abstract
The objectives of this study were to determine the effect of cassava pulp from ethanol production on
voluntary feed intake, digestibility, growth performance and carcass quality in cattle. Randomize complete block
design (RCBD) was used in this experiment. There were 4 treatment (0, 5, 10 and 20 % of cassava pulp from
ethanol production in concentrate), which 16 low line Angus crossbreeds provided ad libitum of roughage with 150
days on feed. Result showed that level of cassava pulp from ethanol production on percent body weight intake,
metabolic weight intake, body weight change and average daily gain were not significantly different (P>0.05).
Digestibility of dry matter, organic matter, ADF, NDF and crude protein were not significantly different. Tests of
carcass quality found that carcass weight, carcass percentage, back fat thickness, loin eye area, meat color, and
marbling score were not significant different. Thus, cassava pulp from ethanol production can be used at 20 % in
concentrate without any disadvantages.
Keywords: Cassava pulp from ethanol production, Cattle

1. บทนา
ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องประสบปัญหาวิกฤติด้านพลังงานเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่ง
จาเป็นต้องพึ่งพาการนาเข้าพลังงานมากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ ของการบริโภคพลังงานภายในประเทศทั้งหมด และมากกว่า 80
เปอร์เซ็นต์ เป็นการนาเข้าพลังงานในรูปของน้ามันเชื้อเพลิง มีการคาดการณ์ว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า พลังงานน้ามันเชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิลจะหมดลง ดังนั้นทุกประเทศจึงพยายามหาแหล่งพลังงานใหม่มาทดแทนน้ามัน ซึ่งได้แก่ พลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพลังงานที่มีการส่งเสริมให้เป็นพลังงานทางเลือก คือ พลังงาน
ที่ได้จากชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานที่มาจากพืชพลังงานต่างๆ เช่น มันสาปะหลัง อ้อย กากน้าตาล มันเทศ มันฝรั่ง ข้าวโพด ข้าวสาลี
ข้าวฟ่างหวาน เป็นต้น พืชเหล่านี้สามารถนาไปใช้ในการผลิ ตเป็นพลังงานในรูปของเอทานอลได้ และเนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมมีความพร้อมในด้านวัตถุดิบ หรือพืชผลทางการเกษตรที่จะนามาใช้ในการผลิตเอทานอล ซึ่งการผลิตเอทานอล
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ในประเทศไทยจะนิยมใช้มันสาปะหลัง เนื่องจากมีปริมาณที่เพียงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางอุ ตสาหกรรมอื่นๆ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสาปะหลัง นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีผลผลิตส่วนเกินของมันสาปะหลังประมาณ 4 ล้าน
ตัน สามารถผลิตเป็นเอทานอลได้ไม่ต่ากว่า 2 ล้านลิตรต่อวัน ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะช่วยลดปัญหามันสาปะหลังล้นตลาด และลดการ
แทรกแซงราคาหัวมันสาปะหลัง จากการนามันสาปะหลังไปใช้ในการผลิตเอทานอลดังกล่าว จะได้เศษเหลือจากอุตสาหกรรมเป็น
จานวนมาก ซึ่งเรียกว่า กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล สุกัญญา และวราพันธ์ (2559) รายงานว่า ในการผลิตเอทานอล
1 ลิตร จะใช้มันสาปะหลังสด 6.1 กิโลกรัม ในปัจจุบันมีโรงงานที่ผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลังจานวน 7 โรงงาน มีกาลังการผลิต
1,430,000 ลิตรต่อวัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2559) และประมาณว่าจะมีกากมันสาปะหลังจากการ
ผลิตเอทานอลจานวนทั้งสิ้น 2,859.9-3,813.2 ตันต่อวัน
วราพันธุ์ และคณะ (2551) ได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล พบว่า
มีวัตถุแห้ง 25.08 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยาบ 7.27 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.07 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 35.72 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 12.94
เปอร์เซ็นต์ และไนโตรเจน ฟรี เอ็กแทรกซ์ 43.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์
เคี้ยวเอื้องเนื่องจากมีเยื่อใยสูง ซึ่งการใช้ประโยชน์ได้ของเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลจะสามารถลดมลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ อันจะทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีผลกาไรจากการเลี้ยงโคเนื้อมากขึ้น

2. วิธีการทดลอง
แผนการทดลอง และการแบ่งกลุ่มการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomize Complete Block Design, RCBD) โดยแบ่งออกเป็น 4
ทรีตเม็นต์ จานวน 4 ซ้า โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 150 วัน สัตว์ที่นามาใช้ในการทดลองจะถูกแบ่งกลุ่ม และสุ่มเพื่อให้
ได้รับทรีตเม็นต์ต่างๆ ตามแผนการทดลองที่วางไว้ ดังนี้ คือ
ทรีตเม็นต์ ที่ 1 กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารข้น
ทรีตเม็นต์ ที่ 2 กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารข้น
ทรีตเม็นต์ ที่ 3 กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารข้น
ทรีตเม็นต์ ที่ 4 กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารข้น
สัตว์ทดลอง และการเตรียมอาหารทดลอง
ใช้โคเนื้อลูกผสมโลว์ไลน์ แองกัส ที่มีน้าหนักเริ่มต้น 150 กิโลกรัม จานวน 16 ตัว ช่วงก่อนการทดลอง (preliminary
period) จะทาการแยกสัตว์ออกจากฝูง และขังรวมกันในคอกที่มีน้าสะอาด และอาหารให้กิน คานวณสูตรอาหาร ในลักษณะของอาหาร
ผสมสาเร็จรูป โดยใช้ฟางข้าวเป็นอาหารหยาบ ผสมสูตรอาหารโดยมีสัดส่วนของกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล 0, 5, 10 และ
20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในช่วงก่อนการทดลอง สัตว์ทดลองจะได้รับอาหาร 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเวลา 07.00 น. และช่วงบ่ายเวลา
15.00 น. โดยทุกครั้งที่ให้อาหารจะทาการชั่งน้าหนักก่อน และอาหารที่เหลือในแต่ละวันจะทาการชั่งออกทุกครั้งที่ให้อาหารใหม่ในช่วง
เช้าของวันถัดไป ช่วงระยะทดลอง (experiment period) ทาการจดบันทึกปริมาณอาหารที่กิน โดยการชั่งอาหารเก่าออกในแต่ละวัน
และในสัปดาห์สุดท้ายจะทาการเก็บข้อมูลปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และสมรรถภาพการเจริญเติบโต
การเก็บข้อมูล
บันทึกปริมาณการให้อาหารทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายก่อนให้อาหารทุกวัน โดยการชั่งอาหารที่เหลือออกก่อนที่จะมีการให้
อาหารในครั้งถัดไป และจดบันทึกปริมาณการให้อาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในแต่ละทรีตเมนต์ ประมาณ 500 กรัม ทุกสัปดาห์ เพื่อ
เตรียมการวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมี คือ วัตถุแห้ง (DM), เถ้า (ash), โปรตีนหยาบ (crude protein, CP) ตามวิธีมาตรฐาน
AOAC (1980) และหาเยื่อใย NDF (neutral detergent fiber), เยื่อใย NDF (acid detergent fiber, ADF) และลิกนิน (acid
detergent lignin, ADL) ตามวิธีของ Georing and Van Soest (1970) และวิเคราะห์หาเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (acid insoluble ash,
AIA) ตามวิธีของ Van Keulen and Young (1987) สุ่มเก็บตัวอย่างมูล โดยเก็บจากมูลที่ใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนาไปอบที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง เพื่อหาความชื้น ส่วนที่สองนาไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาไปบดผ่านตะแกรง
ขนาด 1 มิลลิเมตร เพื่อนาไปวิเคราะห์หา DM, NDF, ADF, ADL และ ash ตามวิธีเดียวกับการวิเคราะห์ในตัวอย่างอาหาร บันทึก
น้าหนักที่เปลี่ยนแปลงของสัตว์ทดลองในแต่ละกลุ่มหลังสิ้นสุดการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการขุน นาโคเข้าฆ่าและศึกษาลักษณะซาก ชั่ง
และบันทึกน้าหนักมีชีวิตหลังอดอาหารเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีน้าสะอาดให้กินตลอดเวลา การฆ่าและตัดแต่งเพื่อศึกษาลักษณะ
คุณภาพซากจะทาตามมาตรฐานสากลตามวิธีของ National Livestock and Meat Board (Ziegler, 1977) ชั่งน้าหนักและบันทึก
น้าหนักซากสด และแช่เย็นในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน ชั่งและบันทึกน้าหนักซากเย็น หลังจากนั้นนาซาก
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ซีกขวาตัดหนึ่งในสี่ (Quartering) โดยตัดผ่านซี่โครงซี่ที่ 12 และ 13 เก็บข้อมูลเปอร์เซ็นต์ซาก พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน ระดับไขมันแทรก
ในกล้ามเนื้อ (Marbling score) และสีเนื้อ
การวิเคราะห์ผลการทดลอง
หาสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโภชนะ โดยการใช้ตัวบ่งชี้ภายใน (acid insoluble ash, AIA) และคานวณตามวิธีการของ
Schnider and Flatt (1975) ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบ analysis of variance
ตามแผนการทดลองที่วางไว้ โดยใช้ Proc. GLM และทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีตเมนต์ โดยวิธี Duncan’s new
multiple range test (Steel and Torries, 1980)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลแสดงในตารางที่ 1 พบว่า มีวัตถุแห้ง
โปรตีนหยาบ ไขมัน เยื่อใย NDF เยื่อใย ADF ลิกนิน และเถ้า เท่ากับ 20.69, 6.81, 1.58, 42.11, 25.53, 4.15 และ 17.13
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งปริมาณโปรตีนหยาบ พบว่า มีค่าต่ากว่าที่รายงานไว้โดย สุกัญญาและวราพันธ์ (2552) เทอดศักดิ์และ
คณะ (2558) และวีระพลและคณะ (2558) ที่รายงานไว้ว่า กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลมีค่าโปรตีนหยาบเท่ากับ 7.27,
9.83 และ 7.04 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งระดับของโปรตีนหยาบ อาจมีความแตกกันกันไปตามวัตถุดิบที่ใช้ กรรมวิธีการผลิต
เอทานอล รวมทั้งวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่าง ในส่วนของเถ้า พบว่า มีค่าเท่ากับ 17.13 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าที่รายงานไว้โดยเทอดศักดิ์
และคณะ (2558) และวีระพล และคณะ (2558) ที่รายงานไว้ว่า เถ้าในกากเอทานอลมีค่าเท่ากับ 11.98 และ 11.55 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทรายที่ติดมาจากกากมันสาปะหลัง รวมทั้งในขั้นตอนการรับตัวอย่างกากมันสาปะหลังจากการผลิต
เอทานอลจะใช้รถตัก ตักขึ้นมาจากบ่อเก็บกากเอทานอล ซึ่งอาจมีทรายติดมาด้วยทาให้เถ้ามีปริมาณสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณไขมัน
เยื่อใย ADF และเยื่อใย NDF มีค่าใกล้เคียงกับที่รายงานไว้โดย สุกัญญาและวราพันธ์ (2552) เทอดศักดิ์และคณะ (2558) และ
วีระพล และคณะ (2558)
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง พบว่า ปริมาณของวัตถุแห้งในอาหารทั้ง 4 สูตร มีค่าใกล้เคียงกัน
คือ เท่ากับ 87.32, 88.65, 87.91 และ 88.83 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารที่มีกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล 0, 5, 10 และ
20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ปริมาณโปรตีนหยาบของอาหารทดลองทั้ง 4 สูตร มีค่าเท่ากับ 16.44, 16.28, 16.34 และ 16.16
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับที่คานวณไว้ คือ 16.13, 16.26, 16.23 และ 16.13 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารที่มี กากมัน
สาปะหลังจากการผลิตเอทานอล 0, 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ รวมทั้งปริมาณไขมัน เยื่อใย ADF และเยื่อใย NDF ใน
อาหารทั้ง 4 สูตร มีค่าใกล้เคียงกับสูตรอาหารที่คานวณไว้ ส่วนปริมาณเถ้าในอาหารทดลองพบว่า มีค่า สูงกว่าที่คานวณไว้ คือ
เท่ากับ 9.48, 12.71, 17.91 และ 20.73 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารที่มีกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล 0, 5, 10 และ 20
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากในกากกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลที่นามาผสมในสูตรอาหารมีปริมาณเถ้าอยู่สูง
ทาให้สูตรอาหารที่มีสัดส่วนของกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลผสมอยู่มีค่าปริมาณเถ้าสูงขึ้นด้วย

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารที่ใช้ในการทดลองจากการวิเคราะห์
Item
DM, %

Treatment
T1
87.15

T2
88.13

T3
87.57

T4
88.01

EBP

Rice straw

21.83

93.16

%DM
CP
16.44
16.28
16.34
16.16
9.83
3.25
EE
4.14
3.74
3.48
3.65
2.44
1.20
ADF
19.63
20.11
20.54
21.32
26.21
54.05
NDF
31.93
32.31
33.55
37.39
45.64
75.69
ADL
3.66
4.32
4.54
5.14
4.45
3.71
Ash
5.48
7.71
7.91
8.44
11.98
9.36
หมายเหตุ : T1 = กากเอทานอล 0 % ในสูตรอาหาร, T2 = กากเอทานอล 5 % ในสูตรอาหาร, T3 = กากเอทานอล 10 % ในสูตรอาหาร,
T4 = กากเอทานอล 20 % ในสูตรอาหาร, CEP = cassava pulp from ethanol production
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ปริมาณการกินได้ (Feed Intake)
ปริมาณการกินได้เมื่อคิดเป็นกิโลกรัมน้าหนักแห้ง พบว่า ค่าเฉลี่ยของปริมาณอาหารที่กินรวมของโคทดลอง ทั้ง 4 กลุ่ม
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยมีค่าเท่ากับ 4.80, 4.41, 5.44 และ 4.87 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ในกลุ่มที่ได้รับ
อาหารที่มีกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล 0, 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยปริมาณอาหารข้นจะให้ที่ระดับ
1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัว แต่ปริมาณอาหารหยาบจะให้แบบเต็มที่ ซึ่งอาจทาให้ปริมาณการกินได้รวมของอาหารแตกต่างกันได้
ส่วนปริมาณการกินได้เมื่อคิด เป็นเปอร์เซ็นต์น้าหนักตัว และกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักตัว0.75 พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
(P>0.05) คือเท่ากับ 2.95, 3.00, 2.96 และ 2.96 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัว กับ 2.25, 2.28, 2.25 และ 2.26 กรัมต่อกิโลกรัม
น้าหนักตัว0.75 ในสูตรอาหารที่มีกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล 0, 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 ศุภกิจและคณะ (2555) ได้ศึกษาการใช้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลหมักยีสต์เพื่อเป็นอาหารในโครีดนม
โดยใช้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลหมักยีสต์ 0, 25, 35 และ 45 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณการกินได้เมื่อ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้าหนักตัวจะลดลง (P<0.01) เมื่อได้รับกากเอทานอลหมักสูงกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เทอดศักดิ์ และคณะ
(2558) ศึกษาผลของการใช้ผลพลอยได้ของมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลต่อผลผลิตน้านม และองค์ประกอบของน้านมในโค
นม โดยการใช้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารที่ระดับ 0, 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โคนมลูกผสม
โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยนที่อยู่ในช่วงกลางของการให้นม ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณการกินได้เมื่อคิดเป็นกิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) จากการศึกษาพบว่า ปริมาณการกินได้ของโคทดลองจะมีค่าต่า เนื่องจากเป็นโคลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง x
โลวไลน์แองกัส ซึ่งเป็นโคมีขนาดเล็ก เรืองยศ และคณะ (2556) ได้ทาการศึกษา การแสดงออกของโคพื้ นเมืองพันธุ์แท้กับโค
ลูกผสมพันธุ์พนื้ เมือง x แองกัสเตี้ย เมื่อได้รับอาหารทดลอง 3 กลุ่ม คือ ฟางข้าว ฟางข้าวเสริมด้วยอาหารข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ของ
น้าหนักตัว และหญ้าแพงโกร่าแห้ง ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการกินได้ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ นอกจากนี้ เรืองยศและ
วันชัย (2559) ได้ทาการทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง x โลว์ไลน์แองกัสระดับสายเลือด 75:25,
50:50, และ 25:75 เมื่อได้รับฟางข้าวแบบเต็มที่และเสริมด้วยกากแป้งมัน สาปะหลังหมักในอัตรา 1.0 เปอร์เซ็นต์ ของน้าหนักตัว
พบว่า ปริมาณการกินได้ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง โดยมีปริมาณการกินได้รวมในแต่ละกลุ่มเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
น้าหนักตัว เท่ากับ 2.38, 2.37 และ 2.32 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ

ตารางที่ 2 ผลของกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้
และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน
Item

Treatment
T2 (10%)
T3 (15%)
124.75
124.25
182.75
182.25

Pr > F

T1 (0%)
T4 (20%)
Initial body weight, Kg
129.50
127.50
0.20
Final weight, Kg
186.75
185.75
0.14
Intake, kg/d
Kg DM/d
4.80B
4.41 B
5.44 A
4.87 B
0.01
% BW
2.95
3.00
2.96
2.96
0.49
g/Kg BW 0.75
2.25
2.28
2.25
2.26
0.40
Nutrient digestibility, %
DM
64.56
63.93
63.41
62.83
2.24
OM
67.56
66.51
65.88
67.21
1.58
CP
54.32
52.87
53.34
51.91
3.52
NDF
56.54
55.46
56.41
54.88
8.32
ADF
35.88
34.32
34.76
34.33
4.34
Average daily gain, Kg/d
0.35
0.34
0.41
0.39
0.60
หมายเหตุ : A,B Value within the same row a common superscript are significantly different (P<0.05)
T1 = กากเอทานอล 0 % ในสูตรอาหาร, T2 = กากเอทานอล 5 % ในสูตรอาหาร, T3 = กากเอทาอนล 10 % ในสูตรอาหาร,
T4 = กากเอทานอล 20 % ในสูตรอาหาร

การย่อยได้ (Digestibility)
จากการศึกษาพบว่า การย่อยได้ของวัตถุแห้งมีค่า เท่ากับ 64.56, 63.93, 63.41 และ 62.83 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) รวมทั้งการย่อยได้ของอินทรียวัตถุไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) เช่นเดียวกัน (67.56, 66.51,
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65.88 และ 67.21 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ) นอกจากนี้ปริมาณการย่อยได้ของเยื่อใย NDF เยื่อใย ADF พบว่า ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (P>0.05) (56.54, 55.46, 56.41 และ 54.88 เปอร์เซ็นต์ กับ 35.88, 34.32, 34.76 และ 34.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ)
สาหรับการย่อยได้ของโปรตีนหยาบ พบว่า มีการย่อยได้เท่ากับ 54.32, 52.87, 54.34 และ 51.91 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารที่มี
กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล 0, 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่ มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ดัง
แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า ระดับการใช้กากเอทานอลในอาหารโคเนื้อที่ระดับต่างๆ ไม่มีผลต่อสัมประสิทธิ์การ
ย่อยได้ สอดคล้องกับ วรางคณา และฉลอง (2557) ที่ได้ศึกษา ผลของการใช้กากเอทานอลหมักด้วยยีสต์ (Saccharomyce
cerevisiae) และเชื้อรา (Aspergillus niger) ในสูตรอาหารผสมสาเร็จต่อการย่อยได้และจลนพลศาสตร์ของการผลิตแก๊ส โดยใช้
เทคนิคผลผลิตแก๊สในหลอดทดลอง ในสูตรอาหารทดลอง 7 สูตร คือ สูตรอาหารไม่เสริมกากเอทานอลหมัก กากเอทานอลหมัก
ด้วยยีสต์ 5 มิลลิลิตร กากเอทานอลหมักด้วยยีสต์ 25 มิลลิลิตร กากเอทานอลหมักด้วยยีสต์ 50 มิลลิลิตร กากเอทานอลหมักด้วย
เชื้อรา 5 มิลลิลิตร กากเอทานอลหมักด้วยเชื้อรา 25 มิลลิลิตร และกากเอทานอลหมักด้วยเชื้อรา 50 มิลลิลิตร ผลศึกษาพบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ของค่าการย่อยได้ในชั่วโมงที่ 24 และ 48 ระหว่างสูตรอาหารทดลอง
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน
จากการศึกษาผลของการใช้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลในระดับที่แตกต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ต่อวัน พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.35, 0.34, 0.41 และ 0.39 กิโลกรัมกรัมต่อวันในสูตรอาหารที่มีกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล
0, 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตนี้
สูงกว่าที่รายงานไว้โดย เรืองยศ และวันชัย (2559) ที่ได้ทาการทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคลูกผสมพันธุ์พื้น เมือง x
โลว์ไลน์แองกัสระดับสายเลือด 75:25, 50:50, และ 25:75 เมื่อได้รับฟางข้าวแบบเต็มที่และเสริมด้วยกากแป้งมันสาปะหลังหมักใน
อัตรา 1.0 เปอร์เซ็นต์ ของน้าหนักตัว ผลการศึกษา พบว่า อัตราการเจริญเติบของโคไม่ได้รับอิทธิพลจากน้าหนักตัวเริ่มต้น
(P>0.05) โคระดับสายเลือด 75:25 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทดลองมากกว่า (P<0.05) โคระดับสายเลือด
25:75 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับโคระดับสายเลือด 50:50 (P>0.05) โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน
เท่ากับ 0.242, 0.168 และ 0.151 กิโลกรัมกรัมต่อวัน ในโคลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง x โลว์ไลน์แองกัส ระดับสายเลือด 75:25, 50:50,
และ 25:75 ตามลาดับ จากการศึกษาในครั้งนีจ้ ะเห็นได้ว่า อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขุน
โคโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นเพราะสายพันธุ์ที่นามาศึกษาใช้สายพันธุ์ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง x โลว์ไลน์แองกัส ในระดับสายเลือด 50 x 50
ซึ่ง เรืองยศ และคณะ (2557) พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของโคลูกผสมพื้นเมือง x โลว์ไลน์แองกัส (50:50) ไม่แตกต่างกับโค
พื้นเมืองพันธุ์แท้เมื่อได้รับหญ้าสดแบบเต็มที่ รวมทั้งจากการศึกษาของ เอกชัย และคณะ (2553) ซึ่งได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบ
สมรรถนะการเจริญเติบโตของโคลูกผสมพื้นเมือง x โลว์ไลน์แองกัส เปรียบเทียบกับโคพื้นเมืองพันธุ์แท้ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบ
ปล่อยแปลง พบว่า ถ้าไม่มีการเสริมอาหารข้นโคพื้นเมืองพันธุ์แท้มีแนวโน้มมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่า ในทางตรงข้ามหากมีการ
เสริมอาหารข้นโคลูกผสมโลว์ไลน์แองกัสจะมีแนวโน้มมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่า
คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคเนื้อ
ผลต่อคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคเนื้อลูกผสมโลว์ไลน์ แองกัส แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า การเสริมกากมัน
สาปะหลังจากการผลิตเอทานอลที่ระดับต่างๆ ไม่มีผลต่อน้าหนักซาก และเปอร์เซ็นต์ซาก ซึ่งเท่ากับ 79.18, 78.75, 83.86 และ
76.36 กก. กับ 42.94, 45.38, 45.27 และ 46.53 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ได้รับกากมันสาปะหลังจากการผลิต เอทานอลที่ระดับ 0,
10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งคุณภาพซากของโคเนื้อลูกผสมโลว์ไลน์ แองกัส ใกล้เคียงกับโคพื้นเมือง สายัณห์ และ
คณะ (2554) ได้ทาการศึกษาสมรรถนะการผลิตของโคพื้นเมืองไทยที่ได้รับหญ้ารูซี่แห้ง หรือฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบหลักใช้
โคพื้นเมืองไทยเพศผู้ตอน ผลการศึกษา พบว่า อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ปริมาณการกินได้ คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อและ
ปริมาณ CLA ในเนื้อระหว่างปัจจัยทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีเปอร์เซ็นต์ซาก เท่ากับ 54.45, 57.28
และ 53.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ศุภชัย และคณะ (2557) การศึกษาเบื้องต้นของสมรรถนะการเจริญเติบโต และลักษณะซาก
ของโคเนื้อภูพานลูกผสมพื้นเมือง โดยให้กินหญ้ารูซี่แห้งคุณภาพต่า อาหารข้น และกากมันหมักยีสต์ ในสัดส่วน 20:50:30 ของ
วัตถุแห้ง พบว่า มีเปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่งเท่ากับ 53 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 3 ผลการเสริมกากเอทานอลต่อคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคเนื้อลูกผสมโลว์ไลน์ แองกัส
Item

Treatment
Pr > F
T1 (0%)
T2 (10%)
T3 (15%)
T4 (20%)
Live weight (kg)
183.71
173.50
184.74
164.12
0.22
Carcass weight, kg
79.18
78.75
83.86
76.36
0.29
Carcass percentage, %
42.94
45.38
45.27
46.53
0.06
Back fat (cm)
0.268
0.275
0.242
0.279
0.81
Rib eye area (inc,2)
5.30
5.20
6.01
5.20
0.52
Meat color
2.61
2.25
2.65
2.28
0.86
Marbling score
2.27
2.13
2.16
2.16
0.98
หมายเหตุ : T1 = กากเอทานอล 0 % ในสูตรอาหาร, T2 = กากเอทานอล 5 % ในสูตรอาหาร, T3 = กากเอทานอล 10 % ในสูตรอาหาร,
T4 = กากเอทานอล 20 % ในสูตรอาหาร

ผลของระดับกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลต่อความหนาไขมันสันหลัง พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ซึ่งเท่ากับ
0.268, 0.275, 0.242 และ 0.279 เซนติเมตร ในกลุ่มที่ได้รับกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลที่ระดับ 0, 10, 15 และ 20
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ การวัดความหนาของไขมัน เป็นการวัดความหนาของไขมันที่หุ้มเนื้อสันที่บริเวณซี่โครงซี่ที่ 12 โดยวัดที่จุด ¾
ของความยาวของเส้นตัดขวางของพื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน (สุทธิพงศ์, 2542) ความหนาของไขมันสันหลังจะมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับ
ซากที่บริโภคได้ โดยที่ความหนาของไขมันสันหลังสูงผลผลิตซากที่บริโภคได้จะลดลง ความหนาไขมันสันหลังจากการทดลองนี้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.266 เซนติเมตร ทั้งนี้เป็นเพราะโคที่นามาศึกษาเป็นโคลูกผสมพื้นเมืองxโลว์ไลน์ แองกัส มีอายุเฉลี่ย 2 ปี ซึ่งความหนาไขมัน
สันหลังที่นิยมส่งโรงฆ่าจะอยู่ในช่วง 0.375-2.00 เซนติเมตร (สุทธิพงศ์, 2542) อานุภาพและคณะ (2549) ได้ทาการศึกษาน้าหนักเริ่ม
ขุนที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคพื้นเมืองเพศผู้ ในสภาพการเลี้ยงแบบขังคอก โดยการขุนโคพันธุ์พื้นเมืองภาค
กลาง เพศผู้ ไม่ตอน โคแต่ละกลุ่มจะมีน้าหนักเริ่มต้นขุนต่างกัน คือ120 150 และ 200 กิโลกรัม ตามลาดับ โคแต่ละตัวได้รับอาหาร
แบบผสมเสร็จ (Total Mixed Ration) ให้กินอย่างเต็มที่ และสิ้นสุดการทดลองเมื่อโคน้าหนักประมาณ 270 กิโลกรัม ผลการทดลอง
พบว่า มีความหนาไขมันหุ้มซาก เท่ากับ 1.23, 1.20 และ 1.13 เซนติเมตร ในกลุ่มโคพื้นเมืองเพศผู้ ที่มีน้าหนักเริ่มต้นขุน 120, 150
และ 200 กิโลกรัม ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ นอกจากนี้ยังไม่พบความแตกต่างทางสถิติในพื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน เท่ากับ
5.30, 5.20, 6.01 และ 5.20 ตารางนิ้ว ในกลุ่มที่ได้รับกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลที่ระดับ 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันวัดได้จากหน้าตัดเนื้อสันระหว่างซี่โครงซี่ที่ 12 และ 13 พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันของโคที่นิยมส่งโรงฆ่าจะอยู่
ในช่วง 10 – 18 ตารางนิ้ว (สุทธิพงศ์, 2542) สายัณห์และคณะ (2554) ได้ทาการศึกษา สมรรถนะการผลิตของโคพื้นเมืองไทยที่ได้รับ
หญ้ารูซี่แห้ง หรือฟางข้าวเป็น แหล่งอาหารหยาบหลักใช้โคพื้นเมืองไทย เพศผู้ตอน อายุ 3 ปี โดยใช้หญ้ารูซี่แห้ง, ฟางข้าว และฟางข้าว
เป็นอาหารหยาบหลักให้กินแบบขั้นบันได ผลการศึกษา พบว่า พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน เท่ากับ 71.80, 76.95 และ 74.52 ตาราง
เซนติเมตร ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ สีของเนื้อ พบว่ามีค่าเท่ากับ 2.61, 2.25, 2.65 และ 2.28 ในกลุ่มที่ได้รับกากมัน
สาปะหลังจากการผลิตเอทานอลที่ระดับ 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ สีของเนื้อจากการ
ทดลองที่ได้จะมีสีแดง ซึ่งเป็นสีเนื้อของซากลูกโค (calf) สุทธิพงศ์ (2542) รายงานว่า ซากโควัยอ่อนจะมีสีเนื้อเป็นสีชมพู ซากลูกโคจะ
มีสีแดง หรือสีแดงอมเทาไปจนถึงสีแดง ส่วนซากโค (beef) สีของเนื้อแดงจะเป็นสีแดงจนถึงแดงเข้ม
ในส่วนของไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ พบว่า มีค่าเท่ากับ 2.27, 2.13, 2.16 และ 2.16 ในกลุ่มที่ได้รับกากมันสาปะหลังจากการ
ผลิตเอทานอลที่ระดับ 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ จะเห็นได้ว่า ไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า เนื่องจากเป็นโควัยอ่อน ระดับของไขมันแทรกจะบ่งบอกถึงความนุ่มและรสชาติของเนื้อ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลา
ของการให้อาหารข้น และปริมาณอาหารข้นที่ใช้ เนื้อโคที่มีระดับไขมันแทรกมากแสดงว่าเป็นเนื้อที่ได้มาจากโคที่ได้รับการเลี้ยงโดยใช้
อาหารข้นในระดับที่สูงเป็นเวลานานพอสมควร ศุภชัย และคณะ (2557) ศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโต และลักษณะซากของโคเนื้อภู
พานลูกผสมพื้นเมือง โดยให้กินหญ้ารูซี่แห้งคุณภาพต่า อาหารข้น และกากมันหมักยีสต์ ในสัดส่วน 20:50:30 ของวัตถุแห้ง พบว่า มี
ไขมันแทรกในกล้ามเนื้อเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 โดยโคทั้ง 2 กลุ่มใช้ระยะเวลาในการขุน 252 วัน และมีน้าหนักตัวเฉลี่ย 357 วัน มีผลทาให้มี
ไขมันแทรกในกล้ามเนื้อมากขึ้น แม้จะเป็นสายเลือดของโคพื้นเมือง
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4. สรุปผล
การศึกษาผลของการใช้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอลในอาหารโคเนื้อ ในสูตรอาหารที่ระดับ 0, 5, 10 และ 20
เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษา พบว่า ปริมาณการกินได้เมื่อคิดเป็นกิโลกรัมต่อวัน และเปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัว ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ เยื่อใย ADF เยื่อใย NDF และโปรตีนหยาบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
(P>0.05) ผลต่อคุณภาพซาก พบว่า ระดับการให้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
ต่อน้าหนักซาก เปอร์เซ็นต์ซาก ความหนาไขมันสันหลัง พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน สีของเนื้อ และไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ นั่นแสดงว่า
สามารถใช้กากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล ในอาหารโคเนื้อได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่สงผลต่อสมรรรภาพการผลิต
เพื่อให้ได้ข้อสรุปมีที่มีความครอบคลุม ควรมีการศึกษาผลของการใช้เศษเหลือจากผลิตเอทานอลตลอดช่วงของการการขุน ควรมี
การศึกษาผลของกากมันสาปะหลังจากการผลิตเอทานอล ในอาหารโคเนื้อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อศึกษาถึงระดับการใช้สูงสุด และ
เศษเหลือจากผลิตเอทานอลที่ใช้ควรนามาทาให้แห้งทันทีเพื่อให้ได้องค์ประกอบทางโภชนะที่ยังคงอยู่สูง

5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบริษัท อุบลไบโอเอทานอล จากัด (มหาชน) ที่ได้กรุณาสนับสนุนกากมันสาปะหลังจากการผลิต
เอทานอล ในการทดลอง ขอขอบพระคุณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้กรุณาสนับสนุนสัตว์ทดลอง และ
สถานที่ในทาการทดลอง และขอขอบพระคุณสหกรณ์โคเนื้อหนองสูง จากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพซาก
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยของช้างเลี้ยงเอเชีย โดยเก็บ
ตัวอย่างซีรั่มช้างเลี้ยงเอเชียระหว่างปี 2557-2559 จานวน 182 เชือก จากภาคต่างๆของประเทศไทย แบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ จานวน 18, 48, 55, 20, 20 และ 21 เชือก ตามลาดับ ช้างเลี้ยง
เอเชียเหล่านี้อายุระหว่าง 7-90 ปี เป็นช้างที่อยู่ในสวนสัตว์ ปางช้างและช้างลากไม้ ตัวอย่างซีรั่มที่ได้นามาตรวจแอนติบอดีต่อ 3ABC
Non Structural Protein (NSP) ELISA เพื่อแยกระหว่างสัตว์ที่ติดเชื้อตามธรรมชาติกับสัตว์ที่ไม่ติดเชื้อและตรวจระดับแอนติบอดีต่อ
เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยวิธี Liquid phase blocking ELISA (LPBE) ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างซีรั่มของช้างเลี้ยงเอเชียทุก
เชือกจากทุกภาคของประเทศไทยให้ผลลบต่อ 3ABC NSP ELISA คิดเป็นร้อยละ 100 (182/182) แสดงว่าช่วงเวลาที่ศึกษาช้างเลี้ยง
เอเชียทุกเชือกไม่มีการติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ส่วนตัวอย่างซีรั่มที่มีระดับแอนติบอดีมากกว่าหรือเท่ากับ 1/80 เป็นระดับที่
ป้องกันโรคได้ คิดเป็นร้อยละ 2.74 (5/182) โดยเมื่อแยกตามซีโรไทป์พบว่าทั้งหมดเป็นซีโรไทป์ A ซึ่งพบในภาคตะวันออกทั้งหมด
คาสาคัญ: ช้างเลี้ยงเอเชีย โรคปากและเท้าเปื่อย ระดับแอนติบอดี

Abstract
This study aimed to investigate the antibodies titer of foot and mouth disease virus (FMDV) of domesticate
Asian elephant. Serum samples were collected from 182 Asian elephant during 2014 – 2016 from various parts of
Thailand. The total number of Asian elephant sera from Northern, Central, Eastern, Northeastern, Western and
Southern regions are 18, 48, 55, 20, 20 and 21 respectively. They are camp elephants, zoo elephants and logging
elephants and aged 7-90 years. The collected serum samples were detected by3ABC Non Structural Protein (NSP)
ELISA to distinguish the natural infected from the non-infected animals and using Liquid phase blocking ELISA
(LPBE) to measure the FMDV antibody titer in each serotype ( O, A and Asia1 ). The results showed that all serum
samples had negatively reaction to 3ABC NSP ELISA which are100 percent (182/182). It means during the period of
this investigation, there was no foot and mouth disease infection.For the FMDV antibody titers at greater than or
equal 1/80 (a preventive level) was found in 2.74 % (5/182) which were in Eastern region and all of them were
serotypes A.
Keywords: Domesticated Asian Elephant, Foot and Mouth Disease, Antibody Titer

1. บทนา
โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงทาให้เกิดโรคในสัตว์กีบคู่ทั้งหมด เช่น โค กระบือ แพะ แกะ
สุกร และสัตว์ป่าพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องบางชนิด โรคนี้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นโรคที่
เกิดการระบาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงทาให้ผลผลิตลดลง อีกทั้งยังเป็นโรคสัตว์สู่คนทาให้คนเป็นโรคได้ พบการระบาทกระจายทั่ว
โลก โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเป็นประจาจนถือได้ว่าโรคปากและเท้าเปื่อยเป็น
โรคประจาถิ่น ซึ่งประเทศไทยยังคงพบการระบาดของโรคอยู่ สัตว์ที่ไวต่อการติดเชื้อนอกจากเป็นสัตว์กีบคู่แล้ว ยังพบว่า เม่น จิงโจ้ หนู
และช้าง โดยเฉพาะช้างเอเชียที่เลี้ยงในสวนสัตว์ สัตว์ที่ไวต่อการติดเชื้อเมื่อได้รับสัมผัสกับเชื้อไวรัสนี้มาแล้ว จะกลายเป็นสัตว์พาหะของ
โรคนี้ ซึ่งปัจจัยสาคัญของการระบาด โรคนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากสัตว์ในระยะพาหะ โดยขณะที่สัตว์เหล่านี้ไม่แสดงอาการแต่สามารถ
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ปล่อยเชื้อไวรัสนี้ออกมาได้ ในปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งได้มีการการนาช้างมาเลี้ยงไว้สาหรับการแสดงโชว์และให้ประชาชน
ขึ้นนั่ง ช้างเหล่านี้อาจเป็นพาหะของโรคปากและเท้าเปื่อยได้ ซึ่งเชื้ออาจมีโอกาสแพร่กระจายไปยังสัตว์อื่นๆได้ โดยติดไปทางอ้อม การ
ตรวจหาการติดเชื้อ FMDV ในสัตว์นิยมใช้วิธีการวัดระดับแอนติบอดีที่มีความจาเพาะต่อ Non Structural Protein (NSP) เพื่อใช้ตรวจ
คัดกรองการติดเชื้อ FMDV ในพื้นที่และสามารถแยกระหว่างแอนติบอดีที่เกิดจากการติดเชื้อและการให้วัคซีน ทาให้สามารถลดการ
เกิดผลบวกปลอมได้ นอกจากนี้วิธี Liquid Phase Blocking (LP) ELISA เป็นวิธีที่สามารถตรวจแยกหาซีโรไทป์ของเชื้อได้ ดังนั้น
การศึกษาหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยของช้างเลี้ยงเอเชีย จะเป็นตัวที่สามารถบ่งบอกสถานการณ์ติดเชื้อของช้างได้
ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผน การป้องกันควบคุมและกาจัดโรคปากและเท้าเปื่อยต่อไปในอนาคต

2. วิธีการทดลอง
2.1 สัตว์ทดลอง
ช้างเลี้ยงเอเชีย อายุ 7 – 90 ปี จานวน 182 เชือก แบ่งเป็นเพศผู้ 44 เชือก และเพศเมีย 138 เชือก โดยเป็นช้างที่อยู่
ตามภาคต่างๆของประเทศไทย แบ่งเป็น
2.1.1 ภาคเหนือ ช้างจานวน 18 เชือก เป็นช้างที่เลี้ยงในปางช้างจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ช้างทุก
เชือกไม่มีประวัติการทาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
2.1.2 ภาคกลาง ช้างจานวน 48 เชือก เป็นช้างที่เลี้ยงในปางช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช้างทุกเชือกไม่มีประวัติ
การทาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
2.1.3 ภาคตะวันออก ช้างจานวน 55 เชือก เป็นช้างที่เลี้ยงในปางช้างจังหวัดชลบุรี โดยปางช้างแห่งหนึ่งมีโปรแกรมการ
ทาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยทุกไทป์ ทุกปี ส่วนปางช้างแห่งอื่นไม่มีประวัติการทาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
2.1.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช้างจานวน 20 เชือก เป็นช้างที่เลี้ยงในปางช้างจังหวัดสุรินทร์ ช้างทุกเชือกไม่มีประวัติ
การทาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
2.1.5 ภาคตะวันตก ช้างจานวน20 เชือก เป็นช้างที่เลี้ยงในปางช้างจังหวัดกาญจนบุรี ช้างทุกเชือกไม่มีประวัติการทา
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
2.1.6 ภาคใต้ ช้างจานวน 21 เชือก เป็นช้างลากไม้ที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง นอกจากนี้เป็น
ช้างที่เลี้ยงในปางช้างจังหวัดกระบี่และภูเก็ต ช้างทุกเชือกไม่มีประวัติการทาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
2.2 การเก็บตัวอย่างซีรั่ม
เก็บจากเส้นเลือดดาขนาดใหญ่ที่ใบหู (ear vein) จานวน 10 มิลลิลิตร/ตัว ใส่ในหลอดเก็บเลือดแล้วทาการแยกซีรั่มและ
เก็บแช่แข็งที่อุณหภูมิ –20 °C เพื่อรอตรวจวิเคราะห์ต่อไป
2.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2.3.1 ตรวจหา Non Structural Protein (NSP) ELISA โดยใช้ชุดทดสอบสาเร็จรูป Prio CHECK® (FMDV-NS, The
Netherlands) ชนิด blocking ELISA ตรวจหาแอนติบอดีของ non structural protein ส่วน 3ABC ของเชื้อ FMDV
2.3.2 ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยโดยใช้วิธี Liquid Phase Blocking ELISA (LPBE) โดยดาเนินการ
ตามวิธีของ มกษ-10400-2555
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล
ข้อมูลที่ได้จาก NSP test โดยใช้ผล NSP test จาแนกสัตว์ที่เคยสัมผัสเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปือ่ ยมาก่อน (วิไลและ
คณะ, 2547; OIE., 2006)
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจ LPBE ซึ่งเป็นการตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ไทป์ O, A และ
Asia1 ด้วยวิธี LPBE โดยทาการตรวจเฉพาะตัวอย่างที่ให้ผล NSP เป็นลบ การอ่านผลกาหนดให้ระดับแอนติบอดีมีคา่ สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 1/80 ของไทป์ O, A และ Asia1 จึงจะสามารถป้องกันโรคได้ (วิไลและธนรัตน์, 2537)
2.5 ระยะเวลาทาการทดลอง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 – มิถุนายน 2559

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
จากผลการตรวจ Non Structural Protein (NSP) ของเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในซีรั่มช้างเลี้ยงเอเชียในภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยได้แสดงในตารางที่ 1 พบว่าตัวอย่างซีรั่มของช้างเลี้ยงเอเชียจากภาคต่างๆ ของประเทศไทยประกอบด้วยภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมทั้งหมด 182 ตัวอย่าง ให้ผลลบต่อการตรวจ NSP ทุก
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ตัวอย่าง โดยคิดเป็นร้อยละ100 (182/182) แสดงว่าช้างเลี้ยงเอเชียจากภาคต่างๆ ของประเทศไทยทุกเชือกที่อยู่ในช่วงของการศึกษา
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2559 ไม่มีการติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย อาจเนื่องมาจากสถานที่ที่เก็บตัวอย่างเป็นปางช้างที่อยู่แยก
ห่างไกลจากชุมชนและไม่ได้เป็นปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว ยกเว้นปางช้าง 1 แห่ง ที่เป็นปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวและช้างที่เลี้ยงในสวน
สัตว์เปิดเขาเขียว แต่สถานที่ทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2540) เพราะการศึกษาส่วนใหญ่พบว่าปศุสัตว์มักเป็นแหล่งรังโรคของโรคปากและเท้าเปื่อยและอาจแพร่เชื้อไปยังสัตว์เหล่านี้ได้ (นง
ลักษณ์และคณะ, 2557 และ Pineda – Krch et al., 2010) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ขัดแย้งกับรายงานของนงลักษณ์และคณะ
(2557) ที่รายงานเกี่ยวกับความชุกของทางซีรั่มวิทยาของเชื้อไวรัสก่อโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ป่าในเขตภาคเหนือตอนบนระหว่างปี
2554 – 2556 โดยพบว่าช้างมีการติดเชื้อ ร้อยละ 0.57 (3/529) อาจเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาของการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่แตกต่าง
กัน โดยห่างกันเป็นปี อาจเป็นไปได้ที่ช่วงปี พ.ศ.2554 – 2556 เป็นช่วงที่ช้างทางภาคเหนือมีการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโรคปากและเท้า
เปื่อย โดยปกติสัตว์ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยจะตรวจพบแอนติบอดีได้ถึง 2 ปี (Clelanda et.al. 1993)

ตารางที่ 1 ผลการตรวจ NSP ของ FMDV ในซีรั่มช้างเลี้ยงเอเชียในภาคต่างๆ ของประเทศไทย (n=182)
ภาค

จานวนซีรั่ม

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวม

18
48
55
20
20
21
182

ผลบวกต่อ NSP test
จานวน
ร้อยละ
-

ผลลบต่อ NSP test
จานวน
ร้อยละ
18
100
48
100
100
55
100
20
100
20
100
21
182
100

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบ LPBE จากตัวอย่างซีรั่มช้างเลี้ยงเอเชียในภาคต่างๆ ของประเทศไทยที่ให้ผลลบ
ต่อการทดสอบ NSP test (n=182)
ภาค
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวม
ร้อยละ

จานวน
ตัวอย่าง
18
48
55
20
20
21
182

LPBE
(-)
18
48
51
20
20
21
178
97.80

O
-

A
4
4
2.20

Asia 1
-

LPBE (+)
O+Asia1
-

O+A
-

A+Asia1
-

3Type
-

ผลการตรวจสอบ LPBE จากตัวอย่างซีรั่มช้างเลี้ยงเอเชียในภาคต่างๆ ของประเทศไทยที่ให้ผลลบต่อการทดสอบ NSP
test แสดงไว้ในตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าตัวอย่างซีรั่มของช้างเลี้ยงเอเชียที่ได้ผลบวกต่อการตรวจสอบ LPBE คิดเป็นร้อยละ 2.20
(4/178) โดยแอนติบอดีเป็นซีโรไทป์ A ทั้งหมด ซึ่งพบในภาคตะวันออกทั้งหมด

4. สรุปผล
ช้างเลี้ยงเอเชียของปางช้างต่างๆ จากภาคต่างๆ ของประเทศไทย รวมทั้งช้างเลี้ยงเอเชียจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจานวน
182 เชือก ถูกเจาะเลือดเพื่อเก็บซีรั่มไปตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย พบว่า
1. ตัวอย่างซีรั่มของช้างเลี้ยงเอเชียทุกเชือกให้ผลลบต่อการตรวจ NSP ทุกตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100
2. ตัวอย่างซีรั่มของช้างเลี้ยงเอเชียให้ผลบวกต่อการตรวจ LPBE คิดเป็นร้อยละ 2.20 โดยแอนติบอดีเป็นซีโรไทป์ A
ทั้งหมด
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การสารวจพรรณปลาในแม่นาย่าง จังหวัดน่าน
Exploration of Fish Fauna in the Yang River, Nan Province, Northern Thailand
อมรชัย ล้อทองคา และ และเชาวลีย์ ใจสุข
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
E-mail: amornchai@rmutl.ac.th โทร 054710259 ต่อ 1170

บทคัดย่อ
การสารวจพรรณปลาในแม่นาย่าง จังหวัดน่าน มีเป้าหมายเพื่อศึกษาชนิดปลาที่มีการแพร่กระจายในแม่นาย่าง ตังแต่อาเภอ
ปัว อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยทาการสารวจระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนธันวาคม 2559 จากจุดสารวจ 8 สถานีๆ ละ 3 ครัง ตาม
ฤดูกาล พบปลาไม่น้อยกว่า 10 อันดับ 1 ซีรีส์ย่อย 20 วงศ์ 42 สกุล 49 ชนิด โดยอันดับที่มีจานวนชนิดปลามาก ได้แก่
Cypriniformes จานวน 26 ชนิด (53.1%) Siluriformes จานวน 6 ชนิด (12.2%) และ Anabantiformes จานวน 6 ชนิด (12.2%)
ตามลาดับ สาหรับวงศ์ที่มีจานวนชนิดปลามาก ได้แก่ Cyprinidae จานวน 19 ชนิด (38.8%) Nemacheilidae จานวน 4 ชนิด (8.7%)
และ Sisoridae จานวน 3 ชนิด (6.1%) ตามลาดับ พบปลาที่มีการแพร่กระจายในทุกสถานี จานวน 1 ชนิด ได้แก่ ปลาค้อแม่นาน่าน
พบปลาประจาถิ่น จานวน 4 ชนิด ได้แก่ ปลาผีเสือติดหินแม่นาน่าน ปลาค้อแม่นาน่าน ปลาค้อหัวดา และปลาค้างคาวติดหินนาตกศิลา
เพชร และพบปลาต่างถิ่นจานวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกเทศ ปลานิล และ ปลาหางนกยูง
คาสาคัญ: ความหลากหลาย ปลา ลุ่มแม่นาน่านตอนบน จังหวัดน่าน

Abstract
Exploration of Fish Fauna in the Yang River, Nan Province, Northern Thailand was aimed to studying
distribution of fishes in the Yang River from Pua District to Tha Wang Pha District, Nan Province. This exploration was
conducted from March to December 2016 in 8 sampling stations by collected 3 times each station followed the
season. There were no less than Ten orders, 1 subseries, 20 families, 42 genera and 49 species identified. The
dominant orders were 26 species of Cypriniformes (53.1%), 6 Species of Siluriformes (12.2%) and 6 species of
Anabantiformes (12.2%) respectively. The dominant families were 19 species of Cyprinidae (38.8%), 4 species of
Nemacheilidae (8.7%) and 3 species of Sisoridae (6.1%) respectively. One species, Schistura menanensis was found
in all sampling stations. Four species, Hemimyzon nanensis, Schistura menanensis, Sectoria atriceps and
Oleoglanis vicinus were an endemic species to the river. Three alien species, Clarias gariepinus, Oreochromis
niloticus and Poecilia reticulata were found.
Keywords: Diversity, Fish, The upper nan river basin, Nan Province.

1. บทนา
แม่นาย่าง เป็นแม่นาสาขาของลุ่มแม่นาน่านตอนบน โดยมีต้นนาอยู่ในเทือกเขาสูงในเขตตาบลภูคา อาเภอปัว จังหวัดน่าน
แล้วไหลผ่าน ตาบลศิลาเพชร อาเภอปัว ตาบลยม ตาบลจอมพระ และไหลไปรวมกับลานาน่านในพืนที่ ตาบลป่าคา อาเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน ซึ่งแม่นาย่างมีความสาคัญยิ่งต่อการดารงชีวิตของคนในพืนที่ข้างต้น ทังทางการเกษตร การอุปโภคและบริโภคของชุมชน
ต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาพืนที่ลุ่มแม่นาย่างเต็มไปด้วยป่าต้นนาที่อุดมสมบูรณ์ นามีความใส มีสัตว์นานานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปลา
ในแม่นาย่างจานวนมากทังชนิดและปริมาณ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญของคนในชุมชน แต่ปัจจุบันทรัพยกรปลาในแม่นาย่างได้ลด
จานวนลง เนื่องมาจากการคุกคามของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมทังที่เกิดจากธรรมชาติเองและมนุษย์เป็นผู้กระทา
ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของปลาตามธรรมชาติ และมีแนวโน้มถึงการลดลงเรื่อยๆ ของปลาในแม่นาย่าง นอกจากนีชุมชนเองยังไม่มี
ข้อมูลพืนฐานเกี่ยวกับปลาในแม่นาย่างเลย ทาให้ชุมชนขาดข้อมูลที่จาเป็นในการวางแผนจัดการทรัพยากรปลาในแม่นาย่างได้ ดังนัน
การสารวจพรรณปลาในแม่นาย่างนี จึงเป็นการสร้างฐานข้อมูลด้านการกระจายพันธุ์ของปลา และข้อมูลที่จาเป็นให้กับชุมชนต่อการ
นาไปใช้ในการวางแผนจัดการและทรัพยากรปลาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาในแม่นาย่างอย่างยั่งยืน
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2. วิธีการศึกษา
1. ทาการศึกษาบริบทของแม่นาย่าง และศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของคนในชุมชนที่ตังถิ่นอาศัยตลอดแนวฝั่งของแม่นาที่มี
ผลต่อปลาด้วยวิธีสอบถาม เพื่อนาไปสู่การกาหนดสถานีสารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลา จากข้อมูลที่ได้สามารถนามากาหนด
สถานีเพื่อทาการสารวจได้ทังหมด 8 สถานี (ภาพที่ 1)
2. ทาการสารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาแต่ละสถานีๆ 3 ครัง ตามฤดูกาล ซึ่งการรวบรวมตัวอย่างปลาใช้ แห สวิง
ปืนฉมวก และตาข่ายดักปลา ทาการสารวจระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยชนิดปลาที่รวบรวมได้ในแต่ละ
สถานีจะนามาสลบด้วยนาแข็ง แล้วทาการเลือกตัวแทนปลาที่มีลักษณะแตกต่างกันมาชนิดละ 1 ตัวอย่าง ทาการตรึงครีบด้วย
ฟอร์มาลีนเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนันประมาณ 10-15 นาทีจึงนามาถ่ายภาพ แล้วนาตัวอย่างปลาทังหมดในแต่ละสถานีมา
ตรึงสภาพในนายาฟอร์มาลีนเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเขียนป้ายกากับตัวอย่างปลาในแต่ละสถานีไว้ และทาการจดบันทึกข้อมูล
ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานีไว้เพื่อใช้ประกอบในการบรรยายในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อทาการตรึงสภาพตัวอย่าง
ปลาครบ 14 วัน จึงทาการล้างตัวอย่างปลาด้วยนาจืด ซึ่งจะทาการเปลี่ยนถ่ายนาทุกๆ 2 ชั่วโมง นาน 1 วัน แล้วนาตัวอย่างปลามา
เก็บรักษาสภาพในแอลกอฮอล์ เข้มข้น 75% จากนันจึงทาการแยกชนิดปลาโดยใช้เอกสารวิชาการต่างๆทางด้านอนุกรมวิธานของ
ปลานาจืดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อชนิดปลาที่สารวจพบทังหมดโดยเรียงลาดับทางอนุกรมวิธานตาม
Nelson et al. (2016) และเก็บรักษาตัวอย่างปลาทังหมดไว้ที่ห้องปฏิบัติการมีนวิทยา สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ภาพที่ 1 ตาแหน่งสถานีที่กาหนดเพื่อใช้ในการสารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาในแม่นาย่าง

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
เมื่อทาการสารวจพรรณปลาในแม่นาย่าง โดยทาการรวบรวมตัวอย่างปลาทังหมด 8 สถานี ๆ ละ 3 ครังตามฤดูกาล พบพบ
ปลาไม่น้อยกว่า 10 อันดับ 1 ซีรีส์ย่อย 20 วงศ์ 42 สกุล 49 ชนิด (ตารางที่ 1) โดยอันดับที่มีจานวนชนิดปลามาก ได้แก่
Cypriniformes จานวน 26 ชนิด (53.1%), Siluriformes จานวน 6 ชนิด (12.2%) และ Anabantiformes จานวน 6 ชนิด (12.2%)
ตามลาดับ (ภาพที่ 2A) โดยปลาในอันดับ Cypriniformes นันมีความหลากหลายมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Nelson et al.
(2016) อันดับที่มีจานวนชนิดปลารองลงมา ได้แก่ อันดับ Siluriformes ซึ่งปลาในอันดับนีจัดเป็นอันดับของปลาที่มีการแพร่กระจาย
ในทุกทวีปและส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในนาจืด (Talwer & Jhingran, 1991) ส่วนอันดับ Anabantiformes นัน Nelson et al. (2016)
ได้แยกออกมาจากปลาอันดับ Percifromes และรวมเอา อันดับย่อย Channoidei ที่แยกไว้ใน Nelson (2006) เข้ามาอยู่ในอันดับนี
ด้วย และปลาในอันดับนีมีการแพร่กระจายกว้างตังแต่อาฟริกาจนถึงเอเชีย (Nelson et al., 2016) สาหรับวงศ์ที่มีจานวนชนิดปลา
มากที่สุด Cyprinidae (วงศ์ปลาตะเพียน) จานวน 19 ชนิด (38.8%), Nemacheilidae (วงศ์ปลาค้อ) จานวน 4 ชนิด (8.7%) และ
Sisoridae (วงศ์ปลาแค้) จานวน 3 ชนิด (6.1%) ตามลาดับ (ภาพที่ 2B) โดยปลาในวงศ์ Cyprinidae มีความโดดเด่นและมีชนิดมาก
ที่สุดของปลาที่อาศัยในนาจืด (Helfman et al., 2009; Nelson et al., 2016) ส่วนวงศ์ Nemacheilidae นันมีความหลากหลายมาก
ที่สุดในเอเชียใต้ อินโดจีนและจีน (Nelson et al., 2016) ซึ่งปลาในวงศ์นีจะอาศัยอยู่ตามลาธารบนภูเขา ซึ่งมีคุณภาพนาที่ดี ดังนัน
จึงจัดให้เป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงสภาพแหล่งนา (indicator species) อีกวงศ์หนึ่ง ซึ่งหากพบปลาในวงศ์นีในแหล่งนาใดๆ แสดงให้เห็น
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ว่าแหล่งนานันมีคุณภาพนาที่ดี (Kottelat, 1990) และปลาวงศ์ Sisoridae (วงศ์ปลาแค้) ที่สารวจพบก็เป็นปลาที่อาศัยในลาธาร
หรือแม่นาบนพืนที่สูงเช่นกัน ดังนันปลาในวงศ์นีก็สามารถจัดเป็นปลาที่บ่งบอกถึงคุณภาพของแหล่งนาได้เช่นกัน และเมื่อพิจารณา
ถึงองค์ประกอบปลาส่วนใหญ่ที่พบในแม่นาย่าง พบว่า มีรูปแบบการแพร่กระจายเหมือนแม่นาสาขาสายอื่นๆ ของลุ่มแม่นาน่ าน
ตอนบน (อมรชัยและพรรณพร, 2554; อมรชัยและคณะ, 2552; อมรชัยและคณะ, 2556; อมรชัยและคณะ, 2557; อมรชัยและ
คณะ, 2558; อมรชัยและคณะ, 2560)

ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อชนิดปลาที่สารวจพบในแม่นาย่าง
Seasonal
S
R W

Order/Family/Scientific name
Order Osteoglossiformes
Family Notopteridae
1. Notopterus notopterus (Pallas, 1769)
Order Cypriniformes
Family Cyprinidae
2. Barbodes rhombeus (Bleeker, 1853)
3. Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934)
4. Cyclocheilichthys armatus (Valenciennes, 1842)
5. Esomus metallicus Ahl, 1924
6. Garra cambodgiensis (Tirant, 1884)
7. Hampala macrolepidota Kuhl & van Hasselt, 1823
8. Hypsibarbus vernayi (Norman, 1925)
9. Mystacoleucus obtusirostris (Valenciennes, 1842)
10. Neolissochilus stracheyi (Day 1871)
11. Opsarius koratensis (Smith, 1931)
12. Opsarius pulchellus (Smith 1931)
13. Pethia stoliczkana (Day, 1871)
14. Poropuntius laoensis (Günther, 1868)
15. Poropuntius sp.
16. Raiamas guttatus (Day, 1870)
17. Rasbora aurotaenia Tirant 1885
18. Rasbora paviana (Tirant, 1885)
19. Scaphiodonichthys acanthopterus (Fowler, 1934)
20. Systomus orphoides (Valenciennes, 1842)
Family Cobitidae
21. Pangio anguillaris (Vaillant 1902)
Family Balitoridae
22. Hemimyzon nanensis Doi & Kottelat, 1998
23. Homalopteroides smithi (Hora, 1932)
Family Nemacheilidae
24. Nemacheilus pallidus Kottelat, 1990
25. Schistura menanensis (Smith, 1945)
26. Schistura sexcauda (Fowler 1937)
27. Sectoria atriceps (Smith, 1945)
Order Siluriformes
Family Bagridae
28. Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840)
29. Pseudomystus siamensis (Regan, 1913)
Family Sisoridae
30. Glyptothorax lampris Fowler, 1934
31. Glyptothorax laoensis Fowler, 1934
32. Oreoglanis vicina Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng 2009
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2,3, 4, 5 (4)
8 (1)
6, 7, 8 (3)
2, 3, 4, 7 (4)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7)
5, 7, 8 (3)
3, 7, 8 (3)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (7)
1 (1)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (7)
1 (1)
1, 2, 3, 4, 5, 7 (6)
1 (1)
1 (1)
8 (1)
3, 4, 8 (3)
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1 (1)
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อชนิดปลาที่สารวจพบในแม่นาย่าง (ต่อ)
Order/Family/Scientific name

S

Family Clariidae
33. Clarias gariepinus (Burchell, 1822)
Order Gobiiformes
Family Eleotridae
34. Oxyeleotris marmorata (Bleeker 1852)
Family Gobiidae
35. Rhinogobius mekongianus (Pellegrin & Fang, 1940)
Subseries Ovalentaria
Family Ambassidae
36. Parambassis siamensis (Fowler, 1937)
Order Cichliformes
Family Cichlidae
37. Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Order Beloniformes
Family Belonidae
38. Xenentodon cancila (Hamilton, 1822)
Order Cyprinodontiformes
Family Poeciliidae
39. Poecilia reticulata Peters, 1859
Order Synbranchiformes
Family Mastacembelidae
40. Macrognathus siamensis (Günther 1861)
41. Mastacembelus armatus (La Cepède, 1800)
42. Mastacembelus favus Hora, 1924
Order Anabantiformes
Family Anabantidae
43. Anabas testudineus (Bloch, 1792)
Family Osphronemidae
44. Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770)
45. Trichopsis vittata (Cuvier 1831)
Family Channidae
46. Channa gachua (Hamilton 1822)
47. Channa striata (Bloch, 1793)
Family Pristolepididae
48. Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851)
Order Tetraodontiformes
Family Tetraodontidae
49. Pao cochinchinensis (Steindachner, 1866)
หมายเหตุ : S=ฤดูร้อน, R=ฤดูฝน และ W=ฤดูหนาว

Seasonal
R W
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบของอันดับ (A) และ วงศ์ของปลาที่พบในแม่นาย่าง (B)
เมื่อสารวจครบทัง 3 ครัง จากชนิดปลาทังหมด 49 ชนิด มีปลาเพียง 1 ชนิดที่พบว่าสารวจพบทัง 8 สถานี คือ ปลาค้อแม่นา
น่าน (Schistura menanensis) ซึ่งปลาชนิดนีเป็นปลาที่อาศัยบริเวณที่นาไหลเร็วจนถึงเชี่ยว พืนท้องนาเป็นกรวดและก้อนหินขนาด
ต่าง ๆ กัน มีสัตว์หน้าดินและสาหร่ายเกาะตามก้อนหินเหล่านัน และนาใสเกือบตลอดปี (Kottelat, 1990) พบปลาประจาถิ่น จานวน 4
ชนิด ได้แก่ ปลาผีเสือติดหินแม่นาน่าน (Hemimyzon nanensis), ปลาค้อแม่นาน่าน (Schistura menanensis), ปลาค้อหัวดา
(Sectoria atriceps) และปลาค้างคาวติดหินนาตกศิลาเพชร (Oreoglanis vicina) โดยปลาผีเสือติดหินแม่นาน่าน ปลาค้อแม่นาน่าน
และปลาค้อหัวดา สามารถสารวจพบในทุกแม่นาสาขาของลุ่มแม่นาน่านตอนบนและต้นนาของแม่นาน่าน (อมรชัย, 2551; อมรชัย
และ พรรณพร, 2554; อมรชัย และ คณะ, 2552; อมรชัย และ คณะ, 2556; อมรชัย และ คณะ, 2557; อมรชัย และ คณะ, 2558;
อมรชัย และคณะ, 2560) ส่วนปลาค้างคาวติดหินนันมีรายงานการพบเฉพาะตอนบนของแม่นาย่าง บ้านป่าตอง ตาบลศิลาเพชร และนา
ขว้าง ตาบลภูคา อาเภอปัว จังหวัดน่านเท่านัน (Vidthayanon et al.,2014) แต่จากการสารวจครังนียังสามารถพบปลาชนิดนีได้ที่
แม่นาย่าง บ้านดอนมูล ตาบลศิลาเพชร อาเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งมีระยะห่างจากจุดรายงานการพบครังแรกประมาณ 4 กิโลเมตร
ดังนันจึงเป็นการเพิ่มจุดการแพร่กระจายของปลาชนิดนี แต่อย่างไรก็ตามประชากรของปลาค้างคาวติดหินที่พบบริเวณบ้านดอนมูลนัน
น่าจะไม่สามารถอพยพขึนไปอาศัยบริเวณต้นนาได้เนื่องจากมีฝายกันนาย่างถึง 2 ฝาย และขณะเดียวกันโอกาสที่ประชากรปลาจากต้น
นาจะมาอาศัยในบริเวณบ้านดอนมูลก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน ดังนันโอกาสที่ปลาชนิดนีจะหายไปจากแม่นาย่าง บริเวณบ้านดอนมูล นันมี
สูงมาก เพราะมีการจับปลาในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนันเพื่อป้องกันการหมดไปของปลาชนิดนีชุมชนควรประกาศให้ พืนที่
ดังกล่าวเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชน
ปลาต่างถิ่นที่สารวจพบในแม่นาย่าง จานวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus), ปลานิล (Oreochromis
niloticus) และ ปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) ซึ่งปลาทัง 3 ชนิดนีพบการแพร่กระจายได้เกือบทุกแม่นาสาขาของแม่นาน่าน
ตอนบน (อมรชัย, 2551; อมรชัย และ พรรณพร, 2554; อมรชัย และ คณะ, 2552; อมรชัย และ คณะ, 2556; อมรชัย และ คณะ,
2557; อมรชัย และ คณะ, 2558; อมรชัย และคณะ, 2560) โดยปลาดุกเทศน่าจะเป็นปลาต่างถิ่นที่เป็นอันตรายต่อปลาท้องถิ่นมาก
ที่สุด เพราะปลาชนิดนีเป็นปลาล่าเหยื่อ และสามารถล่าเหยื่อที่มีขนาด ¼ ของตัวมันเองได้ (Welcomme and Vidthayanon, 2003)
ดังนันควรมีการกาจัดปลาชนิดนีออกจากจากแหล่งนาธรรมชาติ

4. สรุปผล
จากการสารวจพรรณปลาในแม่นาย่าง จังหวัดน่าน พบปลาไม่น้อยกว่า 10 อันดับ 1 ซีรีส์ย่อย 20 วงศ์ 42 สกุล 49 ชนิด
โดยอันดับที่มีจานวนชนิดปลามาก ได้แก่ Cypriniformes จานวน 26 ชนิด (53.1%), Siluriformes จานวน 6 ชนิด (12.2%),
และ Anabantiformes จานวน 6 ชนิด (12.2%) ตามลาดับ สาหรับวงศ์ที่มีจานวนชนิดปลามาก ได้แก่ Cyprinidae จานวน 19
ชนิด (38.8%), Nemacheilidae จานวน 4 ชนิด (8.7%) และ Sisoridae จานวน 3 ชนิด (6.1%) ตามลาดับ พบปลาที่มีการ
แพร่กระจายในทุกสถานี จานวน 1 ชนิด ได้แก่ ปลาค้อแม่นาน่าน พบปลาประจาถิ่น จานวน 4 ชนิด ได้แก่ ปลาผีเสือติดหินแม่นา
น่าน ปลาค้อแม่นาน่าน ปลาค้อหัวดา และปลาค้างคาวติดหินนาตกศิลาเพชร และพบปลาต่างถิ่นจานวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกเทศ
ปลานิล และ ปลาหางนกยูง
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5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยครังนี ขอขอบพระคุณผู้นาและ
คนในทุกชุมชนที่กรุณาให้ความสะดวกในการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลา ตลอดจนกรุณาให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ภาคสนาม จนทาให้การทางานในภาคสนามเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี และขอขอบใจนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประมง ที่เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือในการสารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลา ตลอดจนงานต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การสารวจ และจัดทาฐานข้อมูลผู้ประกอบการฟาร์มสุกรภายในจังหวัดชลบุรี และ
2) ศึ กษาปั จจั ยที่ มี ผลต่อการสื บทอดธุ รกิ จของธุ รกิ จครอบครั วในฟาร์ มสุ กร จั งหวั ดชลบุ รี เก็ บข้อมู ลโดยใช้ แบบสอบถามส ารวจ
ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กรณีผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป
ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรของจังหวัดชลบุรี มีผู้เลี้ยงจานวน 279 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เลี้ยงสุกรอยู่ในอาเภอ
พนัสนิคม เป็นผู้ประกอบการรุ่นที่ 1 จานวน 122 ราย ผู้ประกอบการรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป จานวน 31 ราย ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
จานวน 16 ราย พบว่า ภาวะผู้นาของธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ครอบครัว วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว และความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจจาก
รุ่นสู่รุ่นของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี
คาสาคัญ: ธุรกิจครอบครัว การสืบทอดธุรกิจ ฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี

Abstract
The objectives of this study were to survey and establish database of pig farm entrepreneur in Chonburi
province and to study the factors affecting succession of family businesses on pig farm, Chonburi province. A
questionnaire was used to collect the data from family business entrepreneurs in pig farm and depth interview
family business in second generation pig entrepreneurs.
The study found that there were 279 family businesses in pig farms, Chonburi province. Most of them
were in Phanat Nikhom. The first generation was 122 and the second generation was 31 family businesses
entrepreneurs in pig farm. 16 family businesses entrepreneurs of second generation in pig farm were depth
interview. Leadership in Family Business, Strategic Management of Family Business, Executive Committee and
Family Committee, Family Culture and Competitive Advantage of Family Business were the factors affecting on
businesses succession from generation to generation of family businesses in pig farm, Chonburi province.
Keywords: Family business, Business succession, Pig farm, Chonburi province

1. บทนา
การดาเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกรในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นมาจากธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยง
สุกรขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือแม้แต่ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ของบริษัทกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP) ก็มีจุดกาเนิดมาจากธุรกิจ
ครอบครัว และทีส่ าคัญอย่างยิ่ง คือ ธุรกิจครอบครัวถือเป็นพลวัตรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ อย่างไรก็ตามองค์
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ครอบครัวไทยยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวในฟาร์มปศุสัตว์รายย่อย อีกทั้งการศึกษาเกี่ย วกับ
การเจริญ เติบ โตที่ยั่ง ยืน ของธุร กิจ ครอบครัว ไทยยัง มีน้อ ยมาก จึง มัก มีคาถามอยู่เ สมอว่า ธุร กิจ ครอบครัวไทยที่ประสบ
ความสาเร็จจะมีคุณลักษณะความสามารถของผู้ประกอบการในรูปแบบอย่างไร และการสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นมีวิธีการอย่างไร
ธุรกิจครอบครัว (Family Business) เป็นรูปแบบธุรกิจพื้นฐานขนาดเล็กในระดับรากหญ้าของระบบเศรษฐกิจในทุกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามวัฒนธรรมของประเทศแถบเอเชีย หรือแม้แต่ในประเทศแถบตะวันตก ยุโรป (Montgomery and Sinclair,
2000) ถือได้ว่าธุรกิจครอบครัว นั้นมีบทบาทอย่างสูงต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
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สาหรับประเทศไทย ธุรกิจครอบครัวมีมากถึงร้อยละ 70 (สานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2544; ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550)
โดยที่ทายาทเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สาคัญที่สุดของกระบวนการสืบทอดธุรกิจ ธุรกิจครอบครัวที่ขาดทายาทที่จะเข้ามารับ
สืบทอดธุรกิจได้กลายเป็นประเด็นสาคัญที่สุดประเด็นหนึ่ง ของความสาเร็จในกระบวนการสืบทอดธุรกิจ และเป็นปัจจัยสาคัญของ
ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว (อาพล, 2552) ซึ่งประพันธ์ (2555) สะท้อนถึงปัญหาการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใน
ฟาร์มสุกรจากคาปรารภที่ว่า คนรุ่นใหม่ๆ ไม่ค่อยมีใครสนใจมาสานต่อกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร หลายฟาร์มลูกหนีไปประกอบอาชีพอื่น
เพราะมองว่าการเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพที่ลาบาก
ขณะที่พสุ (2555) กล่าวว่า George Stalk และ Henry Foley เขียนบทความเรื่อง “Avoid the traps that can destroy family
business” ในวารสาร Harvard Business Review ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ระบุว่าปัญหาของธุรกิจครอบครัวก็คือส่วนใหญ่จะไม่
ยั่งยืน และไม่สามารถสืบทอดผ่านรุ่นที่สามได้ จากข้อมูลในอเมริกานั้น พบว่าร้อยละ 70 ของธุรกิจครอบครัวที่ล้มเหลว หรือถูกขาย
ก่อนที่คนรุ่นที่สองจะได้มีโอกาสบริหาร เพียงแค่ร้อยละ 10 เท่านั้นที่ยังสามารถสืบต่อถึงรุ่นที่สามให้เข้ามาบริหารได้ สอดคล้องกับ
ธงชัย (2546) ที่กล่าวว่า ธุรกิจครอบครัวจะโตได้ไม่เกินสามชั่วอายุคนสอดคล้องกับผลการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย และ
จีน เกี่ยวกับอัตราการอยู่รอดของธุรกิจครอบครัว(survival rates) พบว่า มีธุรกิจครอบครัวประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นที่สามารถ
ถ่ายโอนธุรกิจไปยังทายาทรุ่นที่สองได้ และอีกเพียงหนึ่งในสามที่ถ่ายโอนไปสู่ทายาทรุ่นที่สามได้ (Poutziousris, 2000; Wang
and Poutziouris, 2000 และ Ibrahim et al, 2001 อ้างโดย อาพล (2552)) โจทย์สาคัญของการอยู่รอด และสามารถนาพา
ธุรกิจครอบครัวไปสู่ความยั่งยืนได้ คือการส่งผ่านธุรกิจครอบครัวจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง การสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวใน
การดาเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกรจึงมีความสาคัญ และมีความท้าทายสาหรับเจ้าของผู้ก่ อตั้งฟาร์มในการอยู่รอด การเติบโต และ
ความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจฟาร์มสุกรรายย่อยของประเทศไทย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท และองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ รวมทั้งการสืบทอดของธุรกิจครอบครัวไทยในฟาร์มสุกร สามารถ
นาไปต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบท และสังคมไทยมากยิ่งขึ้น
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจและจัดทาฐานข้อมูล ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ภายในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี
1.2 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ ทาการศึกษาในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกฟาร์ม ที่ทาการเลี้ยงสุกรอยู่ภายในจังหวัดชลบุรี และเป็นฟาร์มที่เจ้าของ
ฟาร์มประกอบธุรกิจลักษณะธุรกิจครอบครัว แต่ไม่ได้ศึกษาฟาร์มสุกรที่เจ้าของฟาร์มเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรขนาด
ใหญ่ระดับประเทศ โดยจะทาการศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในของฟาร์ม ที่ เป็นธุรกิ จครอบครัวที่มีผลต่ อการเติ บที่ยั่งยืนของธุรกิ จ
ครอบครัว โดยไม่ทาการศึกษาตัวแปรปัจจัยภายนอกฟาร์มที่เป็นธุรกิจครอบครัว เช่น เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกที่ธุรกิจครอบครัว ควบคุมไม่ได้
1.3 กรอบแนวความคิดของการวิจัย
กรอบแนวความคิดของการวิจัย: การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี มี
ประเด็นสาคัญได้แก่ การค้นหาว่าปัจจัยอะไรที่จะมีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในการเลี้ยงสุกร ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งทา
ให้ธุรกิจครอบครัวสามารถฟันฝ่าวิกฤต และจุดเปลี่ยนผ่าน สามารถถ่ายโอนธุรกิจการเลี้ยงสุกรไปยังทายาทในรุ่นต่อๆ ไปได้ โดยใช้ตัวแบบ
ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสาเร็จ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อาพล, 2551)
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ภาวะผู้นาของธุรกิจครอบครัว
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว

ธุรกิจครอบครัว ในฟาร์มสุกร
ที่มกี ารสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสูร่ ุ่น

วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว
ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนาธุรกิจครอบครัวไทย ในฟาร์มสุกร ด้วยคุณลักษณะความสามารถของผู้ประกอบการ การพัฒนาตัวแบบของ
ธุรกิจครอบครัวไทยจากรุ่นสู่รุ่น ช่วยให้มีรูปแบบที่ชัดเจนสาหรับผู้ที่ประสงค์จะก่อตั้ง ธุรกิจครอบครัว ในฟาร์มเลี้ยงสุกร และการ
พัฒนาธุรกิจครอบครัวให้เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่อไปในระยะยาว
2. พัฒนาการเรียนการสอนสาหรับวิชาการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ และวิชาธุรกิจปศุสัตว์ ทั้งการศึกษาระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ปรับเนื้อหาหลักสูตร และการสอนให้สอดคล้องกับธุรกิจครอบครัวไทยในการ
ประกอบการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ หรือพัฒนาการเรียนการสอนให้นาไปสู่การปฏิบัติได้
1.5 นิยามศัพท์
ผู้วิจัยเสนอความหมายของ “ธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร ที่มีการสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น” ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ดังนี้
ธุรกิจครอบครัว (Family businesses) ในฟาร์มสุกร หมายถึง การประกอบกิจการในทางการเลี้ยงสุกรเป็นการค้า กิจการที่
ควบคุมการบริหารจัดการโดยครอบครัว โดยมีความตั้งใจจะถ่ายโอนกิจการเลี้ยงสุกรไปสู่ทายาทรุ่นต่อไปในอนาคต
การสืบทอดธุรกิจ (Succession) ครอบครัวในฟาร์มสุกร หมายถึงผู้ก่อตั้ง/เจ้าของฟาร์ม และ/หรือ สมาชิกคนอื่นในธุรกิจ
ครอบครัวมีการวางแผน และความตั้งใจที่จะส่งผ่าน (Transition) ความเป็นเจ้าของฟาร์มสุกรไปสู่ทายาทรุ่นต่อไป โดยทายาทรุ่นที่หนึ่ง
หมายถึง ผู้ก่อตั้ง/เจ้าของฟาร์มสุกร ทายาทรุ่นที่สอง หมายถึง บุตรของผู้ก่อตั้ง/เจ้าของฟาร์มสุกรซึ่งได้รับการถ่ายโอนกิจการสู่ความ
เป็นเจ้าของ และ/หรือ ความเป็นผู้ควบคุมการบริหารจัดการกิจการอย่างชัดเจน ทายาทรุ่นที่สาม หมายถึง บุตรของทายาทรุ่นที่สอง ซึ่ง
ได้รับการถ่ายโอนกิจการสู่ความเป็นเจ้าของและ/หรือ ความเป็นผู้ควบคุมการบริหารจัดการกิจการอย่างชัดเจน
ฟาร์มสุกร (Pig farm) หมายถึง ฟาร์มที่ผลิตสุกรขุนเพื่อการค้า ฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกสุกร และฟาร์มเลี้ยงสุกรที่มี
การขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานตามคารับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไม่นับ
รวมฟาร์มสุกรที่เจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ
1.6 การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวมีจานวนมาก แต่ในงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการทบทวน
วรรณกรรมในประเด็นภาวะผู้นาของธุรกิจครอบครัว , การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว, คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการครอบครัว, วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว และประเด็นความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว
1) ประเด็นภาวะผู้นาในธุรกิจครอบครัว (Leadership in Family Business)
ผู้นา หรือ ผู้ก่อตั้งธุร กิจครอบครัว เป็นผู้ที่มีค วามสาคัญ ต่อความอยู่รอด และยั่งยืนของธุร กิจครอบครัว ผู้นาต้องมี
ความสามารถ เปี่ย มด้ว ยภาวะผู้นา และมีแ ผนการสืบทอดธุรกิจ อย่า งระมัด ระวังสาห รับ ความอยู่ร อดของธุร กิจ ครอบครัว
(Beckhard, R. และ Dryer Jr., W.G. 1983) ซึ่ง Bryman (1996) กล่าวว่าบทบาทของผู้นามีส่วนสาคัญในการเชื่อมโยงถึง
ความสาเร็จของธุรกิจครอบครัว ลักษณะพฤติกรรม ความไม่แน่นอน และภาวะผู้นา เป็นวิธีการเชื่อมโยงสู่ความสาเร็จของธุรกิจ
ครอบครัว ทั้งนี้ มีผลการศึกษาพบว่า ความสาเร็จของธุรกิจครอบครัวขึ้นอยู่กับกระบวนการสืบทอดธุรกิจที่มีการกาหนดแผนการ
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สืบทอด และวิธีการสืบทอด รวมทั้งการกาหนดวาระการวางมือจากธุรกิจของผู้ก่อตั้ง (Handler, 1994 และ Le Breton-Miller
et al, 2004)
2) ประเด็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว(Strategic Management of Family Business )
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว เพื่อการสืบทอดธุรกิจมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะทายาทธุรกิจ และการเสริมสร้างศักยภาพก่อนเข้าสืบทอดกิจการ เพื่อให้การสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวประสบความสาเร็จ มีงานวิจัยจานวนมากที่ชี้ให้เห็นว่า การที่ทายาทได้คลุกคลีกับธุรกิจครอบครัวตั้งแต่เยาว์วัยก่อนเข้า
สู่ธุรกิจครอบครัวอย่างเต็มตัว และเห็น บทบาท ความพากเพียร วิริยะของเจ้าของธุรกิจครอบครัว เป็นการสนับสนุนภาวะผู้นาคน
ใหม่จากสมาชิกครอบครัว ซึ่งไม่ต้องการทางานในธุรกิจครอบครัว แต่เป็นคนที่มีความสาคัญต่อธุรกิจครอบครัว ในอนาคต(Ward,
1997) เป็นกลยุทธ์ในการทาให้ผู้สืบทอดธุรกิจมีความสนใจในธุรกิจ ต้องการดาเนินรอยตาม และสั่งสมประสบการณ์ความรู้ก่อน
สืบทอดกิจการ
3) ประเด็นคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการครอบครัว (Executive Committee and Family Committee)
อาพล (2551) เสนอว่าธุรกิจครอบครัว ควรมีการตั้งคณะกรรมการครอบครัวเพื่อให้มีหน้าที่ในการสร้าง และจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก บ่มเพาะสมาชิกครอบครัวเพื่อเข้าสู่ธุรกิจครอบครัว
และเสนอแนะว่าคณะกรรมการครอบครัวที่ตั้งขึ้น ไม่ควรมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจครอบครัว หรือไม่ควรมีบทบาท
เฉกเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารโดยเด็ดขาด
4) ประเด็นวัฒนธรรมครอบครัว (Family Culture)
สุรศักดิ์ (2550) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมครอบครัว ทุนทางปัญญา และธรรมาภิบาลครอบครัว พบว่าความ
เข้ม แข็งของธุร กิจครอบครัว วัตถุป ระสงค์ห ลัก ของระบบธรรมาภิบ าลครอบครัว คือ การปกป้อ ง ทุน ทางปัญญาเพื่อ สมาชิก
ครอบครัวในปัจจุบัน และผู้สืบเชื้อสายในอนาคต จากความเสียหายที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลร่วมสายเลือด
อาพล (2551) กล่าวว่า วัฒนธรรมมีมิติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ต่อธุรกิจครอบครัว เพราะผู้ก่อตั้งธุรกิจ มีอิทธิพ ลถึงรุ่น
ทายาท ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว ค่านิยม และแรงจูงใจของผู้ก่อตั้งมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว นอกจากนี้ยังอ้าง
ถึงผลการศึกษาของ Barney (1986) ที่ศึกษาธุรกิจที่มีผลการประกอบการที่ดี และประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน พบว่า
กระบวนการขับเคลื่อ นที่สาคัญ คือ ความเป็นเอกภาพ และความปรารถนาที่มีรูป แบบของการบรรลุผ ลสาเร็จ โดยพบว่า
วัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัว เป็นลักษณะสาคัญประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่มีต่อผลสาเร็จ และการเติบโตของ
ธุรกิจครอบครัว
Harju และ Heinonen (2004) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ และคุณภาพของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ความสัมพันธ์
ของสมาชิกระหว่างรุ่น และรุ่นเดียวกัน ความปรองดองของสมาชิกในครอบครัวสามารถนาธุรกิจครอบครัวไปสู่เป้าหมายได้ในระยะ
ยาว ความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัวจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญในกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว ตัวอย่างกิจกรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว อาทิ การรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน หรือการมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอในทุกเทศกาล
5) ประเด็นความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว (Competitive Advantage of Family Business)
ธุรกิจครอบครัวมีจุดแข็งในเรื่องของความเป็นเจ้าของ การตัดสินใจรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง รวมทั้งความสามารถใน
การสร้างนวตกรรมใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว ถือได้ว่า ธุรกิจครอบครัวมีความ
ได้เปรีย บในการแข่งขัน ของธุร กิจ เช่น เดีย วกับผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การเติบโต ที่ยั่งยืน ของธุร กิจ ครอบครัว ในตลาด
หลักทรัพย์ไทยของอาพล(2551) ซึ่งให้ข้อเสนอแนะว่า ธุรกิจครอบครัว ควรมีการปรับเปลี่ยนการจัดการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ธุรกิจ
ครอบครัวมีการยอมรับความเสี่ยงทางธุรกิจได้ดีกว่า ธุรกิจที่ไม่ใช่ครอบครัว ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้างการเติบโตให้แก่
ธุรกิจครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว

2. วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้ ใช้ทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth interview)
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ ทาการสารวจผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกรายในจังหวัดชลบุรี ทั้ง 11 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองชลบุรี, อาเภอ
บ้านบึง, อาเภอหนองใหญ่, อาเภอบางละมุง, อาเภอพานทอง, อาเภอพนัสนิคม, อาเภอศรีราชา, อาเภอเกาะสีชัง, อาเภอสัตหีบ, อาเภอบ่อทอง, และ
อาเภอเกาะจันทร์ รวมจานวน 279 ครัวเรือน
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1) ทาการสารวจข้อมูลผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรในจังหวัดชลบุรี โดยทาการสารวจผู้เลี้ยงสุกรทุกรายใน 11 อาเภอ ของ
จังหวัดชลบุรี
2) จาแนกฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ผู้ประกอบการฟาร์มเป็นธุรกิจครอบครัว เกณฑ์จาแนกธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรใช้หลักเกณฑ์
ฟาร์มเลี้ยงสุกรเป็นการค้าที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มสุกรที่ได้มาตรฐานตามคารับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์
จัดทาฐานข้อมูลผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
3) จาแนกฟาร์มสุกรที่ผู้ประกอบการฟาร์มเป็นธุรกิจครอบครัว และเจ้าของฟาร์มเป็นทายาทรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่ฟาร์มมีการถ่ายทอดธุรกิจครอบครัวไปสู่ทายาทรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 การดาเนินธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี และลักษณะภูมิหลังของฟาร์ม
ในปีพุท ธศัก ราช 2557 จังหวัด ชลบุรีมี จานวนสุก รทั้งหมด 780,544 ตัว มีผู้เ ลี้ย งจานวน 279 ครัว เรือ น อาเภอ
พนัสนิคมมีการเลี้ยงสุกรมากที่สุด (จานวน 250,955 ตัว) แต่มีจานวนครัวเรือนผู้เลี้ยงสุกรรองจากอาเภอบ่อทอง(จานวน 81
ครัวเรือน และ 89 ครัวเรือน ตามลาดับ)
ข้อมูลการดาเนินธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร และลักษณะภูมิหลังของฟาร์ม โดยการเก็บข้อมูลของเจ้าของธุรกิจครอบครัวใน
ฟาร์มสุกรจานวน 153 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 67 เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายเลิกกิจการ
บางรายไม่ต่อใบอนุญาตมาตรฐานฟาร์มสุกร บางรายเป็น ฟาร์ม สุก รของผู้ป ระกอบการธุร กิจ สุก รขนาดใหญ่ร ะดับ อุต สาหกรรม
ของประเทศ ซึ่งมีฟาร์มสุกรอยู่ในจังหวัดชลบุรี (ชื่อเจ้าของฟาร์มไม่ใช่เจ้าของบริษัท แต่ฟาร์มเป็นของบริษัทฯ) และมีบางรายไม่
ประสงค์จะตอบแบบสอบถาม
ฟาร์มสุกรตั้งอยู่ในอาเภอพนัสนิคม ร้อยละ 28, อาเภอบ่อทองและอาเภอบ้านบึง ร้อยละ 25, อาเภอเกาะจันทร์ ร้อยละ
8, อาเภอบางละมุง ร้อยละ 6, อาเภอศรีราชา ร้อยละ 5, อาเภอหนองใหญ่ ร้อยละ 2, และอาเภอพานทองร้อยละ 1
เจ้าของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(ร้อยละ 57) ผู้ประกอบการอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 39)
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษารองลงมา ได้แก่ มัธยมปลาย หรือปวช. และระดับปริญญาตรี โดยร้อยละ 12 จบการศึกษา
สาขาวิชาเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 7-9 แสนบาทต่อปี ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของธุรกิจส่วนตัว
ธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี จัดอยู่ในระบบการผลิตแบบผู้เลี้ยงอิสระ ร้อยละ 50 ระบบรับจ้างเลี้ยง ร้อยละ 43
มีเพียงร้อยละ 5 ประกอบธุรกิจฟาร์มสุกรระบบประกันราคา อายุของการทาธุรกิจฟาร์มสุกร โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10-20 ปี เจ้าของ
ฟาร์มเป็นทายาทรุ่นที่หนึ่ง ร้อยละ 70 และทายาทรุ่นที่สอง ร้อยละ 30 ในจานวนนี้ เป็นทายาทรุ่นที่สองของอาเภอบ้านบึง จานวน
19 ราย, อาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุง อาเภอบ่อทอง อาเภอละ 2 ราย, อาเภอเกาะจันทร์ จานวน 2 ราย, อาเภอพนัส นิค ม
จานวน 3 ราย และอาเภอพานทองจานวน 1 ราย ลัก ษณะฟาร์ม สุก รส่ว นใหญ่เป็นการเลี้ยงในระบบเปิด (ร้อยละ75) โดยมีการ
เลี้ยงในระบบปิดเพียงร้อยละ 25 ลักษณะธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร ร้อยละ 17 เป็นแบบฟาร์มสุกรขุน ร้อยละ 83 เป็นแบบฟาร์มสุกร
พ่อ-แม่พันธุ์ และสุกรขุน
3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี
ผลการสารวจข้อมูลการดาเนินธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร และลักษณะภูมิหลังของฟาร์ม โดยใช้แบบสอบถามทาให้
สามารถจ าแนกฟาร์ม เลี้ย งสุก รที ่ผู้ป ระกอบการฟาร์ม เป็น ธุร กิจ ครอบครัว ที่เจ้ าของฟาร์มเป็น ทายาทรุ่ นที่ส องเป็ นต้ นไป
การศึกษานี้พบว่ามีจานวน 31 ราย จากอาเภอศรีราชา, อาเภอบางละมุง, อาเภอบ้านบึง, อาเภอพนัสนิคม, อาเภอบ่อทอง, อาเภอ
เกาะจันทร์ และอาเภอพานทอง
ภายหลังการทบทวนวรรณกรรม การสืบทอดธุรกิจครอบครัว พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสืบทอดธุรกิจครอบครัวมี
อยู่หลายปัจจัยด้วยกัน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของผู้ก่อตั้ง/เจ้าของธุรกิจ ทายาท และการสืบทอดธุรกิจครอบครัวเป็นประเด็นสาคัญของ
การอยู่รอดของธุรกิจครอบครัว และความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ในการศึกษานี้มุ่งเน้นการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ตามตัวแบบ(Model) ของอาพล (2551) ได้แก่ภาวะผู้นาของธุรกิจครอบครัว, การจัดการเชิงกลยุทธ์
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ของธุรกิจครอบครัว, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการครอบครัว, วัฒนธรรมครอบครัว และความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธุรกิจครอบครัว
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของฟาร์มสุกรจานวน 13 ฟาร์ม จากอาเภอต่า งๆ ผู้ให้สัมภาษณ์
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวฟาร์มสุกรที่ผู้ก่อตั้งฟาร์มมีการถ่ายโอนกิจการแล้ว โดยจะเลือกเป็นตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 16
คน จาก 13 ฟาร์มในอาเภอต่างๆ ดังกล่าว
1) ปัจจัยด้านภาวะผู้นาของธุรกิจครอบครัว
สภาวะความเป็นผู้นาของผู้บริหารรุ่นก่อนมีส่วนที่ทาให้ทายาทเลือกที่จะสืบทอดกิจการครอบครัว เมื่อทายาทได้เห็นถึง
ความสามารถในการบริหารงานที่ประสบความสาเร็จของผู้บริหารรุ่นก่อน ทาให้ทายาทเกิดความภาคภูมิใจ และมีความรู้สึกว่าบุคคลนั้น
คือ แบบอย่างของการดาเนินชีวิต ก่อให้เกิดแรงบรรดาลใจอยากที่จะดาเนินรอยตามบุคคลนั้นๆ ซึ่งเจ้าของฟาร์มสุกรมีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า “ลักษณะการเป็นผู้นาของผู้บริหาร คือสิ่งสาคัญที่จะนาพาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ หากผู้บริหารขาดทักษะด้านการเป็นผู้นา ไม่
มีความสามารถในการสั่งการ หรือไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหา ความอยู่รอดของธุรกิจก็เป็นไปได้ยาก ดังนั้นการที่จะโน้มน้าวให้ทายาท
เข้ามาสืบทอดธุรกิจแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย”
2) ปัจจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว
เจ้าของฟาร์มสุกรมีความเห็นว่า “กลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัวมีผลต่อการสืบทอดธุรกิจอย่างมาก การให้ทายาทเข้ามาสัมผัส
กับธุรกิจ เป็นการสร้างความผูกพันให้แก่ทายาท และทาให้ทายาทมีแนวโน้มที่จะหันมาสานต่อกิจการครอบครัว” นอกจากนี้ยังให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า “การสร้างความคุ้นเคยในธุรกิจให้กับทายาทตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อทายาทเติบโตมาจะเกิดความรู้สึกว่า นี่คืออาชีพที่
เลี้ยงเรามา และไม่อยากให้มันสูญหายไป” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันในอาชีพให้แก่ทายาทนั้นเป็น
สิ่งที่ดี แต่เจ้าของฟาร์มสุกรบางรายเห็นว่าการกระทาเช่นนี้ก็มีผลเสีย คือ “หากระบบการบริหารของธุรกิจไม่ดี ทายาทอาจก็จะเกิด
ความคิดในด้านลบต่อธุรกิจ และไม่ต้องการที่จะสืบทอดธุรกิจ โดยจะมุ่งไปหาอาชีพอื่นที่มีความสบายกว่า” การที่จะโน้มน้าวทายาทให้เข้ามา
สืบทอดธุรกิจครอบครัวได้นั้น เจ้าของฟาร์มสุกรแนะนาว่า “ผู้บริหารรุ่นก่อนต้องแสดงให้ทายาทเห็นว่า ธุรกิจไม่ได้มีความลาบาก ยุ่งยาก
หรือซับซ้อนอย่างที่เข้าใจ สามารถบริหารโดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทุ่นแรงได้ ผู้บริหารรุ่นก่อนจึงต้องวางระบบการบริหารงานให้
ดี ต้องลบล้างความคิดในด้านลบที่ทายาทมีต่อธุรกิจให้ได้ อาจใช้วิธีการปล่อยให้ทายาทได้ออกไปหาประสบการณ์จากงานภายนอก จากนั้น
ค่อยๆ ให้ทายาทได้เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการเป็นลูกจ้าง และการได้เป็นเจ้าของธุรกิจ เมื่อทายาทได้มองเห็นถึงความแตกต่าง
ณ จุดนี้ ทายาทก็จะกลับเข้ามายังธุรกิจเอง ผู้บริหารรุ่นก่อนไม่ควรใช้การบังคับ เพราะทายาทจะเข้ามาด้วยความจาใจ และจะทาให้ผลการ
ดาเนินงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควร”
3) ปัจจัยด้านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการครอบครัว
หลักการสาคัญที่จะทาให้ทายาทเข้ามาสืบทอดธุรกิจได้นั้น เจ้าของฟาร์มสุกรส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า “ผู้ก่อตั้ง
หรือผู้สืบทอดกิจการรุ่นก่อน ต้องยอมวางมือจากธุรกิจอย่างถาวร โดยให้อานาจในการตัดสินใจ และส่งมอบผลประโยชน์ให้ทายาทมี
อานาจในการบริหารได้อย่างเต็มที่ มิใช่ให้ทายาทเข้ามาบริหาร แต่อานาจสิทธิข์ าดต่างๆ ยังคงเป็นของตนเอง หากเป็นเช่นนี้ ทายาทจะไม่
ยินดีที่จะเข้ามาสานต่อธุรกิจ หรือหากเข้ามา ก็จะเข้ามาเพราะความจาใจ และสุดท้ายก็จะเริ่มถอยห่างออกไป การปล่อยให้ทายาทได้มี
อานาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าอาจเกิดความผิดพลาดในระหว่างการบริหารงาน แต่เมื่อทายาทได้แสดงความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนประสบความสาเร็จ ทายาทจะเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งนี้ และอยากที่จะพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นต่อไป”
4) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัวมีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของทายาท โดยจะเป็นไปในลักษณะของวิถี
ชีวิตที่ทาตามๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น และเพื่อเป็นการแสดงความ
กตัญญูต่อบุพการี การสืบทอดธุรกิจครอบครัวจัดเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะครอบครัวคนจีนที่ทายาทของครอบครัวมีหน้าที่สาน
ต่อธุรกิจครอบครัวให้ดารงอยู่ต่อไป
5) ปัจจัยด้านความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจครอบครัว
ด้านความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการเข้ามาของทายาท ความ
พร้อมของธุรกิจที่เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วทาให้ทายาทมองว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ทายาทเพียงมีหน้าที่เข้ามาสานต่อธุรกิจเท่านั้น
รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจของทายาทด้วยเช่นกัน เจ้าของฟาร์มสุกรกล่าวว่า “ผู้
ก่อตั้งกิจการ หรือทายาทรุ่นก่อนต้องแสดงให้ทายาทได้เห็นว่า ธุรกิจครอบครัวสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ตลอด โดยอาหาร คือสิ่ง
ที่ทุกคนต้องบริโภคเพื่อความอยู่รอด แม้วันหนึ่งผลกาไรจากการประกอบการฟาร์มจะลดลง แต่ในที่สุดมันก็จะกลับมาดีเช่นเดิมเพราะทุก
คนไม่หยุดที่จะบริโภค”
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของฟาร์มสุกร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจ
ครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรม
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้พบว่าธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ประกอบการรุ่นที่หนึ่ง หรือรุ่น
ผู้ก่อตั้งฟาร์ม อาจเนื่องมาจากธุรกิจครอบครัวฟาร์มสุกรในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในรูปแบบ “กงสี”(Firm) โดยมี
ผู้ประกอบการรุ่นพ่ อเป็นเถ้ าแก่ใหญ่ และสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวทุก คนมีส่วนร่วมในการผลิต หรือซื้อขาย รายได้จากผล
ประกอบการทั้งหมดจะรวมกันไว้เป็นกองกลาง ค่าใช้จ่ายทั้งส่วนรวม และส่วนตัวของแต่ละคน ใช้จ่ายจากเงินกองกลางนี้ หากผู้
ก่อตั้งฟาร์ม หรือทายาทรุ่นที่หนึ่งยังมีชีวิตอยู่ จึงมักยังไม่มีการถ่ายทอดกิจการไปสู่รุ่นต่อไป หรือผู้ก่อตั้งฟาร์มยังคงเป็นผู้ควบคุม
การบริหารจัดการกิจการฟาร์ม แม้ว่าจะมีการมอบหมายบทบาทการบริหารจัดการให้ทายาทรุ่นต่อไปแล้วก็ตาม จึงถือได้ว่าธุรกิจนั้นยัง
เป็นกิจการของผู้ประกอบการรุ่นที่หนึ่ง
ธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ แม้กระทั่งฟาร์มสุกรที่ผู้ประกอบการเป็นทายาท
รุ่นที่สองก็ตาม ไม่ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารฟาร์มอย่างเป็นระบบ ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท(มีบางฟาร์มเท่านั้นที่จดทะเบียน
เป็นบริษัท) ไม่ได้มีการบริหารธุรกิจในรูปแบบคณะกรรมการบริห ารงาน หรือ ในรูปแบบคณะกรรมการครอบครัวอย่างชัดเจน
เหมือนธุรกิจอื่นๆ และมักไม่มีการแบ่งสัดส่วนของหุ้นให้กับสมาชิกในครอบครัวอย่างชัดเจน ปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ
ครอบครัวในฟาร์มสุกร ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรไม่ได้คาดหวังถึงความได้เปรียบในการแข่งขันกันทางธุรกิจ แต่เห็นว่าธุรกิจที่ผู้ก่อตั้งฟาร์ม
หรือทายาทรุ่นก่อนสร้างมาไว้แล้วเป็นความได้เปรียบการทาธุรกิจครอบครัว อย่างไรก็ตาม ด้วยรูปแบบธุรกิจกงสีของผู้ประกอบการ
ฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี ทาให้แม้จะพบว่าภาวะผู้นาของธุรกิจครอบครัว , คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการครอบครัว ,
วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว และความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวตามตัวแบบของอาพล(2551) จะเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี สามารถถ่ายโอนธุรกิจการเลี้ยงสุกรไปยังทายาทในรุ่นต่อๆ ไป
ได้(จากรุ่นสู่รุ่น) แต่พบว่ารูปแบบลักษณะปัจจัยแต่ละปัจจัยดังกล่าว ไม่เด่นชัดเหมือนธุรกิจครอบครัวกรณีอื่นๆ จึงควรทาการศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป

4. สรุปผล
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาวะผู้นาของธุรกิจ
ครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการครอบครัว วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว
และความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจครอบครัวมีผลต่อการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น ในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยต่อไป
การสื บทอดธุ รกิ จครอบครัวในฟาร์ มสุ กร มีลั กษณะของการเป็ นกระบวนการทั้ งก่ อน และหลังการสืบทอดธุรกิ จ ดังนั้ นจึ งควร
ทาการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรในประเด็นสาคัญ เช่น การเตรียมทายาทเพื่อรับช่วงธุรกิจ, แผนการ
สืบทอดธุรกิจ และการพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจ
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มะม่วงน้ำดอกไม้สที องผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว
Development of Preserved Mango CV. Nam DoKmai Srithong
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหำร และ กำรันต์ ผึ่งบรรหำร
Chanirat Phungbunhan and Karun Phungbunhan
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
e-mail: june_chani@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 0889496199

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของมะม่วงเบาแช่อิ่ ม สร้างสูตรมาตรฐานของมะม่วงน้้า ดอกไม้สีทองผล
อ่อนแช่อิ่ มแบบเร็ ว และศึ กษาอายุการเก็ บรักษา ท้า การทดลองโดยศึกษาสูตรพื้นฐานมะม่ว งเบาแช่ อิ่ม 3 สูตร และท้า การ
ประเมิ น ผลทางประสาทสั ม ผั ส สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก คื อ สู ต รที่ 3 มี ม ะม่ ว งเบา เกลื อ น้้ า ปู น ใส น้้ า ตาลทราย และน้้ า
ส่วนประกอบ ในอัตราส่วน ร้อยละ 29.41 9.80 24.02 19.61 และ 17.16 ตามล้าดับ และน้าไปท้าการสร้างสูตรมาตรฐานของ
มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว ประเมินผลทางประสาทสัมผัสสูตรที่ได้รับการคัดเลือก คือ สูตรที่ 2 (แช่น้าปูนใสกับ
น้้าสารส้ม) มีมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อน น้้าเกลือ น้้าปูนใส น้้าสารส้ม น้้าตาลทราย(1) น้้า(1) น้้าตาลทราย(2) น้้า(2) และกรดซิ
ตริก เป็นส่วนประกอบ ในอัตราส่วน ร้อยละ21.27 17.02 9.57 9.57 6.38 14.89 10.63 10.63 และ 0.04 ตามล้าดับ
การยอมรับของผู้บริโภคในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ที่ระดับความชอบปานกลาง ใช้เวลา
ในการท้ามะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว คือ 32 ชั่วโมง หรือ 2 วัน 1 คืน ท้าการศึกษาอายุการเก็บรักษาของมะม่วง
น้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็วบรรจุถุงปิดผนึกเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง แบบทดลองที่ 1 (ใส่เชื้อดองมะม่วง) อยู่ได้ 26 วัน
แบบทดลองที่ 2 (ไม่ใส่เชื้อดองมะม่วง) อยู่ได้ 8 วัน และแบบทดลองที่ 3 (อุ่นน้้าเชื่อมก่อนบรรจุถุง) อยู่ได้ 24 วัน
ค้ำส้ำคัญ: มะม่วงน้้าดอกไม้ แช่อิ่มแบบเร็ว

Abstract
This research to study the basic recipe of Mamaung Bao Chare-Im. Creates a standard recipe of
Preserved Mango CV. Nam DoKmai Srithong and study shelf life. Experiment was conducted by using 3 recipe of
Mamaung Bao Chare-Im and a sensory evaluation. Recipes were selected. This recipe 3rd was Mamaung Bao, salt,
lime water (Calcium hydroxide), sugar and water. Compositions were 29.41%, 9.80%, 24.02%, 19.61% and
17.16%, respectively. Fast repice 2nd (soaked in lime water with water of alum) contains Mango CV. Nam
DoKmai Srithong, saline water, lime water, alum water, sugar(1), water (1) ,sugar (2), Water (2) and citric acid were
21.27%, 17.02%, 9.57%, 9.57%, 6.38%, 14.89%, 10.63%, 10.63% and 0.04% respectively. Consumers' acceptance
in color, flavor, texture and overall taste. At moderate level It was used to prepare preserved Mango CV. Nam
DoKmai Srithong 32 hours, or 2 days, 1 night. The storage life of preserved Mango CV. Nam DoKmai Srithong, fast
packing, sealed bag kept at room temperature. Trial 1 (Mango Pickled) is available for 26 days. The second trial
(without mango pickles) is available for 8 days and trial 3 (warm syrup packaged) for 24 days.
Keywords: Mango CV. Nam DoKmai Srithong, Preserved

1.บทน้ำ
ผลไม้ไทยที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นผลไม้แห่งการส่งออกของประเทศที่เป็นที่นิยมของคนทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ได้รับความ
ชื่นชอบไม่แพ้ทุเรียนกับมังคุด ก็คือมะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง ที่นิยมรับประทานผลสุกมากกว่าผลดิบ มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่น ผิว
สีเหลืองทองสวยงาม น้าไปเป็นผลไม้มงคลในเทศกาลต่างๆ ตามความเชื่อของคนแต่ละประเทศได้อย่างแพร่หลาย แต่ในขณะเดียวกัน
การควบคุมคุณภาพเพื่อการส่งออก ก็มีหลายปัจจัยที่เกษตรกรต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี อย่างการปลิดผลให้ปลิดผลออกก่อนการ
ห่อผล จ้านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อผลมีขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือ (ประมาณ 20 วันหลังติดผล) โดยเลือกปลิดผลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ออก
ได้แก่ ผลกระเทย ผลไม่ได้รูปทรง ผลบิดเบี้ยว และผลที่เบียดกัน อย่างไรก็ตามผลเหล่านี้สามารถขายได้ 13 บาทต่อกิโลกรัม นับเป็นผล
ขนาดเล็กมากที่ปลิดออกในช่วงพฤศจิกายน-ต้นธันวาคม ครั้งที่ 2 ประมาณ 30 วันหลังติดผล ได้แก่ ผลกระเทย ผลบิดเบี้ยว ผลผิด
รูปทรง ผลสีเขียวคล้้า (ผลที่สมบูรณ์จะมีสีเขียวอ่อน) ผลขนาดลูกปิงปองขึ้นไป (เรียกลูกใหญ่) ขายได้ 3 บาทต่อกิโลกรัม ครั้งที่ 3 ซอย
ผลให้ห่าง กรณีช่อที่มีผลอยู่ห่างกัน เหลือไว้ไม่เกิน 2 ผลต่อช่อ (ผลลาย ผิวมีรอยขีด ผลต่อช่อมากเกินไป) ผลใหญ่ขายได้ 3 บาทต่อ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

กก. (เรียกว่า มะม่วงย้า) (ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ส้านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557) เห็นได้ว่าราคา
ของผลมะม่วงน้้าดอกไม้ผลอ่อนมีราคาต่้ามาก และมีการน้า ไปใช้ประโยชน์ได้น้อย จากการลงพื้นที่และศึกษาหาข้อมูลรวมถึงบท
สัมภาษณ์ของคุณไตรรัตน์ เปียถนอม (8 พฤษภาคม 2558) พบว่ามีความต้องการน้าผลมะม่วงน้้าดอกไม้อ่อน(ระยะขบเผาะ)ที่ปลิดผล
ทิ้งนี้มาพัฒนาแปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลผลิตมากยิ่งขึ้น โดยอ้างอิงจากกระแสความนิยมของผู้บริโภคมะม่วงเบาแช่อิ่มที่เป็นที่
นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งการแปรรูปโดยการน้าผลไม้ผ่านกระบวนการอบแห้งและแช่อิ่มเป็นวิธีการแปรรูปชนิดหนึ่งซึ่งเป็น
ที่นิยมกันมากสามารถน้ามาผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้และสามารถจ้าหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศในลักษณะ
เป็นอาหารเพื่อการบริโภคในลักษณะอาหารว่างและรับประทานเล่นซึ่งยังคงสีกลิ่นและรสธรรมชาติของผลไม้ชนิดนั้นอยู่ (นิรนาม1,
2558)
ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการน้ามะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อน(ระยะขบเผาะ) ที่ปลิดผลออกก่อนแล้วขายได้ราคาต่้าน้ามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าของผลผลิตที่ไม่ใช่
ผลิตผลเป้าหมายของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถเป็นข้อมูลในการ
เผยแพร่ให้กับกลุ่มแม่บ้านแปรรูปมะม่วงได้

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสูตรพื้นฐานมะม่วงเบาแช่อิ่ม
2. สร้างสูตรมาตรฐานของมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็วที่ผู้บริโภคยอมรับ
3. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว

2.วิธีกำรทดลอง
1.ศึกษาสูตรพื้นฐานมะม่วงเบาแช่อมิ่
โดยค้นคว้าสูตรจากการสัมภาษณ์ผู้ท้ามะม่วงเบาแช่อิ่มขายในแถบภาคใต้ มาทั้งหมด 3 สูตร สูตรที่ 1 ของ กรณ์กันต์ธีร์
(2558) สูตรที่ 2 ของ ธารี (2558) และสูตรที่ 3 ของ เอกรัฐ (2558) โดยมีปริมาณส่วนผสมของมะม่วงเบาแช่อิ่มจากแต่ละสูตรคิด
เป็นร้อยละของน้้าหนักทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 1 และมีวิธีการท้ามะม่วงเบาแช่อิ่ม ดังแสดงในภาพที่ 1 2 และ 3

ตำรำงที่ 1 ปริมำณส่วนผสมมะม่วงเบำแช่อิ่ม คิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละของน้ำหนักทังหมด
ส่วนผสม (ร้อยละ)
สูตรที่ 1 (กรณ์กันต์ธีร์)
มะม่วงเบา
29.16
เกลือ
8.75
น้้าปูนใส
25.51
น้้าตาลทราย
16.18
น้า (ท้าน้า้ เชื่อม)
20.40
ที่มา : (กรณ์กันต์ธีร์,2559) ( ธารี,2559) ( เอกรัฐ,2559)

สูตรที่ 2 (ธารี)
26.63
10.65
23.30
20.78
18.64

ล้างมะม่วงให้สะอาด ปอกเปลือก ล้างน้้า หั่นชิ้น ผ่าครึ่งหรือผ่าสี่
เคล้าเกลือให้ทั่ว พักไว้ครึ่งชั่วโมง ใส่น้าปูนใสแช่ไว้ 1-2 คืน
น้ามะม่วงล้างน้้าให้สะอาด พักให้แห้ง เรียงใส่ขวดโหล
ผสมน้า้ กับน้้าตาล ตั้งไฟ คนให้น้าตาลลละลายพอเดือดสักครู่ ยกลงพักไว้ให้เย็น
เทน้้าเชื่อมใส่ขวดโหลมะม่วง แช่ไว้ 1-2 คืน
มะม่วงเบาแช่อิ่ม

ภำพที่ 1 วิธีกำรท้ำมะม่วงเบำแช่อิ่มสูตรที่ 1 (กรณ์กันต์ธีร์, 2559)
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สูตรที่ 3 (เอกรัฐ)
29.41
9.80
24.02
19.61
17.16
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ล้างมะม่วงให้สะอาด ผ่าครึ่งทั้งเปลือก
น้าไป แช่น้าปูนใสแช่ไว้ 1-2 ชั่วโมง และน้าไปแช่น้าเกลือ 2-3 คืน
น้ามะม่วงล้างน้้าให้สะอาด ปอกเปลือก แช่ในน้้าเปล่า 1 คืน พักให้แห้ง เรียงใส่ขวดโหล
ผสมน้า้ กับน้้าตาล ตั้งไฟ คนให้น้าตาลลละลายพอเดือดสักครู่ ยกลงพักไว้ให้เย็น
เทน้้าเชื่อมใส่ขวดโหลมะม่วง แช่ไว้ 1คืน
มะม่วงเบาแช่อิ่ม

ภำพที่ 2 วิธีกำรท้ำมะม่วงเบำแช่อิ่มสูตรที่ 2 (ธำรี, 2559)
ล้างมะม่วงให้สะอาดปอกเปลือก ผ่าครึ่งหรือผ่าสี่
น้าไป แช่น้าปูนใส 8 ชั่วโมง และน้าขึ้นไปล้างแล้วน้าลงแช่น้าเกลือต่ออีก 8 ชั่วโมง
น้ามะม่วงล้างน้้าให้สะอาด ประมาณ 2 น้้า พักให้แห้ง เรียงใส่ขวดโหล
ผสมน้า้ กับน้้าตาล ตั้งไฟ คนให้น้าตาลละลายพอเดือดสักครู่ ยกลงพักไว้ให้เย็น
เทน้้าเชื่อมใส่ขวดโหลมะม่วง แช่ไว้ 1-2 คืน
มะม่วงเบาแช่อิ่ม

ภำพที่ 3 วิธีกำรท้ำมะม่วงเบำแช่อิ่มสูตรที่ 3 (เอกรัฐ, 2559)
แล้วน้ามะม่วงเบาแช่อิ่มที่ได้ของแต่ละสูตรไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีให้คะแนนความชอบแบบ 9- point
hedonic scaling 1 ถึง 9 คะแนน (1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุดและ 9 หมายถึงชอบมากที่สุด) โดยใช้ผู้ทดสอบเป็นนักศึกษาที่ผ่าน
การเรียนวิชา การค้นคว้าทดลองด้านอาหารและโภชนาการจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ้านวน 45
คน ประเมินทั้งหมด 3 ซ้้า โดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์ตามแผน RCBD : Randomized Complete Block
Design ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี DMRT(Duncan’s New Multiple Range
Test) วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อคัดเลือกสูตรมะม่วงเบาแช่อิ่มที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด
2.สร้ำงสูตรมำตรฐำนของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็วที่ผู้บริโภคยอมรับ
เมื่อได้สูตรมะม่วงเบาแช่อิ่ม ที่ได้รับการยอมรับมาท้าการพัฒนาเป็น มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว โดย
ก้าหนดอัตราส่วนของส่วนผสมทั้งหมด (คิดเป็นร้อยละ) มีการก้าหนดชนิดและปริมาณการเตรียมสารที่มีผลต่อเนื้อสั มผัสของ
มะม่วงในการแช่
การเตรียมน้้าปูนใส = ปูนแดง 4 กรัม : น้้า 1 ถ้วย
การเตรียมน้้าสารส้ม = สารส้มป่น 4 กรัม : น้้า 1 ถ้วย
การเตรียมน้้าเกลือ = เกลือ 50 กรัม
: น้้า 1 ถ้วย
234

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ก้าหนดให้ใช้ น้้าปูนใส แช่ในมะม่วงสูตรที่ 1 น้้าสารส้ม แช่ในมะม่วงสูตรที่ 2 และน้้าปูนใสกับน้้าสารส้มผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน
แช่ในมะม่วงสูตรที่ 3 วางแผนการทดลองโดย ก้าหนดระยะเวลาในการแช่สารที่มีผลต่อเนื้อสัมผัส น้้าเกลือ และน้้าเชื่อมของทุกสูตร ให้
มีระยะเวลาเท่ากันทั้งหมด คือ 8 ชั่วโมง โดยมีปริมาณส่วนผสมของแต่ละสูตรคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละของน้้าหนักทั้งหมด ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และมีวิธีการท้ามะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว ดังแสดงในภาพที่ 4

ตำรำงที่ 2 ปริมำณส่วนผสมของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว คิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละของ
น้ำหนักทังหมด
ส่วนผสม (ร้อยละ)
มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อน
น้้าเกลือ
น้้าปูนใส
น้้าสารส้ม
น้้าตาลทราย(1)
น้า (1)
น้้าตาลทราย (2)
น้้า (2)
กรดซิตริก

สูตรที่ 1 (แช่น้าปูนใส)
21.27
17.02
19.14
6.38
14.89
10.63
10.63
0.04

สูตรที่ 2 (แช่น้าสารส้ม)
21.27
17.02
19.14
6.38
14.89
10.63
10.63
0.04

สูตรที่ 3 (แช่น้าปูนใสน้้าสารส้ม)
21.27
17.02
9.57
9.57
6.38
14.89
10.63
10.63
0.04

ล้างมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนให้สะอาดปอกเปลือก ผ่าสี่ตามแนวยาว
น้าไป แช่สารที่มผี ลต่อเนื้อสัมผัสนาน 8 ชั่วโมง
น้ามะม่วงล้างน้้าให้สะอาด แช่ในน้้าเกลือนาน 8 ชั่วโมง
ผสมน้า้ (1)กับน้้าตาล(1) ตั้งไฟ คนให้น้าตาลละลายพอเดือดสักครู่ ยกลงพักไว้ให้เย็น
น้ามะม่วงขึ้นจากน้้าเกลือ ล้างน้้า จัดใส่ขวดโหล เทน้้าเชื่อม(1) แช่นาน 8 ชั่วโมง
ผสมน้า้ (2)กับน้้าตาล(2) และกรดซิตริก ตั้งไฟ คนให้น้าตาลละลายพอเดือด พักไว้ให้เย็น
รินน้้าเชือ่ ม(1)ออกให้หมด เทน้้าเชื่อม(2) ลงไปในขวดโหลมะม่วง แช่นาน 8 ชั่วโมง
มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว

ภำพที่ 4 วิธีกำรท้ำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว
แล้วน้ามะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว ในแต่สูตรไปท้าการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผั สด้วยวิธีให้
คะแนนความชอบแบบ 9- point hedonic scaling 1 ถึง 9 คะแนน (1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุดและ 9 หมายถึงชอบมากที่สุด)
โดยใช้ผู้ทดสอบเป็นบุคคลทั่วไป ในพื้นที่ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ้านวน 150 คน ประเมินทั้งหมด 3 ซ้้า โดยการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์ตามแผน RCBD : Randomized Complete Block Design ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี DMRT(Duncan’s New Multiple Range Test) วิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อได้สูตรมาตรฐานมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว ที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด
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3. ศึกษำอำยุกำรเก็บรักษำของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่ม
โดยก้าหนดให้มีวิธีการเก็บรักษา แบ่งออกเป็น 3 แบบทดลอง เพื่อน้ามาศึกษาเปรียบเทียบกัน ดังต่อไปนี้
แบบทดลองที่ 1 คือ การใส่หัวเชื้อดองมะม่วง ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ (15 กรัม) ในสูตรที่ได้รับการยอมรับ มาท้าการ
บรรจุถุงและปิดผนึกปากถุงไม่ให้มีอากาศเหลืออยู่ภายใน
แบบทดลองที่ 2 คือ มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็วไม่ได้ใส่หัวเชื้อดองมะม่วง มาท้าการบรรจุถุงและปิด
ผนึกปากถุงไม่ให้มีอากาศเหลืออยู่ภายใน
แบบทดลองที่ 3 คือ มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็วไม่ได้ใส่หัวเชื้อดองมะม่วง มาท้าการบรรจุถุง โดยอุ่น
น้้าเชื่อมที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แล้วน้ามาใส่ในถุงก่อนปิดผนึกปากถุงไม่ให้มีอากาศเหลืออยู่ภายใน แล้วแช่น้าเย็นจัดทันที
เป็นเวลา 10 นาที (ดัดแปลงจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554)
ใช้ พ ลาสติ ก ใสทนร้ อ นชนิ ด โพลิ เ อทิ ลี น เทอร์ ฟ ะทาเลต /ไนลอน/คาสท์ โพลิ โ พรพิ ลี น (Polyethylene
terephthalate/Nylon/Cast polypropylene) ใช้ถุงขนาด 220 x 220 มิลลิเมตร ในการบรรจุมะม่วงแช่อิ่มทั้ง 3 แบบทดลอง
ปริมาณในการบรรจุต่อถุง คือ 150 กรัม เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 เดือน จดบันทึกผลทุก 2 วัน จนกว่าจะเกิดการ
เสื่อมเสียจึงหยุดบันทึกผล

3.ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ผล
1. ศึกษาสูตรพื้นฐานมะม่วงเบาแช่อิ่ม
จากการศึกษาสูตรพื้นฐานมะม่วงเบาแช่อิ่มทั้ง 3 สูตร เมื่อน้ามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสทางด้าน สี กลิ่น
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่าคุณลักษณะในแต่ละด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดัง
ตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรประเมินคุณภำพทำงประสำทสัมผัสของมะม่วงเบำ
แช่อิ่มสูตรพืนฐำน 3 สูตร
คุณลักษณะ

สูตรพื้นฐานของมะม่วงเบาแช่อิ่ม
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สี
5.43ab ± 1.33
5.76b ± 1.27
กลิ่น
6.10b ± 1.09
6.13b ± 1.30
รสชาติ
6.10b ± 1.21
6.06b ± 1.17
c
เนื้อสัมผัส
5.76 ± 1.40
6.43b ± 1.38
ความชอบโดยรวม
5.83c ± 1.20
6.96b ± 1.32
หมายเหตุ a, b, c หมายถึง ตัวเลขที่มีอักษรก้ากับแตกต่างกันในแนวนอน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05)

สูตรที่ 3
6.66a ± 0.99
7.03a ± 0.96
7.00a ± 1.01
7.43a ± 0.93
7.70a ± 0.95

ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า ผู้ทดสอบ 45 คน ให้การยอมรับสูตรพื้นฐานของมะม่วงเบาแช่อิ่มสูตรที่ 3
มากที่สุด ซึ่งยอมรับได้ในทุกๆคุณลักษณะ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสูตรที่1 และ2 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05)
แปลค่าการยอมรับในด้านสี อยู่ที่ระดับความชอบเล็กน้อย ส่วนด้านกลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ ที่ระดั บ
ความชอบปานกลาง เนื่องจาก มีรสชาติที่เปรี้ยวหวานพอดีกับการรับประทานเป็นของว่างทานเล่น เนื้อมะม่วงมีความกรอบ ไม่เหี่ยวย่น
น่ารับประทาน ดังนั้น สูตรพื้นฐานของมะม่วงเบาแช่อิ่มสูตรที่ 3 จึงเป็นสูตรที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อน้าไปพัฒนาในขั้นต่อไป
2.สร้ำงสูตรมำตรฐำนของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็วที่ผู้บริโภคยอมรับ
จากผลการศึกษาสูตรพื้นฐานของมะม่วงเบาแช่อิ่มที่เหมาะสมที่สุด คือสูตรที่ 3 ได้น้ามาสร้างเป็นสูตรมาตรฐานของการท้า
มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว โดยการก้าหนดปริมาณการแช่น้าปูนใส น้้าสารส้ม และแช่น้าปูนใสผสมกับน้้าสารส้ม
แบ่งออกเป็น 3 สูตรการทดลอง มีส่วนผสมในสูตรมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว ดังแสดงในตารางที่ 2 เมื่อน้ามา
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสทางด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่าคุณลักษณะในแต่ละด้านมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตำรำงที่ 4 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรประเมินคุณภำพทำงประสำทสัมผัส ของ มะม่วง
น้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็วสูตรมำตรฐำน 3 สูตร
คุณลักษณะ

มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว
สูตรที่ 1 (แช่น้าปูนใส)
สูตรที่ 2 (แช่น้าสารส้ม)
สูตรที่ 3 (แช่น้าปูนใสกับน้า้ สารส้ม)
สี
5.46b ± 1.37
7.62a ± 0.96
7.22a ± 0.90
b
b
กลิ่น
6.46 ± 1.03
6.68 ± 1.64
7.04a ± 0.95
b
ab
รสชาติ
7.06 ± 1.19
7.37 ± 0.80
7.77a ± 0.92
เนื้อสัมผัส(กรอบ)
6.40b ± 1.03
7.55a ± 0.84
7.22a ± 0.99
b
a
ความชอบโดยรวม
6.48 ± 1.21
7.33 ± 0.47
7.44a ± 0.62
หมายเหตุ a, b หมายถึง ตัวเลขที่มีอกั ษรก้ากับแตกต่างกันในแนวนอน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า ผู้บริโภค 150 คน ที่อยู่ในพื้นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การ
ยอมรับมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว สูตรที่ 3 (แช่น้าปูนใสกับน้้าสารส้ม) มากที่สุด โดยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ค่าการยอมรับในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส(กรอบ) และความชอบโดยรวม อยู่ที่ระดับความชอบปาน
กลาง เนื่องจากผลของการแช่น้าปูนใสและน้้าสารส้มผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน มีผลที่ท้าให้ได้เนื้อมะม่วงน้้าดอกไม้ผลอ่อนที่กรอบ
เนื้อแน่น มีความวาวใส ดูน่ารับประทาน กว่าสูตรที่ 1 ที่ท้าการแช่น้าปูนใสเพียงอย่างเดียว มีลักษณะสีผิวด้านนอกของมะม่วงเกิดสี
น้้าตาลคล้้าเป็นบางชิ้นในชิ้นที่ไม่จมน้้าลงในทันทีตอนเริ่มแช่จึงถูกอากาศท้าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างผิวมะม่วงกับน้้าปูนใส
จึงเกิดสีที่ไม่น่ารับประทาน เนื้อมะม่วงมีสีขาวซีด มีความกรอบแต่เหนียว ไม่กรอบเด้งเหมือนสูตรที่แช่ด้วยน้้าสารส้ม ในสูตรที่2 แช่น้า
สารส้มเพียงอย่างเดียว เนื้อมะม่วงมีสีขาวออกเหลืองอ่อนเล็กน้อย เนื้อกรอบวาวใส แต่ยังมีรสชาติเปรี้ยวจากน้้าสารส้มติดอยู่ที่เนื้ อ
มะม่วง จึงเกิดรสเปรี้ยวมากกว่าทุกสูตร สูตรที่ 3 ที่แช่ด้วยน้้าปูนใสกับน้้าสารส้มรวมกัน เนื้อมะม่วงมีรสชาติหวานน้าเปรี้ยวตาม
เนื่องจากเป็นมะม่วงน้้าดอกไม้ที่มีรสเปรี้ยวมากอยู่แล้วตามธรรมชาติ มีรสเค็มจากการแช่น้าเกลือ สามารถช่วยลดความเปรี้ยวของ
มะม่วงลงได้บ้าง จึงมีรสชาติครบทั้ง 3 รส หวาน เปรี้ยว เค็ม มีความคล้ายคลึงกับรสชาติของมะม่วงเบาแช่อิ่มแถบภาคใต้ที่ก้าลังเป็นที่
นิยม จึงท้าให้มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว สูตรที่ 3 (แช่น้าปูนใสกับน้้าสารส้ม) เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุด
โดยมีระยะเวลาในการท้ามะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว คือ 32 ชั่วโมง หรือ 2 วัน 1 คืน ก็สามารถน้ามารับประทานได้
สูตรที่ 3 (แช่น้าปูนใสกับน้้าสารส้ม) จึงได้รับคัดเลือกเป็นสูตรมาตรฐานของมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว ในการสร้าง
สูตรมาตรฐานนี้ได้น้าข้อมูลการศึกษาการท้ามะม่วงแช่อิ่มที่มี มาตรฐานของหลักการท้าผลไม้แปรรูปมาประยุกต์ใช้ คือการเตรียม
น้้าเชื่อมอ่อน (ความเข้มข้นร้อยละ 30) แช่ในขั้นแรก จึงเพิ่มความเข้มข้นของน้้าเชื่อมเป็นน้้าเชื่อมเข้มข้น(ความเข้มข้นร้อยละ 50) แช่
ในขั้นสุดท้าย และมีการเติมกรดซิตริกลงไปในปริมาณที่ก้าหนดเพื่อไม่ให้เกิดการตกผลึกของน้้าเชื่อม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
3.ศึกษำอำยุกำรเก็บรักษำของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อมิ่ แบบเร็ว
น้าสูตรมาตรฐานมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว มาศึกษาอายุการเก็บรักษา แบบทดลองที่ 1 คือ การใส่หัว
เชื้อดองมะม่วง ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ( 15 กรัม) มาท้าการบรรจุถุงและปิดผนึกปากถุงไม่ให้มีอากาศเหลืออยู่ภายใน แบบทดลอง
ที่ 2 คือ ท้าการบรรจุถุงและปิดผนึกปากถุงไม่ให้มีอากาศเหลืออยู่ภายใน แบบทดลองที่ 3 คือ อุ่นน้้าเชื่อมที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส แล้วน้ามาใส่ในถุงที่ใส่มะม่วงแช่อิ่มไว้ก่อนปิดผนึกปากถุงไม่ให้มีอากาศเหลืออยู่ภายใน แล้วแช่น้าเย็นจัดทันทีเป็นเวลา
10 นาที ใช้ ถุ ง พลาสติ ก ใสทนร้ อ นชนิ ด โพลิ เ อทิ ลี น เทอร์ ฟ ะทาเลต /ไนลอน/คาสท์ โพลิ โ พรพิ ลี น (Polyethylene
terephthalate/Nylon/Cast polypropylene) ขนาดถุงที่ใช้ในการทดลอง คือ 220 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร ในการบรรจุ
มะม่วงแช่อิ่มทั้ง 3 แบบทดลอง ปริมาณในการบรรจุต่อถุง คือ 150 กรัม เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 เดือน(60 วัน) จด
บันทึกผลทุก 2 วัน จนกว่าจะเกิดการเสื่อมเสียจึงหยุดบันทึกผล
ผลการทดลองการศึกษาอายุการเก็บรักษาของมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว พบว่า
แบบทดลองที่ 1 (ใส่เชื้อดองมะม่วง) เริ่มมีการเสื่อมเสียเกิดขึ้น ในวันที่ 26 ลักษณะน้้าเชื่อมเนื้อสัมผัส สี และกลิ่นไม่
เปลี่ยนแปลง แต่มีรสชาติขมเล็กน้อย เนื่องจากหัวเชื้อดองมะม่วงมีส่วนผสมของวัตถุกันเสียอยู่ด้วยจึงท้าให้มีอายุการเก็บรักษาที่
นานวันกว่าทุกแบบการทดลอง
แบบทดลองที่ 2 (ไม่ใส่เชื้อดองมะม่วง) เริ่มมีการเสื่อมเสียเกิดขึ้น ในวันที่ 8 ลักษณะน้้าเชื่อมมีฟองอากาศ เนื้อมะม่วงมี
จุดเล็กๆ สีด้าจากเชื้อรา มีเมือกลื่นที่ผิว มีกลิ่นหมัก เหม็นเปรี้ยวเล็กน้อย รสชาติขม สีซีด เนื้อเริ่มนุ่ม เละ เนื่องจากการทดลองนี้
ไม่ได้ใส่สารกันเสีย และไม่ได้ผ่านการให้ความร้อนของน้้าเชื่อมก่อนบรรจุถุงจึงก่อให้เกิดการเน่าเสียจากเชื้อแบคทีเรียในอาหารได้
เร็วกว่าทุกแบบการทดลอง
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แบบทดลองที่ 3 (อุ่นน้้าเชื่อมบรรจุถุง) เริ่มมีการเสื่อมเสียเกิดขึ้น ในวันที่ 24 ลักษณะน้้าเชื่อมมีฟองอากาศ มีกลิ่นเปรี้ยว
เล็กน้อย เนื้อมะม่วงมีความลื่น มีจุดช้้า รสชาติขมเล็กน้อย ซึ่งผลที่ได้มีความสอดคล้องกับการยืดอายุการเก็บมะม่วงดองแช่อิ่ม ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่ได้ท้าการทดลอง

4.สรุปผล
จากการศึกษาสูตรพื้นฐานของมะม่วงเบาแช่อิ่ ม ที่ได้รับการคัดเลือก คือสูตรที่ 3 มีมะม่วง-เบา เกลือ น้้าปูนใส น้้าตาล
ทราย และน้้า ส่วนประกอบ ในอัตราส่วน ร้อยละ 29.41 9.80 24.02 19.61 และ 17.16 ตามล้าดับ จากการสร้างสูตรมาตรฐาน
ของมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว สูตรที่ได้รับการคัดเลือก คือ สูตรที่ 2 มีมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อน น้้าเกลือ
น้้าปูนใส น้้าสารส้ม น้้าตาลทราย(1) น้้า(1) น้้าตาลทราย(2) น้้า(2) และ กรดซิตริก เป็นส่วนประกอบ ในอัตราส่วน ร้อยละ21.27
17.02 9.57 9.57 6.38 14.89 10.63 10.63 และ 0.04 ตามล้าดับ การยอมรับของผู้บริโภคในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม อยู่ที่ระดับความชอบปานกลาง ใช้เวลาในการท้ามะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว คือ 32 ชั่วโมง
หรือ 2 วัน 1 คืน การศึก ษาอายุการเก็บรักษาของมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็วบรรจุถุงปิดผนึกเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง แบบทดลองที่ 1 (ใส่เชื้อดองมะม่วง) มีอายุ 26 วัน แบบทดลองที่ 2 (ไม่ใส่เชื้อดองมะม่วง) มีอายุ 8 วัน และแบบ
ทดลองที่ 3 (อุ่นน้้าเชื่อมก่อนบรรจุถุง) มีอายุ 24 วัน

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ คือ
1. ควรท้าการศึกษาอายุการเก็บรักษาในบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม และศึกษาในอุณหภูมิตเู้ ย็นเพื่อเป็นข้อมูลใน
การศึกษาได้
2. ควรท้าการศึกษาการคิดต้นทุนการท้ามะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็วเพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจได้ใน
อนาคต
3. จากการศึกษาขั้นตอนวิธีการท้ามะม่วงน้้าดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อมิ่ แบบเร็ว พบว่าสามารถท้าการแช่อิ่มในน้้าเชื่อม
เพิ่มระยะเวลาต่อไปอีกได้ 1-2 วัน ในอุณหภูมิตเู้ ย็น จะมีรสชาติหวานยิ่งขึ้นและเนื้อกรอบเย็นคล้ายผลไม้ลอยแก้ว
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การชะลอการเกิดสีน้าตาลของดอกพุดตูม (Tabernaemontana pandacaqui Lam)
ด้วยสารแคลเซียมคลอไรด์ภายใต้การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่้า
Delay in Browning Appearance of Pudtoom flowers (Tabernaemontana
pandacaqui Lam) by Calcium Chloride Under Low Temperature Storage
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บทคัดย่อ
การเกิดสีน้าตาลของดอกพุดตูม (Tabernaemontana pandacaqui Lam) เป็นปัญหาหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพระหวางการเก็บรักษา ท้าใหมีอายุการเก็บรักษาสัน การศึกษานี จึงมีวัตถุประสงคเพื่อชะลอการเกิดสีน้าตาลของดอกพุดตูม
ระหวางการเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิต่้า โดยใช้สาร CaCl2 ที่ความเข้มข้น 5 ระดับ คือ (0 : ไม่ใช้สาร 100 300 500 และ 700
ppm) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) จ้านวน 4 ซ้า 5 ถุงต่อหนึ่งหน่วยทดลอง
น้าหนัก 5 กรัมต่อถุง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6±2 องศาเซลเซียส ด้าเนินการทดลองระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2560 ณ
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประเมินการเกิดสี
น้าตาลทุกๆ 3 วัน ถึงระยะสินสุดอายุการเก็บรักษา ส่วนการสูญเสียน้าหนักดอกและอายุการเก็บรักษา ประเมินที่ระยะสินสุดอายุ
การเก็บรักษาครังเดียว ผลการทดลอง พบว่า CaCl2 ทุกระดับความเข้มข้น สามารถชะลอและลดการเกิดสีน้าตาล และการสูญเสีย
น้าหนักของดอกพุดตูมระหว่างการเก็บรักษาได้ โดยเฉพาะดอกพุดตูมที่ได้รับ CaCl2 500 ppm จะเกิดสีน้าตาล (28.90
เปอร์เซ็นต์) และสูญเสียน้าหนักดอก (7.35 กรัม) น้อยที่สุดและแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p< 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความเข้มข้นอื่นและไม่ใช้สาร นอกจากนี การใช้ CaCl2 ทุกความเข้มข้นไม่มีผลต่ออายุเก็บรักษาดอกพุดตูม แต่มีแนวโน้มว่าดอก
พุดตูมที่ได้รับสาร 500 ppm มีอายุเก็บรักษานานที่สุด 13.75 วัน ขณะที่ไม่ได้รับสารมีอายุการเก็บรักษาเพียง 11.50 วัน
ค้าส้าคัญ : ปฏิกิรยิ าการเกิดสีนา้ ตาล แคลเซียมคลอไรด์ ดอกพุดตูม

Abstract
One of the main causes of short-storage life flower buds of Pudtoom flowers (Tabernaemontana
pandacaqui Lam) is browning appearance. The objective of this study was to delay in browning appearance of
Pudtoom flowers using CaCl2 solution under low temperature storage. The experiment was implemented from
February - March 2017 at the Laboratory of the Division of Plant Production Technology, Faculty of AgroIndustrial Technology, Kalasin University. The experiment was arranged in a completely randomized design (CRD)
by using CaCl2 at five concentrations (0 : untreated, 100, 300, 500 and 700 ppm) with 4 replications at 5 bags
each, each weighing 5 gm and were stored at 6±2 ºC. Browning appearance was evaluated every 3 days until
their storage life ended, weight loss and storage life were observed only once at their storage life ended. The
results showed that Pudtoom flowers treated with 500 ppm CaCl2 was the most effective method to delay in
browning appearance and decrease of weight loss that gaved significant reduced the least of browning
appearance (28.90 percents) and decreased the least of weight loss (7.35 gm) when compared to untreated. In
addition, none of the concentrations of CaCl2 had any effect on Pudtoom’s storage life. Thus 500 ppm of
CaCl2 tented to bring about the longest storage life (13.75 days) while the untreated could be stored for 11.50
days.
Keywords: Browning reaction, Calcium chloride, Tabernaemontana pandacaqui Lam
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1. บทน้า
พุดตูม (Tabernaemontana pandacaqui Lam) มีชื่ออื่นๆ เช่น พุดร้อยมาลัย พุดฝรั่ง มะลิฝรั่ง จัดในวงศ์ APOCYNACEAE
เป็นไม้พุ่มที่ปลูกและดูแลง่าย ออกดอกดก ออกเป็นช่อ และออกดอกง่ายตลอดทังปี เมื่อดอกตูมเต็มที่มักจะมีขนาดเท่าๆ กัน จึงเลือกเก็บ
ดอกตูมได้ง่าย ลักษณะเด่นของดอกพุดตูม คือ ดอกจะไม่ยอมบาน (นิภารัตน์, 2555) มีก้านดอกที่แข็งแรงและยาวใกล้เคียงกัน เมื่อ
น้ามาร้อยพวงมาลัย การจัดเรียงดอกพุดจึงท้าได้ง่ายยิ่งขึน และดูเรียงเป็นระเบียบ สวยงาม คล้ายดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกพุดตูมจึง
ได้เปรียบดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่น้ามาร้อยพวงมาลัย หรือท้าพานพุม เช่น ดอกพุดจักร พุดกังหัน หรือแม้แต่ดอกมะลิลา ซึ่งดอกจะบาน
เร็ว และขนาดของดอกไม่สม่้าเสมอ อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากดอกพุดตูม มีข้อจ้ากัด คือ ภายหลังจากการเก็บดอกจากต้น
ดอกมีอายุการใช้ งานค่อนข้างสัน เนื่ องจากเกิดการเปลี่ ยนแปลงทางชี วเคมีภายใน น้ าไปสู่ การเสื่ อมสภาพของดอก เช่ น การ
เปลี่ยนเป็นสีน้าตาลของกลีบดอก และการเหี่ยวแห้งของดอกที่เกิดขึนในช่วงระยะเวลาสันๆ เนื่องจากกลีบดอกมีการสร้างเอทิลีน
เพิ่มขึนอย่างมาก (นิธิยา และดนัย, 2556; Faragher and Mayak, 1984) จึงท้าให้ดอกไม้มีอัตราการหายใจเพิ่มสูงขึน เป็นต้นเหตุที่
ส้าคัญให้ดอกเสื่อมสภาพเร็วขึน (Kug and Workman, 1998) เมื่อเกิดการเสื่อมสภาพของเนือเยื่อ ท้าให้มีการรั่วไหลของสารละลาย
ภายในเซลล์ ส่งเสริมการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบฟีนอล ที่กระตุ้นการเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลได้เร็วขึน (จริงแท้, 2549)
อายุการเก็บรักษาของดอกไม้จึงสันลง มีการศึกษาผลของสารเคมีที่มคี วามปลอดภัยตอผูใชและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เชน การ
ใชแคลเซี่ยมคลอไรด์ (calcium chloride; CaCl2) ซึ่งเปนสารทีใ่ ช้เติมแต่งอาหาร ก่อนน้าไปบรรจุกระป๋อง จะช่วยให้ผักผลไม้มีเนือแข็ง
และกรอบ (firming agent) จากการศึกษา พบว่า CaCl2 ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ สามารถชะลอและลดการเกิดสีน้าตาลในดอก
มะลิลาได้ดี (ศิวณัฐ และคณะ, 2557) และลดการเปลี่ยนสีในกลีบใบประดับดอกหน้าวัว เมื่อใช้ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ (อัมพวรรณ
และนิรมล, 2551) นอกจากนียังมีรายงานการใช้ CaCl2 ลดการเกิดสีน้าตาลในผักและผลไม้ตัดแต่งหลายชนิด เช่น สาลี่ (Sajid et al.,
2014) แอปเปิ้ลตัดแต่ง (Shirzadeh, 2011) และกะหล่้าปลีแปรรูป (Eleni and Varzakas, 2011) เป็นต้น ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ท้าการ
ศึกษาวิจัยวิธีปฏิบัติในการชะลอการเปลี่ยนสภาพในดอกพุดตูมหลังการเก็บเกี่ยวกันอย่างจริงจัง ดังนัน งานวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อชะลอการเกิดสีน้าตาลของดอกพุดตูมระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่้า ด้วยสาร CaCl2 ที่ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม

2. วิธีการทดลอง
การชะลอการเกิดสีน้าตาลของดอกพุดตูมระหวางการเก็บรักษาด้วยสาร CaCl2 โดยน้าดอกพุดตูม ที่เก็บเกี่ยวและ
คัดเลือกดอกมีขนาดขนาดสม่้าเสมอ สด ใหม่จากต้น ปราศจากการบอบช้า แช่ในสารละลาย CaCl2 นาน 15 นาที ที่ความเข้มข้น 5 ระดับ
(ทรีตเมนท์) คือ 0 100 300 500 และ 700 ppm วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD)
จ้านวน 4 ซ้า 5 ถุงต่อหนึ่งหน่วยทดลอง (น้าหนัก 5 กรัมต่อถุง) หลังจากนัน น้าขึนผึ่งให้สะเด็ดน้า แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส ชนิด
พีพี (polypropylene) ขนาด 3x5 นิว 5 กรัมต่อถุง ท้าการทดลองเก็บรักษาที่ สภาพอุณหภูมิต่้า 6±2 องศาเซลเซียส ณ
ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การบันทึกข้อมูล ท้าการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดอกพุดตูมระหว่างเก็บรักษา ดังนี
1. ระดับการเกิดสีน้าตาล โดยเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระหว่างเก็บรักษาทุกๆ 3 วัน ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามวิธี
ของ Barta and Tibbitts (1991) คิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเกิดสีน้าตาลที่เกิดขึนบนกลีบดอก โดยเกณฑ์การให้คะแนนคิด
เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนี
ไม่เกิดสีน้าตาล
=0
เปอร์เซ็นต์
เกิดสีน้าตาลระดับ 1/4 ของพืนที่ดอก = 25 เปอร์เซ็นต์
เกิดสีน้าตาลระดับ 1/2 ของพืนที่ดอก = 25-50 เปอร์เซ็นต์
เกิดสีน้าตาลระดับ 3/4 ของพืนที่ดอก = 50-75 เปอร์เซ็นต์
เกิดสีน้าตาลทังหมด
= 100 เปอร์เซ็นต์
2. เปอร์เซ็นต์การสูญเสียนา้ หนัก (weight loss; %) โดยการชั่งน้าหนักดอกพุดตูมก่อนและหลังจากสินสุดอายุการเก็บ
รักษา แล้วน้าผลมาหาค่าการเปลีย่ นแปลงน้าหนักและแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์น้าหนักที่สญ
ู เสียไป
3. อายุเก็บรักษา อายุเก็บรักษาดอกพุดตูมจะสินสุดเมื่อดอกเกิดสีน้าตาลทีร่ ะดับความรุนแรง 1/4 ของพืนที่ดอก (25
เปอร์เซ็นต์) ตามวิธีการของ Barta and Tibbitts (1991)
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน้าข้อมูลทังหมดมาวิเคราะห์ผลด้วยวิธี analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) โดยใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 20
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
จากการศึกษา การชะลอการเกิดสีน้าตาลของดอกพุดตูมระหวางการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิต่้า ด้วยสาร CaCl2 ในระดับ
ความเข้มข้นที่ต่างกัน 5 ระดับ คือ 0 100 300 500 และ 700 ppm ได้ผลการทดลอง ดังนี

การเกิดสีน้าตาล
การประเมินความเสียหายจากการเกิดสีน้าตาลของดอกพุดตูมระหว่างการเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิต่้า 6±2 องศาเซลเซียส
หลังการแช่ด้วยสาร CaCl2 ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ พบว่า ที่อายุการเก็บรักษาในช่วง 3 และ 6 วันแรก ไม่ปรากฏการเกิดสีน้าตาล
บนดอกพุดตูมเลย เมื่ออายุการเก็บรักษานานขึน ตังแต่ 9 12 และ 15 วัน จะเห็นว่า ดอกพุดตูมที่ได้รับ CaCl2 ทุกระดับความเข้มข้น
จะพบความเสียหายจากการเกิดสีน้าตาลน้อยกว่าดอกที่ไม่ได้รับสาร ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 1)
เป็นที่น่าสังเกตว่า ทุกช่วงอายุการเก็บรักษา 9 12 และ 15 วัน ดังกล่าว ดอกพุดตูมที่ได้รับ CaCl2 ความเข้มข้น 500 ppm พบความ
เสียหายจากการเกิดสีน้าตาลน้อยที่สุด คือ 9.06 19.55 และ 28.90 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ รองลงมา คือ ดอกพุดตูมที่ได้รับ CaCl2
ความเข้มข้น 700 ppm ซึ่งมีระดับการเกิดสีน้าตาล 10.48 21.76 และ 32.66 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ การเกิดสีน้าตาลของดอกพุดตูม
เมื่ออายุการเก็บรักษายิ่งนานวันขึน จะทวีความรุนแรงมากขึน (ตารางที่ 1) ซึ่งเกิดจาก ดอกพุดตูมเมื่อเข้าสู่ระยะแก่ จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีภายใน น้าไปสู่การเสื่อมสภาพของดอก กระตุ้นการสร้างเอทิลีนในปริมาณที่สูงกว่าเนือเยื่อบริเวณอื่น และ
เนือเยื่อพืชนันมีการหายใจเพิ่มมากขึน (นิธิยาและดนัย, 2556; Faragher and Mayak, 1984) จึงเร่งการเสื่อมสภาพ โครงสร้างและ
การท้างานของเยื่อหุ้มเซลล์เสื่อมลง ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของสารละลายภายในเซลล์ และเร่งการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ระหว่างเอนไซม์
โพลีฟีนอลอ๊อกซิเดส (polyphenol oxidase; PPO) กับสารประกอบฟีนอล ท้าให้เกิดสีน้าตาลมากขึน (จริงแท้, 2549) ดอกพุดตูม
จะได้รับความเสียหายดังกล่าว เมื่ออายุการเก็บรักษาตังแต่ 9 วันขึนไป ด้วยเซลล์ทุกเซลล์มีธาตุแคลเซียม (Ca) เป็นองค์ประกอบที่
ส้าคัญ ซึ่งมีรายงานวา Ca ชวยลดอัตราการหายใจและการสรางเอทิลีน ท้าใหมีอายุการเก็บรักษายาวนานขึน (จริงแท, 2549; Yuen
et al.,1993; Mahajan and Dhatt, 2004) นอกจากนี Ca ยังมีหน้าที่ส้าคัญต่อการเชื่อมผนังเซลล์ให้ยึดเกาะติดกัน ผนังเซลล์จึงมี
ความแข็งแรง ถ้าพืชขาดธาตุ Ca จะท้าให้ผนังเซลล์เกิดการสลายตัว ส่งผลให้เซลล์พืชคลายตัวและแยกออกจากกัน เซลล์เกิดการ
เสื่อมสภาพและเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลได้ง่าย (Saure, 2005; Caffall and Mohnen, 2009) การแช่ดอกพุดตูมในสารละลาย CaCl2 จึง
ชะลอการเกิดสีน้าตาลและยืดอายุการเก็บรักษาได้ สอดคล้องกับผลการทดลองใช้สาร CaCl2 ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
ชะลอการเกิดสีน้าตาลในดอกมะลิ ลาภายหลังการเก็บเกี่ยวได้ดีที่สุด (ศิวณัฐ และคณะ, 2557) ส่วนการเปลี่ยนแปลงสีบนกลีบใบ
ประดับดอกหน้าวัว เกิดน้อยที่สุด เมื่อใช้ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ (อัมพวรรณ และนิรมล, 2551) ขณะที่ CaCl2 ความ
เข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ควบคุมการการเกิดสีน้าตาลบนใบผักกาดหอมได้ดี (Chomdao et al., 2011) นอกจากนี การใช้ CaCl2
สามารถลดความเสียหายจากการเกิดสีน้าตาลในกะหล่้าปลีแปรรูปที่เก็บในสภาพอุณหภูมิต่้าได้นาน 14 วัน (Eleni and Varzakas,
2011) ในข้าวโพดฝักอ่อนจะไม่เกิดสีน้าตาลภายใน 12 วัน หลังจุ่มสาร CaCl2 1 เปอร์เซ็นต์ 5 นาที (Attia et al., 2011) ส่วนผลอาที
โมยา (Annona cherimola Mill.) ที่แช่ในสาร CaCl2 6 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสนาน 20 นาที สามารถควบคุมการ
เกิดสีน้าตาลที่เปลือกผลได้ 6 วัน (Torres et al., 2009)

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การเกิดสีน้าตาลของดอกพุดตูม หลังจากได้รับ CaCl2 ในระยะ 3, 6, 9, 12 และ 15 ที่
เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิต่้า
ทรีตเมนท์

ระดับการเกิดสีน้าตาล (เปอร์เซ็นต์) ของดอกพุดตูม
6 วัน
9 วัน
12 วัน
0.00
16.64b
28.33c
0.00
10.77a
23.61b
0.00
11.42a
23.18b
a
0.00
9.06
19.55a
0.00
10.48a
21.76ab
*
*
8.85
7.28

3 วัน
CaCl2 0 ppm
0.00
CaCl2 100 ppm
0.00
CaCl2 300 ppm
0.00
CaCl2 500 ppm
0.00
CaCl2 700 ppm
0.00
F-test
C.V.(%)
* มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตัง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test)
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15 วัน
44.18d
38.42c
33.73bc
28.90a
32.66ab
*
6.73
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เปอรเซ็นตการสูญเสียน้าหนักและอายุการเก็บรักษา
ดอกพุดตูมที่ได้รับ CaCl2 ทุกระดับความเข้มข้น ในสภาพเก็บรักษาอุณหภูมิต่้า นาน 15 วัน มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย
น้าหนักน้อยกว่าดอกที่ไม่ไดรับสาร ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) และจะเห็นว่า CaCl2 ทีระดับความเข้มข้น
500 ppm ท้าให้ดอกพุดตูมสูญเสียน้าหนักน้อยที่สุด คือ 7.35 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับทุกระดับความเข้มข้นและที่ไม่ได้รับสาร (ตารางที่ 2) ดอกพุดตูมที่ได้รับ CaCl2 เกิดการสูญเสียน้าหนักลดลงน้อยกว่า
ดอกที่ไม่ได้รับสาร ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่้า เนื่องจากธาตุ Ca เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญและจ้าเป็นต่อส่วนต่าง ๆ ของพืช
โดยเฉพาะผนังเซลล์ ซึ่งท้าหน้าที่เชื่อมผนังเซลล์ให้ยึดเกาะติดกัน ท้าให้เซลล์มีความแข็งแรง ถ้าพืชขาดธาตุแคลเซียมจะท้าให้ผนังเซลล์
เกิดการสลายตัว ท้าให้เซลล์พืชคลายตัวและแยกออกจากกัน เซลล์เกิดการเสื่อมสภาพมากขึน (Saure, 2005; Caffall and Mohnen,
2009) และยังมีผลต่อการเสื่อมของโครงสร้างและการท้างานของเยื่อหุ้มเซลล์ด้วย จึงมีผลท้าให้เกิดการรั่วไหลของสารต่างๆ รวมทังการ
สูญเสียน้าจากการคายน้าออกจากเซลล์ (Hussain et al., 2012) เมื่อเซลล์พืชสูญเสียน้ามาก น้าหนักจึงลดลงด้วย (จริงแท้, 2549)
สอดคล้องกับงานทดลอง การใช้ CaCl2 2 เปอรเซ็นต แช่มะเกี๋ยงผลสด นาน 10 นาที แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่้า ท้าให้การสูญเสีย
น้าหนักลดลงน้อยกว่าที่ไม่ใช้สาร และมีอายุการเก็บรักษานานที่สุดถึง 14 วัน (วาสนาและคณะ, 2558) นอกจากนี ยังสอดคล้องกับผล
จากการใช้สาร CaCl2 ที่ท้าให้ผักและผลไม้ระหว่างการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักน้อยลง เช่น ลูกพีชตัดแต่ง (Sohail
et al., 2015) สาลี่ตัดแต่ง (Sajid et al., 2014) แอปเปิ้ลตัดแต่ง (Shirzadeh, 2011) และกะหล่้าปลีแปรรูป (Eleni and Varzakas,
2011) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินอายุการเก็บรักษาดอกพุดตูมในระยะที่เกิดสีน้าตาล ระดับ 1/4 ของพืนที่ดอก (25 เปอร์เซ็นต์)
พบว่า สาร CaCl2 ทุกระดับความเข้มข้น ไม่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาของดอกพุดตูม แต่มีแนวโน้มว่า ดอกพุดตูมที่ได้รับสาร 500
ppm มีอายุเก็บรักษานานที่สุด 13.75 วัน ขณะที่ ไม่ได้รับสารมีอายุการเก็บรักษาเพียง 11.50 วัน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักหลังจากได้รับ CaCl2 นาน 15 วันและอายุการเก็บรักษาดอกพุดตูม
ที่ระดับการเกิดสีน้าตาล 25 เปอร์เซ็นต์
ทรีตเมนท์
การการสูญเสียน้าหนักดอก (เปอร์เซ็นต์)
อายุการเก็บรักษา (วัน)
d
CaCl2 0 ppm
11.07
11.50
CaCl2 100 ppm
10.14c
13.oo
CaCl2 300 ppm
9.34bc
12.75
CaCl2 500 ppm
7.35a
13.75
b
CaCl2 700 ppm
8.58
13.25
F-test
*
ns
C.V.(%)
6.34
14.91
* มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตัง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Duncan’s New Multiple
Range Test)

4. สรุปผล
CaCl2 ที่ระดับความเข้มข้น 500 ppm สามารถชะลอและลดการเกิดสีน้าตาลของดอกพุดตูม รวมทังสามารถลด
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักของดอกระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่้าได จึงเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมที่มีแนวโน้มยืดอายุ
การเก็บรักษาได้นานที่สุด
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ศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
Study on Type and Amount of Organic Fertilizer on Some Yield Components of
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทาการ
ทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in RBD โดยมี 2 ปัจจัย ปัจจัยที่ 1 ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ มูลไก่ มูลสุกร กาก
ตะกอนอ้อย และมูลวัว ปัจจัยที่ 2 ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ อัตรา 500 1,000 1,500 และ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ นาอ้อยพันธุ์
ขอนแก่น 3 มาปลูกลงในแปลงแบบแถวเดี่ยว ระยะระหว่างแถว 1.5 เมตร ยาวแถวละ 16 เมตร ให้น้าโดยปล่อยไหลตามร่องครั้ง
แรก หลังปลูก 10 วัน ปล่อยในสภาพแปลงปลูก และใส่ปุ๋ย แต่ละสิ่งทดลอง ปล่อยให้เจริญเติบโตในสภาพแปลง ทาการเก็บข้อมูล
เมื่ออ้อยอายุ 10 เดือน ทาการบันทึกผล วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
โดยใช้ Least significant difference test (LSD) ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อย ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางส่วน
ของอ้อยปลูก พบว่า ชนิดปุ๋ยอินทรีย์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสูงของลาต้นอ้อย จานวนปล้องต่อลาและน้าหนักต่อไร่ ซึ่งน้าหนัก
ต่อไร่มูลสุกรให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่ไม่แตกต่างกับกากตะกอนอ้อยและมูลวัว สาหรับปริมาณการใส่ พบว่า อัตราการใส่ 500, 1,000
และ1,500 ให้ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ทางด้านความสูงของลาต้นอ้อย จานวนปล้องต่อลา น้าหนักต่อไร่
ในขณะที่ชนิดปุ๋ยอินทรีย์และปริมาณที่ใส่ไม่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยความหวาน (เปอร์เซ็นต์บริกซ์) ดังนั้น การเลือกชนิดปุ๋ยอินทรีย์ควร
เลือกชนิดที่ราคาถูกและมีมากในท้องถิ่น ขณะที่ปริมาณการใส่แนะนาให้ใส่ในอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปริมาณการใส่ในอัตรา
น้อยที่สุดแต่ให้ค่าเฉลี่ยน้าหนักต่อไร่สูงสุด
คาสาคัญ: อ้อย ปุ๋ยอินทรีย์

Abstract
This research aims to compare the use and type of organic fertilizer used in sugarcane cultivation. In
phetchabun. Experimental design of Factorial in RBD. There are 2 factors. One type of organic fertilizer is chicken
manure, pig manure, filter cake and cow manure. Factor 2: Organic fertilizer input at 500 1,000 1,500 and 2,000 kg / rai.
Khon Kaen 3 sugarcane planted into a single row. The distance between the rows of 1.5 m, 16 m each, shall be
provided by the first discharge after 10 days of planting. Allow to grow in condition of conversion. And storage When
the sugarcane age 10 months. Make a record Data were analyzed for variance (ANOVA) and Least significant difference
test (LSD). Some yield components of sugarcane planting. It was found that the type and amount of organic fertilizer
in sugar cane. On some yield components of sugar cane, it was found that the different organic fertilizers affected the
height of sugar cane. Number of segments per trunk and weight per rai. The weight per rai of pig manure gave the
highest average but no difference in cane sludge and cow manure. For inputs, it was found that input rates of 500,
1,000 and 1,500 gave an average of 2,000 kg / rai. The height of the sugarcane trunk. Number of joint Weight per rai.
While the organic fertilizers and the input did not affect the average sweetness (Brix Percentage) So choose the type
of organic fertilizer should choose the cheap and very local species. While the recommended input is 500 kg per rai. It
was the lowest input but the highest weight per rai. Which is needed by farmers.
Keywords: Sugar cane Organic fertilizer
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

1. บทนา
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7,873,765 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อาเภอ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรมีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันสาปะหลัง คิดเป็นร้อยละ 19, 16, 2.5 และ 0.52 ตามลาดับ ซึ่งอ้อย
นับเป็นอีกพืชที่เกษตรกรนิยมปลูก โดยแหล่งปลูกในปีเพาะปลูก 2555/2556 ที่สาคัญได้แก่อาเภอ วิเชียรบุรี 155,191 ไร่ ศรีเทพ
145,838 ไร่ บึงสามพัน 53,350 ไร่ หนองไผ่ 9,089 ไร่ ชนแดน 1,391 ไร่ และเมืองเพชรบูรณ์ 50 ไร่ รวม 365,500ไร่ (สานักงาน
เกษตรเพชรบูรณ์, 2557) ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวเนื่องจากสภาวะการผลิตอ้อย
และน้าตาลทรายของประเทศมีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุหลักในการเพิ่มปริมาณการผลิตเนื่องจากค่าตอบแทนการผลิตอ้อยและ
น้าตาลทรายเป็นที่พึงพอใจของชาวไร่อ้อย แต่ในปัจจุบันที่มีการเพิ่มมากขึ้นนั้นก็ประสบปัญหาเกษตรกรใช้สารเคมีเกินปริมาณที่
กาหนด ไทยรัฐออนไลน์ (2558) รายงานว่า เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการปลูกอ้อยใหม่ให้เกษตรกรลดต้นทุนหยุดการใช่ปุ๋ย-เคมีภัณฑ์ กลุ่ม
วังขนายร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ศึกษารูปแบบการทาเกษตรอินทรีย์ โดยยึดหลัก
สากลของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ ภายใต้มาตรฐานไอโฟม นาร่องให้เกษตรกร เปลี่ยนมาปลูกอ้อยระบบอินทรีย์ เพื่อแปรรูปทาน้าตาล
ออร์แกนิก
ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญจึงศึกษาการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นการลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร นอกจากนีย้ ังส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการผลิตอ้อยอินทรีย์สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์อ้อยและน้าตาล
อินทรีย์ในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3

2. วิธีการทดลอง
เมื่ออ้อยอายุครบ 10 เดือน สุ่มเก็บตัวอย่างอ้อยในแต่ละ แปลงย่อยจานวน 5 ลาจากนั้น แยกลาอ้อยจากส่วนใบและกาบใบ
(เศษเหลืออ้อย) โดยอ้อยแต่ละลาจะนามาบันทึกข้อมูล ดังนี้
1. ความสูงของลาต้นอ้อย วัดความสูงเมื่ออ้อยอายุได้ 10 เดือน โดย วัดจากผิวดินถึงคอใบสูงสุด (top visible dewlap) ซึ่ง
ตาแหน่งของต้นที่วัดในแต่ละแปลงย่อยจะ ได้มาจากการสุ่มแปลงย่อยละ 10 ต้นเท่าๆ กัน
2. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลา ทาการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของปล้องอ้อยที่อยู่กลางลา จากอ้อยที่สุ่มเป็นตัวอย่างจากแต่ละ
แปลงย่อย แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย
3. จานวนปล้องต่อลา ทาการนับจานวนปล้องในแต่ละลาอ้อยจากอ้อยที่ สุ่มเลือกเป็นตัวอย่างจากแต่ละแปลงย่อย แล้ว
นามาหาค่าเฉลี่ย
4. ผลผลิตอ้อยต่อไร่ ทาโดยชั่งน้าหนักอ้อยสดในแต่ละแปลงย่อยที่เก็บเกี่ยวหลังจากตัดยอด ณ จุดหักธรรมชาติ และกาจัดใบ
และกาบออกให้หมด จากนั้น นาไปรวมกับน้าหนักอ้อยจานวน 5 ลาที่สุ่มเลือกเป็นตัวอย่าง แล้วคานวณเป็นผลผลิตอ้อยต่อไร่
5. น้าหนักต่อลาอ้อย คานวณจากน้าหนักสดของผลผลิตอ้อยต่อแปลงย่อยหารด้วยจานวนลาต่อแปลงย่อยเดียวกัน
6. น้าหนักแห้ง นาอ้อยที่ได้จากการหาน้าหนักต่อลา เข้าอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 23 ชั่วโมง
7. วัดค่าบริกซ์โดยใช้ hand refractometer โดยการคั้นน้าอ้อยรวมทั้งลาต้น แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
1. ความสูงของลาต้นอ้อย
การใช้ชนิดปุ๋ยอินทรีย์ที่ต่างกันส่งผลต่อความสูงของลาต้นอ้อยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมูลวัวมีค่าเฉลี่ ยความสูงมาก
ที่สุด 203.44 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับมูลสุกรที1่ 98.77 เซนติเมตร แต่จะแตกต่างกับกากตะกอนอ้อยและมูลไก่
186.69 และ 180.47 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความสูงของลาต้นลดลงตามลาดับ ตารางที่ 1 สาหรับปริมาณที่ใส่จาก ตารางที่ 2 พบว่า
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 500 1,000 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่จะแตกต่างกับอัตราที่ 2,000 กิโลกรัมต่อ
ไร่ โดยมีค่าเฉลี่ย 201.52, 195.05, 194.60 และ178.19 เซนติเมตร จากรายงานของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (2554) การใส่ปุ๋ย
ตามปกติของเกษตรกรอัตราต่างๆ ทั้งที่ใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับสารกรีนเมท มีผลให้ความสูงของลาต้นอ้อยที่อายุ 3, 6 และ 9 เดือนหลัง
ปลูก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังมีผลให้ความยาวลาของอ้อยที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง
ทางสถิติ โดยทุกสิ่งทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยตามปกติของเกษตรกรอัตราต่างๆ ทั้งที่ใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับสารกรีนเมท มีผลให้ความยาวลา
ของอ้อยใกล้เคียงกันในช่วง 231.95 - 262.00 เซนติเมตร และแตกต่างกันทางสถิติกับชุดควบคุม ซึ่งมีผลให้ความยาวลาของอ้อยน้อย
ที่สุด 204.80 เซนติเมตร
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2. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลา
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง พบว่า ทั้งชนิดปุ๋ยอินทรีย์และปริมาณการใส่ปุ๋ย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 1 และ
2 โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 25.08 – 26.16 มิลลิเมตร โดยชนิดปุ๋ยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือกากตะกอนอ้อย มูลวัว มูลสุกรและ
มูลไก่ ที่ 26.16, 25.81,25.47 และ25.08 มิลลิเมตร ตามลาดับ สาหรับปริมาณค่าเฉลี่ยสูงสุดอัตรา 1,000, 1,500, 2,000และ500 ที่
26.18, 25.43, 25.43, 25.42 ตามลาดับ
3. จานวนปล้องต่อลา
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปริมาณที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อจานวนปล้องต่อลา ตารางที่ 1 และ 3
โดยชนิ ดปุ๋ ยอินทรี ย์ พบว่ ามู ลวั วมีค่ าเฉลี่ยสู งสุ ดตามด้ วย มู ลสุ กร กากตะกอนอ้อย และมู ลไก่ 18.52, 17.08, 15.97และ15.05
ตามลาดับ ในขณะที่ปริมาณการใส่ที่มีค่าจานวนปล้องสูงสุดคือ 500 1,000 1,500 และ2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 17.80, 17.33, 16.52
และ14.97 ตามลาดับ
4. ผลผลิตอ้อยต่อไร่
การใช้ชนิดปุ๋ยอินทรีย์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมูลสุกรให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตสูงที่สุด ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับกาก
ตะกอนอ้อยและมูลวัว แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับมูลไก่ ขณะที่กากตะกอนอ้ อยมูลวัวและมูลไก่ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ สาหรับอัตราการใส่ปุ๋ยพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยยิ่งสาคัญทางสถิติ โดยอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าเฉลี่ย
ผลผลิตสูงที่สุด ในขณะที่อัตรา 1,000 และ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างกัน และที่อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่าเฉลี่ย
ผลผลิตต่าที่สุด สอดคล้องกับปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 2554 พบว่า ช่วงการเก็บเกี่ยวที่ 1 ปุ๋ยมูลสุกรให้แนวโน้มจานวนหน่อและ
น้าหนักรวมของหน่อไม้ฝรั่งดีที่สุดรองลงมาคือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลเป็ด ปุ๋ยมูลวัว และปุ๋ยมูลไก่ นอกจากนี้ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
(2554) รายงานว่า การใส่ปุ๋ยตามปกติของเกษตรกรอัตราต่างๆ ทั้งที่ใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับสาร กรีนเมท มีผลให้ผลผลิตของอ้อยที่ระยะ
เก็บเกี่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยตามปกติของเกษตรกรร่วมกับสารกรีนเมท อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่
(IF100%+GM100) มีผลให้ผลผลิตของอ้อยมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยตามปกติของเกษตรกรร่วมกับสารกรีนเมท อัตรา 50
กิโลกรัมต่อไร่
5. น้าหนักต่อลาอ้อย
พบว่า ชนิดปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนปริมาณ พบว่า การใส่ปุ๋ย อัตรา 500 1,000 และ1,500
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่จะแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าเฉลี่ย
น้าหนักสดต่าที่สุด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่
6. น้าหนักแห้ง
ชนิดปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติต่อค่าเฉลี่ยน้าหนักแห้ง โดยมูลวัวมีค่าเฉลี่ยน้าหนักแห้งสูงสุด ตามด้วยมูลไก่
มูลสุกร และกากตะกอนอ้อย สาหรับปริมาณการใส่ปุ๋ย พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ ซึ่งปริมาณปุ๋ยที่ใส่มีผลต่อ
ค่าเฉลี่ยน้าหนักแห้งสูงสุดคือ 500 1,000 1,500 และ2,000 ตามลาดับ
7. วัดค่าบริกซ์โดยใช้ hand refractometer
เปอร์เซ็นต์บริกซ์ พบว่า ทั้งชนิดปุ๋ยอินทรีย์และปริมาณการใส่ปุ๋ย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเปอร์เซ็นต์บริกซ์ มี
ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันระหว่าง 21.51 – 22.47 เปอร์เซนต์บริกซ์ ดังแสดงใน ตารางที่ 1 และ 2 ซึ่งชนิดปุ๋ยมูลโคให้ค่าเฉลี่ยความหวาน
สูงสุด 22.26 เปอร์เซนต์บริกซ์ ขณะที่ปริมาณการใส่ในอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ให้ค่าเฉลี่ยความหวานสูงสุด 22.47 เปอร์เซนต์บริกซ์
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (2554) พบว่า ทุกสิ่งทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยตามปกติของเกษตรกรอัตราต่างๆ ทั้งที่ใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับ
สาร “กรีนเมท” มีผลให้เปอร์เซ็นต์บริกซ์ของอ้อยใกล้เคียงกันในช่วง 20.91-21.62 เปอร์เซ็นต์ และแตกต่างกันทางสถิติกับชุดควบคุม
ควบคุม ซึ่งมีผลให้เปอร์เซ็นต์บริกซ์ของอ้อยน้อยที่สุด (19.69 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้จากรายงานของ ชัยสิทธิ์ และธนัตศรี (2553)
รายงานว่า การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับสารกรีนเมท อัตราสูง (100 กิโลกรัมต่อไร่) มีแนวโน้มให้เปอร์เซ็นต์ CCS ของอ้อยโดยภาพรวมมากกว่า
การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับสารกรีนเมท อัตราต่ากว่า (50 กิโลกรัมต่อไร่) และการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ตามลาดับ ขณะที่ ทรายแก้ว อนากาศ
และคณะ (2556) พบว่า องค์ประกอบผลผลิตบางส่วนของอ้อยปลูก จานวนลาต่อไร่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่ความ
ยาวลา เส้นผ่านศูนย์กลางโคนลา จานวนปล้อง และความหวานโคนลา (เปอร์เซนต์บริกซ์) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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ตารางที่ 1 ชนิดปุ๋ยอินทรีย์ที่แตกต่างกันและปริมาณการใส่ในอัตราที่ต่างกันต่อองค์ประกอบผลผลิตบางส่วน
ของอ้อยปลูก
ชนิดปุ๋ย
อินทรีย์

ความสูงของลาต้นอ้อย
(ซม.)

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มม.)

จานวนปล้องต่อ น้าหนัก (กก./
ลา
ไร่)
500 กิโลกรัมต่อไร่
16.67C
17171.55B
B
17.56
18096.00A

น้าหนักสด
(กก.)

น้าหนักแห้ง
(กก.)

ค่าบริก
ซ์

มูลไก่
มูลสุกร
กาก
ตะกอน
อ้อย
มูลวัว
เฉลี่ย

193.67B
193.56A

24.55
26.35

1.54
1.66

0.52
0.37

23.00
20.45

192.89B

24.81

15738.67AB

1.39

0.35

22.15

226.00A
201.52a

26.00
25.42

21.11A
18442.67AB
a
17.80
17362.20a
1,000 กิโลกรัมต่อไร่
16.22C
14444.45B
17.00B
17148.44A

1.88
1.61a

0.43
0.41a

21.82
21.85

มูลไก่
มูลสุกร
กาก
ตะกอน
อ้อย
มูลวัว
เฉลี่ย

191.00B
204.33A

25.13
26.28

1.62
1.52

0.35
0.35

22.74
22.33

194.78B

25.71

13704.89AB

1.27

0.33

21.85

190.11A
195.05a

27.62
26.18

19.11A
17032.89AB
17.33ab
15582.70b
1,500 กิโลกรัมต่อไร่
15.11C
15114.67B
B
18.00
16455.11A

1.60
1.50a

0.53
0.39ab

22.26
22.29

มูลไก่
มูลสุกร
กาก
ตะกอน
อ้อย
มูลวัว
เฉลี่ย

183.00B
201.55A

25.49
25.23

1.54
1.59

0.29
0.44

21.15
21.52

180.11B

26.59

16432.00AB

1.58

0.38

21.82

213.78A
194.60a

24.42
25.43

18.11A
12017.78AB
b
16.52
15004.90b
2,000 กิโลกรัมต่อไร่
12.22C
12896.00B
15.78B
11694.22A

1.51
1.55a

0.32
0.35bc

21.56
21.51

มูลไก่
มูลสุกร
กาก
ตะกอน
อ้อย
มูลวัว
เฉลี่ย
F-test
CV.(%)

154.22B
195.67A

25.17
24.05

1.12
1.36

0.32
0.31

22.11
22.19

179.00B

27.54

16.11C

16270.22AB

1.56

0.39

22.15

183.89A
178.19b
*
5.92

25.21
25.43
NS
7.44

15.78A
14.97c
*
7.66

12387.55AB
13312.00c
*
7.32

1.15
1.29b
NS
13.39

0.29
0.32c
NS
15.44

23.44
22.47
NS
4.37

15.89C

17.00C

14.89C

ตัว เลขในคอลัมน์เดี ย วกันที่ตามด้ว ยอัก ษรพิมพ์ใหญ่เหมือนกันไม่มีความแตกต่า งทางสถิ ติข องชนิดปุ๋ ยที่ระดับความเชื่อ มั่น 95%โดยวิธี Least
Significant Difference (LSD)
ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอั กษรพิมพ์เล็กเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติของปริมาณปุ๋ยที่ระดับความเชื่อ มั่น 95%โดยวิธี Least
Significant Difference (LSD)
* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ

247

Proceeding of 10th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,

29-31 May 2017

ตารางที่ 2 ปริมาณการใส่ในอัตราที่ต่างกันและชนิดปุ๋ยอินทรีย์ที่แตกต่างกัน ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางส่วน
ของอ้อยปลูก
ปริมาณ
กก./ไร่

ความสูงของลา
ต้นอ้อย (ซม.)

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)

จานวนปล้อง น้าหนัก (กก./ไร่) น้าหนักสด
น้าหนักแห้ง ค่าบริกซ์
ต่อลา
(กก.)
(กก.)
มูลไก่
500
193.67a
24.55
16.67a
17171.55a
1.54a
0.52a
23.00
a
ab
b
a
ab
1,000
191.00
25.13
16.22
14444.45
1.62
0.35
22.74
1,500
183.00a
25.49
15.11b
15114.67b
1.54a
0.29bc
21.15
b
c
c
b
c
2,000
154.22
25.17
12.22
12896.00
1.12
0.32
22.11
เฉลี่ย
180.47B
25.08
15.05C
14906.70B
1.45
0.37
22.25
มูลสุกร
500
193.56a
26.35
17.56a
18096.00a
1.66a
0.37a
20.45
a
ab
b
a
1,000
204.33
26.28
17.00
17148.44
1.52
0.35ab
22.33
a
b
b
a
bc
1,500
201.55
25.23
18.00
16455.11
1.59
0.44
21.52
2,000
195.67b
24.05
15.78c
11694.22c
1.36b
0.31c
22.19
A
B
A
เฉลี่ย
198.77
25.47
17.08
15848.40
1.53
0.36
21.62
กากตะกอนอ้อย
500
192.89a
24.81
15.89a
15738.67a
1.39a
0.35a
22.15
1,000
194.78a
25.71
17.00ab
13704.89b
1.27a
0.33ab
21.85
1,500
180.11a
26.59
14.89b
16432.00b
1.58a
0.38bc
21.82
b
c
c
b
c
2,000
179.00
27.54
16.11
16270.22
1.56
0.39
22.15
เฉลี่ย
186.69B
26.16
15.97C
15536.40AB
1.44
0.36
21.99
มูลวัว
500
226.00a
26.00
21.11a
18442.67a
1.88a
0.43a
21.82
a
ab
b
a
ab
1,000
190.11
27.62
19.11
17032.89
1.60
0.53
22.26
1,500
213.78a
24.42
18.11b
12017.78b
1.51a
0.32bc
21.56
2,000
183.89b
25.21
15.78c
12387.55c
1.15b
0.29c
23.44
A
A
AB
เฉลี่ย
203.44
25.81
18.52
14970.20
1.53
0.39
22.26
F-test
*
ns
*
*
*
*
ns
CV.(%)
5.92
7.44
7.66
7.32
13.39
15.44
4.37
ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติของชนิดปุ๋ยที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี
Least Significant Difference (LSD)
ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรพิมพ์เล็กเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติของปริมาณปุ๋ยที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี
Least Significant Difference (LSD)
* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ

4.สรุปและข้อเสนอแนะ
ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยเพื่อเกษตรกรรายย่อยใน อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อองค์ประกอบ
ผลผลิตบางส่วนของอ้อยปลูก พบว่า ชนิดปุ๋ยอินทรีย์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสูงของลาต้นอ้อย จานวนปล้องต่อลาและน้าหนัก
ต่อไร่ ซึ่งน้าหนักต่อไร่มูลสุกรให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่ไม่แตกต่างกับกากตะกอนอ้อยและมูลวัว สาหรับปริมาณการใส่ พบว่า อัตราการ
ใส่ 500, 1,000 และ1,500 ให้ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ทางด้านความสูงของลาต้นอ้อย จานวนปล้องต่อลา
น้าหนักต่อไร่ ในขณะที่ชนิดปุ๋ยอินทรีย์และปริมาณที่ใส่ไม่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยความหวาน (บริกซ์เปอร์เซ็นต์) ดังนั้น การเลือกชนิดปุ๋ย
อินทรีย์ควรเลือกชนิดที่ราคาถูกและมีมากในท้องถิ่น ขณะที่ปริมาณการใส่แนะนาให้ใส่ในอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปริมาณการ
ใส่ในอัตราน้อยที่สุดแต่ให้ค่าเฉลี่ยน้าหนักต่อไร่สูงสุด ซึ่งเป็นที่ต้องการของเกษตรกร
ข้อเสนอแนะ
- ควรศึกษาเก็บข้อมูลต่อเนื่องในอ้อยตอ
- ขยายขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา
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การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากตะกอนชีวภาพโรงงานแปรรูปอาหารทะเลเพื่อผลิตผักกาดขาว
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากตะกอนชีวภาพของโรงงานแปรรูปอาหารทะเลต่อการเจริญ
เติบโดและผลผลิตของผักกาดขาว แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากตะกอน
ชีวภาพ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely Randomized Design; CRD) มี 4 สิ่งทดลองๆ ละ 3 ซ้า
ประกอบด้วย 1) สูตรที่ 1 ตะกอนชีวภาพ 2) สูตรที่ 2 ตะกอนชีวภาพ+ขุยมะพร้าว (1:1) 3) สูตรที่ 3 ตะกอนชีวภาพ+แกลบเผา
(1:2) และ 4) สูตรที่ 4 ตะกอนชีวภาพ+แกลบเผา+ขุยมะพร้าว (1:1:1) พบว่าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตร 3 และ 4 มีความกว้าง 0.560.67 เซนติเมตร ความยาว 2.02-2.03 เซนติเมตร มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.15-8.25 ค่าการนาไฟฟ้า (EC) 2.16-2.24
dS/m ละลายน้าที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ใช้เวลา 3.73-16.34 นาที ความชื้น 5.38-5.91 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณไนโตรเจนในรูป
แอมโมเนียม (NH4+) 31-50 mg/kg (สูงมาก) ในรูปไนเตรท (NO3-) 1-20 mg/kg (ต่ามาก-ต่า) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 10-12
mg/kg (สูงมาก) และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ 0-40 mg/kg (ต่า) จึงนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดทั้ง 2 สูตร ไปทดสอบประสิทธิภาพใน
แปลงทดลอง การทดลองที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดขาว โดย
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design; RCBD) ประกอบด้วย 3 สิ่งทดลองๆ ละ
4 ซ้า ดังนี้ 1) ปุ๋ยเคมี 2) ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 3 และ 3) ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 4 พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีให้อายุการเก็บเกี่ยว
สั้นที่สุด คือ 33.05 วัน รองลงมาคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 4 และสูตรที่ 3 คือ 34.63 และ 35.92 วัน ตามลาดับ การใช้
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดให้ความสูงและจานวนใบของผักกาดขาวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ คือ 22.29-23.64 เซนติเมตร/
ต้น และ 21.19-22.40 ใบ/ต้น ตามลาดับ และน้าหนักหลังการตัดแต่ง พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีให้น้าหนักสูงสุด เท่ากับ 1,833.30
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 4 และสูตรที่ 3 คือ 1,583.10 และ 1,485.90 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ
คาสาคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตะกอนชีวภาพ ผักกาดขาว การเจริญเติบโต ผลผลิต

Abstract
The objectives of this work were to develop the tablet organic fertilizer from bio-sludge of seafood factory
and to test the efficiency of them on growth and yield of Chinese cabbage. Thus, the 2 experiments were done to
evaluate. The experiment 1 was studied on development of tablet organic fertilizer from bio-sludge. The
experimental design was Completely Randomized Design (CRD) with 4 treatments with 3 replications. The
treatments consist of 1) Form 1: bio-sludge, 2) Form 2: mixture of bio-sludge : coconut coir dust at ratio of 1:1, 3)
Form 3: mixture of bio-sludge : carbonized rice husk at ratio of 1:2 and 4) Form 4: mixture of bio-sludge :
carbonized rice husk : coconut coir dust at ratio of 1:1:1. The results found that Form 3 and 4 had the width and
length in the range of 0.56-0.67 and 2.02-2.03 cm, respectively. There were weakly alkaline of pH in the range of
7.15-8.25 and EC in the range of 3.16-5.14 dS/m. They can be dissolved at 1% concentration were 3.73-16.34
minutes. The humidity was 5.38-5.91%. They gave 31-50 mg (NH4+)/kg (very high), 1-20 mg (NO3-)/kg (very low-low),
10-12 mg (available P)/kg (very high) and 0-40 mg (available K)/kg (low). Finally both formulations were selected to
test their efficacy in field condition. The experiment 2 was studied on the efficiency of tablet organic fertilizer on
growth and yield of Chinese cabbage. The experimental design was Randomized Complete Block Design (RCBD)
consisting of 3 treatments with 4 replications. Treatments were 1) chemical fertilizers 2) tablet organic fertilizer of
Form 3 and 3) tablet organic fertilizer of Form 4. The results showed that the use of chemical fertilizers gave
shortest harvesting of 33.05 days followed by the use of tablet organic fertilizer of Form 4 and 3 were 34.63 and
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35.92 days, respectively. Chemical fertilizer and tablet organic fertilizer gave the height and number leaves of
Chinese cabbage with not statistically significant difference in the range of 22.29-23.64 cm and 21.19-22.40
leaves/plant, respectively. Chemical fertilizers gave the highest weight of Chinese cabbage after cutting at 1,833.30
kg/rai, followed by the use of tablet organic fertilizer of Form 4 and 3 were 1,583.10 and 1,485.90 kg/rai,
respectively.
Keywords: Tablet organic fertilizer, Bio-sludge, Chinese cabbage, Growth, Yield

1. บทนา
ผักกาดขาว (Brassica rapa L. subsp. pekinensis var. laxa) นับเป็นผักชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่มีผู้นิยมบริโภคอย่าง
แพร่หลาย นอกจากจะใช้ใบบริโภคสดและประกอบอาหารได้หลายอย่างแล้ว ยังเป็นผักที่นามาใช้แปรรูปเป็นผักตากแห้งและกิมจิ
ตลอดจนเป็นผักที่ใช้ในอุตสาหกรรมรูปอื่นๆ อีกมากมาย (ไฉน, 2542) ปัจจุบันการปลูกผักกาดขาวนิยมใช้สารเคมีโดยเฉพาะใช้ปุ๋ยเคมี
ในปริมาณสูงเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งการใช้สารเคมีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการตกค้างของปุ๋ยเคมีในพืชผัก (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2554) อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้จากวัสดุอินทรีย์ ของเสียจากโรงงาน (บางประเภท) มูลวัว มูลค้างคาว ซากต้นไม้ ใบไม้ และแร่ธาตุ
ต่างๆ นามาบดเติมจุลินทรีย์ บ่มหมัก กลับกอง ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สาหรับการเจริญเติบโตของพืช ปุ๋ย
อินทรีย์มีลักษณะทางกายภาพได้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบปุ๋ยเม็ด รูปแบบปุ๋ยผง และรูปแบบปุ๋ยน้า แต่ที่นิยมจาหน่ายในท้องตลาด
ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบปุ๋ยอัดเม็ด เนื่องจากสะดวกกับเกษตรกรในการนาไปใช้ทั้งจากการหว่านด้วยมือหรือใช้กับเครื่องพ่นเม็ดปุ๋ย ข้อเด่น
ของปุ๋ยอินทรีย์ที่เหนือกว่าปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยอินทรีย์มีอินทรียวัตถุ มีธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่จาเป็นต่อจุลินทรีย์ดินและพืชที่ปุ๋ยเคมี
ไม่มี นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังทาให้ดินมีสภาพเป็นกลาง ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยาวนานจะทาให้ดินมีสภาพเป็นกรด ซึ่งมีผล
ทาให้มีการละลายแร่ธาตุที่ไม่พึงประสงค์ออกมาให้แก่รากพืช เช่น อะลูมิเนียม ทาให้พืชมีลักษณะแคระแกร็นและเป็นโรคง่าย ปุ๋ย
อินทรีย์ยังเพิ่มจานวนจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ทาให้ดินมีโครงสร้างโปร่ง ร่วนซุย อ่อนนุ่ม อุ้มน้าได้ดี (นรี
ลักษณ์, 2548; วาสนา และคณะ, 2556)
ตะกอนชี วภาพจากระบบบ าบั ดน้ าเสี ยของโรงงานแปรรู ปอาหารทะเลเป็ นตะกอนที่ สามารถย่ อยสลายได้ ซึ่ งได้ จาก
กระบวนการทางชีวภาพที่อาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ประกอบด้วยออกซิเจน ความชื้น
อุณหภูมิ และสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน ผลผลิตที่ ได้จากการหมักจะเป็นวัสดุสีน้าตาลดา เนื้อร่วนซุยไม่มีสารพิษตกค้าง มี
สารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สามารถนาไปปรับปรุงสภาพดิน และเป็นธาตุอาหาร
พืชได้ (อุษณีย์, 2545; ดุลยา และคณะ, 2550; ภัทรวรรณ และอรทัย, 2551) อย่างไรก็ตามตะกอนชีวภาพที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นตะกอนที่มีความชื้นสูง เมื่อแห้งจะแข็งมาก ละลายน้ายาก และมีกลิ่นค่อนข้างเหม็น ไม่เหมาะที่จะนาไปใช้ปรับปรุงดิน หากมีการ
ปรับปรุงสภาพของตะกอนชีวภาพให้อยู่ในรูปแบบปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่สามารถใช้ได้ง่าย ละลายน้าได้เร็ว มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
การนาไฟฟ้า (EC) และปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถใช้เป็นสารปรับปรุงดินเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้
นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณของเสียและลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ของโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีแนวโน้ม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมประเภทนี้มีเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นการนาตะกอนชีวภาพมาพัฒนาเป็นปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด โดยนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ แกลบเผา ขุยมะพร้าว มาเป็นส่วนผสมให้ได้สูตรปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่สามารถ
นาไปใช้ได้ง่าย สะดวกในการขนส่ง ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตผักกาดขาว ทาให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตและช่วยในการ
บารุงดินให้สามารถทาการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

2. วิธีการทดลอง
การทดลองที่ 1 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากตะกอนชีวภาพ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) โดยนาส่วนผสมต่างๆ มา
คลุกเคล้ากัน หลังจากนั้นนาไปผ่านเครื่องอัดเม็ดแล้วนามาตากแดดเป็นเวลา 2 วัน มี 4 สิ่งทดลองๆ ละ 3 ซ้า ดังนี้
สิ่งทดลองที่ 1 ตะกอนชีวภาพ
สิ่งทดลองที่ 2 ตะกอนชีวภาพ+ขุยมะพร้าว (1:1)
สิ่งทดลองที่ 3 ตะกอนชีวภาพ+แกลบเผา (1:2)
สิ่งทดลองที่ 4 ตะกอนชีวภาพ+ขุยมะพร้าว+แกลบเผา (1:1:1)
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ทาการประเมินสมบัติทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดแต่ละสูตร ดังนี้
1. สีของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โดยสังเกตดูสีแต่ละสูตร หลังจากตากแดดที่เวลา 2 วัน
2. ความชื้นของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โดยชั่งปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 1 กรัม นาไปอบในตู้อบลมร้อน (hot air oven) ที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนน้าหนักคงที่ แล้วนามาหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้น ดังสูตร
เปอร์เซ็นต์ความชื้น

×100

กาหนดให้
W = น้าหนักของจานอะลูมิเนียมพร้อมฝาปิด มีหน่วยเป็นกรัม
W1 = น้าหนักของจานอะลูมิเนียมพร้อมฝาปิดและตัวอย่างปุ๋ยก่อนอบ มีหน่วยเป็นกรัม
W2 = น้าหนักของจานอะลูมิเนียมพร้อมฝาปิดและตัวปุ๋ยหลังอบ มีหน่วยเป็นกรัม
3. วัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH meter) นา
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมาละลายในน้ากลั่นในอัตราส่วน 1:5 แล้วนามาวัดความเป็นกรดเป็นด่าง ทาการทดลอง 3 ซ้า แล้วหาค่าเฉลี่ย
4. วัดการนาไฟฟ้า (EC) โดยใช้เครื่องวัดการนาไฟฟ้า (Conductivity meter) นาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดมาละลายในน้า
กลั่นในอัตราส่วน 1:5 หลังจากนั้นก็คนให้ละลายแล้วนาไปวัดค่าการนาไฟฟ้าทาการทดลอง 3 ซ้า แล้วหาค่าเฉลี่ย
5. ทดสอบความสามารถในการละลายน้า โดยชั่งปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 1 กรัม ใส่ในน้ากลั่น 99 มิลลิลิตร แล้วละลาย
โดยใช้แท่งแม่เหล็กคนบนเครื่องกวนสารละลาย (Magnetic stirrer) ตั้งความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที จนกระทั่งปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดละลายน้า บันทึกระยะเวลาในการละลายของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดทาการทดลอง 3 ซ้า แล้วหาค่าเฉลี่ย
6. ขนาดของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ทาการสุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 10 กรัม แล้วนามาวัดขนาดโดยใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์
แบบดิจิตอล วัดความกว้างจากเส้นผ่าศูนย์กลาง และวัดความยาวจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งมีหน่วยเป็นเซนติเมตร
7. ตรวจสอบธาตุอาหารหลัก โดยใช้ชุดทดสอบคุณภาพดินทางเคมี (Test kit) ทาการวิเคราะห์ปริมาณธาตุ
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม (NH4+) และไนเตรท (NO3-) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์
นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

การทดลองที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกาดขาว
วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบรูณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design; RCBD) ประกอบด้วย 3
สิ่งทดลองๆ ละ 4 ซ้า ดังนี้
สิ่งทดลองที่ 1 ปุ๋ยเคมี
สิ่งทดลองที่ 2 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด สูตรที่ 3
สิ่งทดลองที่ 3 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด สูตรที่ 4
มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. การตรียมแปลงปลูก โดยไถดะ 1 ครั้ง พลิกหน้าดินตากดินทิ้งไว้ 7 วัน ยกร่องขนาดแปลงกว้าง 1 เมตร ยาว 3
เมตร จานวน 12 แปลง ระยะห่างระหว่างแปลงย่อย 0.5 เมตร ระยะห่างระหว่างบล็อก 1 เมตร
การปลูก ทาการย้ายกล้าผักกาดขาวอายุ 14 วัน ลงในหลุมๆ ละ 1 ต้น คัดเลือกต้นที่มีความสม่าเสมอ ทาการ
ปลูก 3 แถว มีระยะห่างระหว่างแถว 25 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างต้น 25 เซนติเมตร โดยเว้นขอบแปลง 25 เซนติเมตร
2. การให้ปุ๋ยและการดูแลรักษา
2.1 สิ่งทดลองที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดให้คลุกเคล้าในแปลงผสมให้เข้ากันทั่วแปลงในอัตรา 1,600 กิโลกรัมต่อไร่
หมักไว้ 7 วันก่อนย้ายปลูก
2.2 สิ่งทดลองที่ใช้ปุ๋ยเคมีให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ รองก้นหลุม
และเมื่อผักกาดขาวอายุ 20 วัน หลังย้ายปลูก และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อผักกาดขาวอายุ 30 วัน หลัง
ย้ายปลูก
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2.3 การดูแลรักษา รดน้าทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เช้า-บ่าย
2.4 การกาจัดวัชพืชทุกสัปดาห์โดยการถอนด้วยมือ
2.5 การกาจัดแมลงศัตรูพืช โดยการพ่นสารป้องกันกาจัดแมลง (คาร์ราเต้) เมื่อมีการระบาดของแมลง
3. บันทึกข้อมูล
ทาการสุ่มตัวอย่างผักกาดขาวแปลงย่อยละ 10 ต้น และทาการบันทึกข้อมูล ดังนี้
1. อายุการเก็บเกี่ยว
2. น้าหนักสดหลังการตัดแต่ง
3. ความสูงจากโคนต้นไปจนถึงปลายใบ
4. จานวนใบต่อต้น
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบรูณ์ในบล็อก (RCBD) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
การทดลองที่ 1 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากตะกอนชีวภาพ
จากการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากตะกอนชีวภาพของโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ผสมกับแกลบเผาและขุยมะพร้าวใน
อัตราส่วนต่างๆ พบว่าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ได้มีลักษณะเป็นท่อนสั้น มีสีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสม คื อ สูตรที่ 1 สี
ดาเข้ม (ภาพที่ 1 (ก)) สูตรที่ 2 สีน้าตาล-ดา (ภาพที่ 2 (ข)) สูตรที่ 3 สีดา-เทา (ภาพที่ 3 (ค)) และสูตรที่ 4 สีดา-น้าตาล (ภาพที่ 4
(ง)) ในขณะที่อมรรัตน์ และคณะ (2554) ได้มีการพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดจากดินเหนียว ดินผสมใบก้ามปู และขุยมะพร้าว ปุ๋ยที่ได้
มีลักษณะเป็นท่อนยาว สีน้าตาล-ดา
ด้านขนาด พบว่าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 3 มีความกว้างมากสุด 0.67 เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับสูตรที่
1 (0.62 เซนติเมตร) และสูตรที่ 4 (0.56 เซนติเมตร) ส่วนสูตรที่ 2 มีความกว้างน้อยสุด 0.48 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) สาหรับความ
ยาว พบว่า ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 2, 3 และ 4 มีความยาวไม่มีความแตกต่างทางสถิติอยู่ในช่วง 2.02-2.13 เซนติเมตร ในขณะที่
สูตรที่ 1 มีความยาวน้อยสุด 1.60 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) ในขณะที่งานวิจัยของอมรรัตน์ และคณะ (2554) พบว่าปุ๋ยชีวภาพ
อัดเม็ดมีขนาดความกว้าง 0.5 เซนติเมตร และความยาวอยู่ในช่วง 1.71-2.08 เซนติเมตร
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 3 มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) สูง 8.25 และไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับสูตรที่ 4 (pH 7.15)
(ตารางที่ 1) ทั้งนี้เนื่องจากทั้ง 2 สูตร มีแกลบเผาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งจากคุณสมบัติทางเคมีของแกลบเผา มีความเป็นด่างจัดมาก
โดยค่า pH >9.0 (สุมิตรา, 2555) ดังนั้นเมื่อมีการใส่ลงไปในส่วนผสมจึงมีผลในการเพิ่มค่า pH ในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดได้ สาหรับค่า
การนาไฟฟ้า (EC) พบว่า ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 1 มีค่า EC ต่าสุด คือ 1.55 dS/m ส่วนสูตรที่ 2, 3 และ 4 ที่มีการผสมแกลบเผา
และ/หรือขุยมะพร้าว มีค่า EC เพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 2.16-2.24 dS/m (ตารางที่ 1) ทั้งนี้วัสดุปรับปรุงดินทุกชนิดมีผลในการเพิ่มค่า
การนาไฟฟ้าในดิน (อิทธิสุนทร, 2544)
สาหรับการละลายน้า พบว่าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 1 ใช้เวลา 89.34 นาที ในการละลายน้าที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้เนื่องจากในสูตรดังกล่าวมีเฉพาะตะกอนชีวภาพเป็นส่วนผสม ซึ่ง จะแข็งมากเมื่อตากแดดจนแห้ง ส่วนสูตรที่ผสมแกลบเผา
และ/หรือขุยมะพร้าว ใช้เวลาในการละลายน้าน้อยลงอยู่ในช่วง 3.73- 27.80 นาที (ตารางที่ 1) โดยสูตรที่ 3 มีส่วนผสมของ
ตะกอนชีวภาพและแกลบเผาในอัตราส่วน 1:2 ใช้เวลาในการละลายน้าน้อยสุด 3.73 นาที ทั้งนี้เนื่องจากแกลบเผาและขุยมะพร้าว
มีความพรุนสูง มีความหนาแน่นรวมเมื่อแห้งต่า (อิทธิสุนทร, 2544) เมื่อผสมกับตะกอนชีวภาพส่งผลให้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด มีความ
โปร่งมากขึ้นทาให้ละลายน้าได้เร็วขึ้น และความชื้นพบว่าสูตรที่ผสมแกลบเผาและ/หรือขุยมะพร้าวมีความชื้นต่ากว่าสูตรทีม่ ตี ะกอน
ชีวภาพเพียงอย่างเดียว โดยสูตรที่ 4 มีความชื้นต่าสุด 5.38 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติกับสูตรที่ 3 (5.91 เปอร์เซ็นต์) (ตารางที่
1) เนื่องจากวัสดุปรับปรุงดินเหล่านี้ช่วยให้ตะกอนชีวภาพมีความโปร่งพรุนมากขึ้นจึงทาให้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 2, 3 และ 4 มี
ความชื้นน้อยกว่าสูตรที่ 1 แม้ตากแดดในเวลาที่เท่ากัน
ส่วนปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดหลังตรวจสอบโดยใช้ชุดทดสอบคุณภาพดินทางเคมี พบว่า สูตรที่ 1 และ 2
ให้ค่าไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม (NH4+) อยู่ในช่วง 1-5 mg/kg อยู่ในระดับต่า ส่วนสูตรที่ 3 และ 4 ให้ค่าไนโตรเจนในรูป
แอมโมเนียม (NH4+) อยู่ในช่วง 31-50 mg/kg อยู่ในระดับสูงมาก (ตารางที่ 2) สูตรที่ 1, 2 และ 4 ให้ค่าไนโตรเจนในรูปไนเตรท
(NO3-) อยู่ในช่วง 1-10 mg/kg อยู่ในระดับต่ามาก ส่วนสูตรที่ 3 ให้ค่าไนโตรเจนในรูปในเตรท (NO3-) อยู่ในช่วง 11-20 mg/kg อยู่
ในระดับต่า ปริมาณฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ (P) พบว่าทุกสูตรอยู่ในช่วง 10-12 mg/kg อยู่ในระดับสูงมาก และปริมาณธาตุ
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อาหารโพแทสเซียม อยู่ในช่วง 0-40 mg/kg อยู่ในระดับต่า (ตารางที่ 2) จากการตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารในตะกอนชีวภาพที่
นามาใช้ทดลองครั้งนี้ พบว่ามีไนโตรเจนทั้งหมด 1.58 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 0.91 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียม
ทั้งหมด 0.19 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากบริษัท ซีเวลท์โฟเซ่น ฟู้ด จากัด ) จึงส่งผลให้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมีปริมาณธาตุอาหารหลัก เพื่อ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชได้

\\\\\

ภาพที่ 2 ลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรต่างๆ
(ก) สูตรที่ 1 ตะกอนชีวภาพ
(ข) สูตรที่ 2 ตะกอนชีวภาพ+ขุยมะพร้าว (1:1)
(ค) สูตรที่ 3 ตะกอนชีวภาพ+แกลบเผา (1:2)
(ง) สูตรที่ 4 ตะกอนชีวภาพ+แกลบเผา+ขุยมะพร้าว (1:1:1)
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในสูตรต่างๆ
ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด

ความกว้าง
ความยาว
pH
EC
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
±SD
(dS/m)
±SD
±SD
±SD
สูตร 1
0.62ab ± 0.24
1.60b ± 0.75
6.97b ± 0.44
1.55b ± 0.51
สูตร 2
0.48b ± 0.06
2.13a ± 0.51
7.07b ± 0.37
2.16a ± 1.21
สูตร 3
0.67a ± 0.09
2.03ab ± 0.70
8.25a ± 0.53
2.19a ± 0.36
ab
ab
ab
สูตร 4
0.56 ± 0.10
2.02 ± 0.24
7.15 ± 0.22
2.24a ± 0.04
F-test
**
*
**
*
C.V. (%)
23.96
30.06
5.52
27.23
**= แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้ 0.01
* = แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้ 0.05
อักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างทางสถิติจากการตรวจสอบ โดยวิธี DMRT
หมายเหตุ: สูตรที่ 1 ตะกอนชีวภาพ
สูตรที่ 2 ตะกอนชีวภาพ+ขุยมะพร้าว (1:1)
สูตรที่ 3 ตะกอนชีวภาพ+แกลบเผา (1:2)
สูตรที่ 4 ตะกอนชีวภาพ+แกลบเผา+ขุยมะพร้าว (1:1:1)
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การละลายน้า
(นาที)
±SD
89.34a ± 4.40
27.80b ± 2.01
3.73d ± 1.10
16.34c ± 1.75
**
7.67

ความชื้น
(เปอร์เซ็นต์)
±SD
13.92a ± 0.17
13.16b ± 0.35
5.91c ± 0.14
5.38c ± 0.14
**
2.26
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ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรต่างๆ
ปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยอินทรียอ์ ดั เม็ด (mg/kg) (ระดับ)
ปุ๋ยอินทรียอ์ ัดเม็ด

NH4+

ไนโตรเจน

ฟอสฟอรัส
P

โพแทสเซียม
K

10-12 (สูงมาก)
10-12 (สูงมาก)
10-12 (สูงมาก)
10-12 (สูงมาก)

0-40 (ต่า)
0-40 (ต่า)
0-40 (ต่า)
0-40 (ต่า)

NO3-

สูตรที่ 1
1-5 (ต่า)
1-10 (ต่ามาก)
สูตรที่ 2
1-5 (ต่า)
1-10 (ต่ามาก)
สูตรที่ 3
31-50 (สูงมาก)
11-20 (ต่า)
สูตรที่ 4
31-50 (สูงมาก)
1-10 (ต่า)
หมายเหตุ: สูตรที่ 1 ตะกอนชีวภาพ
สูตรที่ 2 ตะกอนชีวภาพ+ขุยมะพร้าว (1:1)
สูตรที่ 3 ตะกอนชีวภาพ+แกลบเผา (1:2)
สูตรที่ 4 ตะกอนชีวภาพ+แกลบเผา+ขุยมะพร้าว (1:1:1)

จากผลการทดลองข้างต้นจึงทาการคัดเลือกปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 3 และ 4 ซึ่งมีขนาดเม็ดปุ๋ยที่สม่าเสมอ ความเป็น
กรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 7-8 ค่าการนาไฟฟ้าอยู่ในช่วง 2-3 dS/m ความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการละลายน้าที่ความเข้มข้น
1เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 20 นาที ไปทดสอบประสิทธิภาพในแปลงทดลองต่อไป

การทดลองที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกาดขาว
จากการศึกษาผลของปุ๋ย ชีวภาพอัดเม็ดต่ ออายุก ารเก็บเกี่ย ว ความสูง จานวนใบ และน้าหนัก หลังการตัด แต่งของ
ผักกาดขาว โดยทาการทดลอง ณ สถานีปฏิบัติการพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า การใช้
ปุ๋ยเคมีให้อายุการเก็บเกี่ยวผักกาดขาวเร็วสุด 33.05 วัน แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 4 ซึ่งมี
อายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 34.63 วัน และการปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 3 มีอายุการเก็บเกี่ยวช้าสุด 35.92 วัน (ตารางที่ 3) การใช้
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดให้ความสูงและจานวนใบของผักกาดขาวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ คือ 22.29-23.64 เซนติเมตร/
ต้น และ 21.19-22.40 ใบ/ต้น ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 3 และ 4 มีส่วนผสมของแกลบเผาและ/
หรือขุยมะพร้าว ซึ่งแกลบเผาสามารถใช้เป็นวัสดุปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้มีโครงสร้างที่ดี โดยเพิ่มความพรุน และ
สามารถปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นได้ โดยทาให้ความสามารถในการเกาะกันเป็นเม็ดดินได้ดีขึ้น และลดการฟุ้งกระจายของ
เม็ดดิน (Sinkevicien et al., 2009) ส่วนขุยมะพร้าวสามารถลดการระเหยของน้าจากดิน และรักษาอุณหภูมิในดิน นอกจากนี้ยัง
สามารถลดความหนาแน่นรวม ความเป็นกรด เพิ่มความพรุน ความจุความชื้นสนาม และเพิ่มธาตุประจุบวกที่สามารถแลกเปลี่ยน
ได้ (Lal and Unger, 2002)
น้าหนักหลังการตัดแต่ง พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีให้น้าหนักหลังการตัดแต่งสูงสุด 254.63 กรัม/ต้น (1,833.30 กิโลกรัมต่อไร่)
รองลงมาคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 4 และสูตรที่ 3 คือ 219.88 และ 206.38 กรัม/ต้น ตามลาดับ หรือ 1,583.10 และ
1,485.90 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ตามโดยปกติผักกาดขาวจะให้ผลผลิต 2,000-3,000 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมีค่า
มากกว่าน้าหนักจากการทดลองในครั้งนี้ซึ่งอยู่ในช่วง 1,485.90-1,833.30 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งนี้อาจเนื่องจากในระหว่างการทดลองใน
ครั้งนี้มีแมลงศัตรูเข้าทาลาย จึงส่งผลให้ผลผลิตลดต่าลงกว่าปกติ

ตารางที่ 3 อายุการเก็บเกี่ยว ความสูง และจานวนใบของผักกาดขาว
สิ่งทดลอง
อายุการเก็บเกีย่ ว (วัน)
ความสูง (เซนติเมตร/ต้น)
b
ปุ๋ยเคมี
33.05 ±1.01
23.64±1.78
ปุ๋ยอินทรียอ์ ัดเม็ด สูตรที่ 3
35.92a±1.68
22.29±2.00
ab
ปุ๋ยอินทรียอ์ ัดเม็ด สูตรที่ 4
34.63 ±0.73
22.35±1.38
F-test
*
ns
C.V. (%)
2.91
5.34
ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ
* = แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้ 0.05
อักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างทางสถิติจากการตรวจสอบ โดยวิธี DMRT
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จานวนใบ (ใบ/ต้น)
21.19±3.88
22.29±2.00
22.40±1.32
ns
14.1
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ตารางที่ 4 นาหนักหลังการตัดแต่งของผักกาดขาว
สิ่งทดลอง
น้าหนักหลังการตัดแต่ง (กรัม/ต้น)
ปุ๋ยเคมี
254.63a±13.90
ปุ๋ยอินทรียอ์ ัดเม็ด สูตรที่ 3
206.38b±35.49
ปุ๋ยอินทรียอ์ ัดเม็ด สูตรที่ 4
219.88b±31.15
F-test
*
C.V.(%)
6.55
* = แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้ 0.05
อักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างทางสถิติจากการตรวจสอบ โดยวิธี DMRT

น้าหนักหลังการตัดแต่ง (กิโลกรัม/ไร่)
1,833.30a±100.16
1,485.90b±255.60
1,583.10b±224.32
*
6.55

4. สรุปผล
จากการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากตะกอนชีวภาพของโรงงานแปรรูปอาหารทะเลทั้งหมด 4 สูตร พบว่าปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดสูตรที่ 3 ประกอบด้วยตะกอนชีวภาพ+แกลบเผา (1:2) และสูตรที่ 4 ประกอบด้วยตะกอนชีวภาพ+แกลบเผา+ขุยมะพร้าว
(1:1:1) มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เหมาะสมสาหรับนาไปทดสอบประสิทธิภาพในแปลงทดลอง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดความกว้างและความยาวของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอยู่ในช่วง 0.56-0.67 และ 2.02-2.03 เซนติเมตร ตามลาดับ
2) ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.15-8.25
3) การนาไฟฟ้า 3.16-5.14 dS/m
4) ละลายน้าที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ใช้เวลา 3.73-16.34 นาที
5) ความชื้น 5.38-5.91 เปอร์เซ็นต์
6) ปริมาณไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม (NH4+) 31-50 mg/kg (สูงมาก) ในรูปไนเตรท (NO3-) 1-20 mg/kg (ต่า-ต่ามาก)
7) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 10-12 mg/kg (สูงมาก)
8) โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ 0-40 mg/kg (ต่า)
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดขาว สรุปได้ดังนี้
1) การเจริญเติบโต
อายุการเก็บเกี่ยว พบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 4 มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมี อยู่ในช่วง
33.05-34.63 วัน
ความสูงและจานวนใบ พบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรที่ 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ปุ๋ยเคมี
อยู่ในช่วง 22.29-22.35 เซนติเมตร/ต้น และ 22.29-22.40 ใบ/ต้น
2. ผลผลิต
การใช้ปุ๋ยเคมีให้น้าหนักหลังการตัดแต่ง 254.63 กรัม/ต้น (1,833.30 กิโลกรัม/ไร่) สูงกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ซึ่งมีน้าหนักอยู่ในช่วง 206.38-219.88 กรัม/ต้น (1,485.90-1,583.10 กิโลกรัม/ไร่)
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูต รที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยตะกอนชีวภาพ+ขุยมะพร้าว+แกลบเผา (1:1:1) ผสมกับดินก่อนที่จะ
ปลูกผัก มีแนวโน้มช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตและผลผลิตได้ดีใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมี อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดการใช้
ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ในอนาคต

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ตะกอนชีวภาพในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณนางสาว
กันธิดา แก้วจุลกาญจน์ นายวัทนพร บุญโท และนางสาววิภาดา เพชรรักษ์ ที่ช่วยในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาและ
ทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
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การใช้ตะกอนบ่อบ้าบัดจากโรงงานน้ามันร้าข้าวในการปลูกผักบุ้งจีน
Using Sludge from Rice Bran Oil Factory in Water Convolvulus
(Ipomea Aquatica) Production
สวลี สวัสดิ์แก้ว ปริชาติ ดิษฐกิจ และ อัจฉรา จิตตลดากร
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หลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อีเมล์ sawa--1020@hotmail.com โทร. 082-2385264

บทคัดย่อ
การศึกษาการใช้ตะกอนบ่อบาบัดจากโรงงานนามันราข้าวในการปลูกผักบุ้งจีน มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี 1) เพื่อศึกษาผล
ของตะกอนบ่อบาบัดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุ้งจีน 2) เพื่อศึกษาผลของตะกอนบ่อบาบัดต่อการสะสมโลหะหนักใน
ดินและผักบุ้งจีน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 6 ทรีตเมนต์ ประกอบด้วยแปลงที่ไม่ใส่ทังยูเรียและตะกอนบ่อบาบัด
แปลงที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย และแปลงที่ใส่ตะกอนบ่อบาบัด 100, 300, 500 และ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ทรีตเมนต์ละ 3 ซา ทาการทดลอง
ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 – 13 มิถุนายน 2559 พบว่าการเจริญ เติบโตของผักบุ้งจีนอายุ 7 วันหลังหว่านเมล็ด ที่ใส่
ตะกอนบ่อบาบัด 500 กิโลกรัมต่อไร่ มีความสูงของต้นมากที่สุด เท่ากับ 1.7 เซนติเมตร และผักบุ้งจีนอายุ 15 วันหลังหว่านเมล็ด
ที่ใส่ตะกอนบ่อบาบัด 500 กิโลกรัมต่อไร่ มีนาหนักสดราก นาหนักสดต้น นาหนักแห้งราก และนาหนักแห้งต้น มากที่สุด เท่ากับ
0.54, 5.90, 0.057, และ 0.516 กรัม ตามลาดับ ผักบุ้งจีนอายุ 21 วันหลังหว่านเมล็ด ที่ใส่ตะกอนบ่อบาบัด 700 กิโลกรัมต่อไร่ ให้
ความสูง ความกว้างของใบ นาหนักสดราก นาหนักสดต้น นาหนักแห้งราก และนาหนักแห้งต้น มากที่สุด เท่ากับ 23.7 เซนติเมตร
1.7 เซนติเมตร 1.36 กรัม 12.78 กรัม 0.207 กรัม และ 1.288 กรัม ตามลาดับ และผักบุ้งจีนอายุ 25 วันหลังหว่านเมล็ด มีการ
เจริญเติบโตทุกทรีตเมนต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนปริมาณโลหะหนักที่สะสมในดินและผักบุ้งจีน พบว่าปริมาณปรอท สารหนู
ตะกั่ว โครเมียม และคอปเปอร์ในดิน ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กาหนด แต่ปริมาณแคดเมียมในดินก่อนปลูก สูงกว่าค่ามาตรฐาน จึง
ส่งผลให้ดินหลังปลูกผักบุ้งจีนมีค่าที่สูงกว่าค่ามาตรฐานด้วยเช่นกัน และปริมาณโลหะหนักในผักบุ้งจีน พบว่าผักบุ้งจีน อายุ 25 วัน
หลังหว่านเมล็ด ที่ไม่ใส่ยูเรียและไม่ใส่ตะกอนบ่อบาบัด และที่ใส่ตะกอนบ่อบาบัดทุกสูตร ไม่เกินมาตรฐานที่กาหนด และสามารถ
นาไปบริโภคได้ ยกเว้นทีใ่ ส่ปุ๋ยยูเรียมีค่าสารตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กาหนด
ค้าส้าคัญ : ตะกอนบ่อบาบัด ผักบุ้งจีน โลหะหนัก

Abstract
Study of using sludge from rice bran oil factory in Water Convolvulus production had the objectives
were 1) to study the effects of sludge from rice bran oil factory on growth and yields of Water Convolvulus
and 2) to study the effects of sludge from rice bran oil factory on heavy metal content in Water Convolvulus.
The experimental design was Completely Randomized Design (CRD) consisted of 6 treatments: non urea and
sludge from rice bran oil factory (control), urea, and sludge from rice bran oil factory 100, 300, 500, and 700
kg.rai-1 respectively; with 3 replications. The experiment was conducted during 19 May 2016 – 13 June 2016. It
was found that Water Convolvulus received sludge from rice bran oil factory 500 kg.rai-1 gave the highest of
shoot height (1.7 cm). at 7 days after sowing and the highest of shoot fresh weight, root fresh weight, shoot
dry weight, and root dry weight of 0.54, 5.90, 0.057 and 0.516 grams respectively at 15 days after sowing.
Water Convolvulus 21 days after sowing received sludge from rice bran oil factory 700 kg.rai-1 gave the highest
of shoot height, leaf width, shoot fresh weight, root fresh weight, shoot dry weight, and root dry weight of
23.7 cm, 1.7 cm, 1.36 grams, 12.78 grams, 0.207 grams and 1.288 grams, respectively. But various treatments
had no significant effect on growth of Water Convolvulus 25 days after sowing. The amount mercury, arsenic,
lead, chromium and copper accumulation in soil have not exceeded the standard level. A while, cadmium
accumulated in soils before planting exceeded standard level cause cadmium content in soil after planting
exceeded the standard level. The amount heavy metal accumulated in Water Convolvulus have not
exceeded the standard level when received sludge from rice bran oil factory 100, 300, 500, and 700 kg.rai-1
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1. บทน้า
ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่เลือกบริโภคผัก โดยเน้นผักที่มีความปลอดภัย เกษตรกรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทา
การเกษตร เพื่อให้ได้ผักที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยการลดการใช้สารเคมี มาใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติ เช่น สารชีวภาพ
และปุ๋ยอินทรีย์ ซึง่ ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารแก่พืช ทังธาตุหลักและธาตุรอง อีกทังยังช่วยในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพ
ดินให้ดีขึน และในสภาพการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร มีการใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณมากอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทาให้ดินเสื่อม
คุณภาพ และเป็นดินที่มีปัญหา ส่งผลให้ผลผลิตลดลง และการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก ยังส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ดังนันการลด
ต้นทุน โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนเพื่อปรับปรุงสมบัติของดินให้ดีขึน ซึ่งการใช้ตะกอนบ่อบาบัดที่ได้จาก
กระบวนการบาบัดนาเสียของโรงงานผลิตนามันราข้าวดิบ ที่สามารถนามาใช้ปรับปรุงคุณสมบัติของดินและช่วยลดต้นทุนการผลิต
อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากตะกอนบ่อบาบัด ประกอบธาตุอาหารที่จาเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ไนโตเจน
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอาหารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และเป็นสารอินทรีย์ที่ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ซึ่ง
ได้จากตะกอนบ่อบาบัดที่เป็นของเสียในโรงงานผลิตนามันราข้าว แต่อย่างไรก็ตามจากผลวิเคราะห์คุณภาพตะกอนบ่อบาบัดจาก
โรงงานผลิตนามันราข้าว ของ บริษัท ไทยร่วมใจนามันพืช จากัด พบว่า มีโลหะหนักอยู่หลายชนิด ได้แก่ แคดเมียม ปรอท สารหนู
ตะกั่ว โครเมียม และคอปเปอร์ ซึ่งอาจส่งผลตกค้างได้ในผลผลิตพืชและพืนที่การเพาะปลูกและอาจเข้าสู่ร่างกายผู้บริโภค ก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้บริโภค เช่น โรคมะเร็ง ระบบประสาทของร่างกาย รวมไปถึงระบบตับ ไต อวัยวะภายในของร่างกาย ที่ทาหน้าที่ใน
การขับสารพิษเหล่านีออกจากร่างกาย
ดังนันในการศึกษาครังนี จึงทาการศึกษาในผักบุ้งจีน ซึ่งเป็นผักอายุสัน และมีรายงานการสะสมโลหะหนักของผักบุ้ง
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลของตะกอนบ่อบาบัดจากโรงงานผลิตนามันราข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุ้งจีน
2. เพื่อศึกษาผลของตะกอนบ่อบาบัดจากโรงงานผลิตนามันราข้าวต่อการสะสมโลหะหนักในดินและผักบุ้งจีน

2. วิธีการทดลอง
รูปแบบการวิจัย เป็นการทดลอง โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design : CRD)
ผลการทดลองโดยใช้ วิเคราะห์ONE-WAY ANOVA มีทังหมด 6 ทรีตเมนต์ ดังนี
ทรีตเมนต์ 1 ไม่ใส่ปยุ๋ ยูเรียและตะกอนบ่อบาบัด
ทรีตเมนต์ 2 ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2549)
ทรีตเมนต์ 3 ใส่ตะกอนบ่อบาบัด ในอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่
ทรีตเมนต์ 4 ใส่ตะกอนบ่อบาบัด ในอัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่
ทรีตเมนต์ 5 ใส่ตะกอนบ่อบาบัด ในอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่
ทรีตเมนต์ 6 ใส่ตะกอนบ่อบาบัด ในอัตรา 700 กิโลกรัมต่อไร่
ผักบุ้งจีนปลูกในแปลงขนาด 0.8 เมตร x 0.8 เมตร เท่ากับ 0.64 ตารางเมตร จานวน 3 ซา รวมทังหมด 18 แปลง

ขันตอนการทดลอง
1. เก็บตัวอย่างดินจากแปลงทดลองโดยสุ่มกระจายทั่วแปลง วิเคราะห์โลหะหนัก ได้แก่ คอปเปอร์ , ปรอท, สารหนู, ตะกั่ว,
แคดเมียม และโครเมียม
2. เก็บตัวอย่างตะกอนบ่อบาบัด เพื่อวิเคราะห์โลหะหนักได้แก่ คอปเปอร์, ปรอท, สารหนู, ตะกั่ว, แคดเมียม และโครเมียม
3. การเตรียมดิน ทาการขุดดินลึก 20 เซนติเมตร พรวนดินให้เม็ดละเอียด ตากดินไว้ 15 วัน (กรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2549)
ทาให้แปลงมีขนาด 0.8 เมตร x 0.8 เมตร
4. การปลูก ชั่งเมล็ดผักบุ้งจีน แปลงละ 6.13 กรัม และแช่ในนาอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนันถ่ายนา
ออก และแช่นาที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนันรดนาให้ชุ่มแปลง แล้วจึงหว่านเมล็ดให้ทั่วแปลงและกลบดินหนาประมาณ
0.5 เซนติเมตร และคลุมด้วยฟางบางๆ
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5. การดูแลรักษา รดนาแปลงผักบุ้งจีนทุกวัน ตอนเช้า จานวน 5 ลิตรต่อแปลง กาจัดวัชพืชรอบแปลง ทาการถอนโดยใช้คน
และการใส่ปุ๋ยและตะกอนบ่อบาบัด ตามที่กาหนด ทรีตเมนต์ 2-6 โดยวิธีการหว่านตะกอนบ่อบาบัดให้ทั่วแปลง และรดนาตามหลัง
หว่านเสร็จ แบ่งใส่ 2 ครัง เมื่อผักบุ้งจีนอายุได้ 7 และ 15 วัน
6. เก็บตัวอย่างดินหลังปลูก วิเคราะห์โลหะหนัก ได้แก่ คอปเปอร์, ปรอท, สารหนู, ตะกั่ว, แคดเมียม และโครเมียม

การเก็บข้อมูลการทดลอง
1. การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในดินก่อนและหลังปลูกผักบุ้งจีน
1.1 เก็บตัวอย่างดินจากแปลงทดลองดิน (สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน : 2555) และตะกอนบ่อบาบัด
1) เตรียมอุปกรณ์ จอบ สาหรับเจาะดินและถุงพลาสติก สาหรับใส่ดิน และตะกอนบ่อบาบัด
2) สุ่มเก็บตัวอย่างดิน กระจายให้ทั่วแปลง แปลงละ 5 จุด แล้วจึงใช้จอบขุดหลุม เป็นรูปตัว V ลึก 15 เซนติเมตร แล้ว
แซะเอาดินด้านข้าง หนาประมาณ 2 เซนติเมตร จากปากหลุมถึงก้นหลุม ทาเช่ นนีจนครบ 5 จุดใน 1 แปลง นาดินทุกจุดใส่ถุง
รวมกัน ทาแบบเดียวกันจนครบ 18 แปลง และการสุ่มเก็บตัวอย่างตะกอน โดยสุ่มจากถุงบรรจุจานวน 16 ถุง จากทังหมด 80 ถุง
3) ดินและตะกอนบ่อบาบัด ในแต่ละถุงที่เก็บรวมกัน ถือเป็นตัวแทนของแปลงและตะกอนบ่อบาบัดนัน ทาการผึ่งในที่ร่ม
จนแห้ง ส่วนที่เป็นก้อนใหญ่ ทุบให้มีขนาดเล็กลงและคลุกเคล้าให้เข้ากัน
4) นาดินและตะกอนบ่อบาบัดใส่ถุงพลาสติก แบบซิปประมาณ 1 กิโลกรัม ปิดปากถุงให้แน่น ระบุตัวอย่างหน้าถุงให้
ชัดเจน
2. การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุ้งจีน
สังเกตการเจริญเติบโต และเก็บตัวอย่างผักบุ้งจีน เมื่ออายุได้ 7, 15, 21 และ 25 วัน โดยสุ่มวัดต้นผักบุ้งจีนแปลงละ 3
ต้น ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องรวบรวม ดังนี
2.1 ความสูงของต้น วัดจากพืนดินถึงข้อสุดของยอดใบ (มีหน่วยเป็นเซนติเมตร)
2.2 ความกว้างของใบ โดยใช้ใบกึ่งแก่วัดตามแนวกว้างของใบช่วงกลางใบ (มีหน่วยเป็นเซนติเมตร)
2.3 ความยาวของใบ โดยใช้ใบกึ่งแก่วัดจากโคนใบถึงปลายใบ (มีหน่วยเป็นเซนติเมตร)
2.4 ความกว้างของลาต้น วัดจากกึ่งกลางลาต้น ลาต้นที่ใช้วัด (มีหน่วยเป็นเซนติเมตร)
2.5 นาหนักสด ล้างรากให้สะอาด ซับให้แห้งนาไปชั่งนาหนักรวมราก จากนันตัดรากและชั่งนาหนัก (มีหน่วยเป็นกรัม)
2.6 นาหนักแห้ง นารากและต้นสดที่ชั่งแล้ว อบในตู้อบ (Hot Air Oven) อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส อบเป็นเวลา 24-48
ชั่วโมง อบจนนาหนักคงที่ จากนันนาออกมาใส่ในอินดิเคเตอร์ ประมาณ 30 นาที นาตัวอย่างชั่งนาหนัก และจดบันทึกข้อมูล (มี
หน่วยเป็นกรัม)
3. การตรวจปริมาณโลหะหนักในผักบุ้งจีน
นาผักบุ้งจีนอายุ 25 วันหลังหว่านเมล็ด ส่งตรวจที่สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิ น โดยศึกษา
ปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ คอปเปอร์ ปรอท สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม

3. ผลการทดลอง
1. ปริมาณโลหะหนักในดินก่อน – หลังปลูกผักบุ้งจีน และผักบุ้งจีน
1.1 ปริมาณโลหะหนักในดินก่อนปลูกผักบุ้งจีน
จากตัวอย่างดินที่มีการส่งตรวจโลหะหนัก โดยส่งตรวจดินก่อนปลูกผักบุ้งจีน ได้แก่ สารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง
ปรอท ตะกั่ว ที่สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูก แคดเมียมมีค่าสูงกว่า
มาตรฐานที่กาหนด 0.400 mg/kg ในส่วนของผลการวิเคราะห์โลหะหนักอื่นๆ ได้แก่ สารหนู โครเมียม ทองแดง ปรอท และตะกั่ว
ผลการวิเคราะห์ เท่ากับ 8.335, 27.351, 19.975, Not detect (ND) และ 14.100 mg/kg ตามลาดับ ซึ่งคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ตามมาตรฐาน (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การสะสมโลหะหนักในดินก่อนปลูกผักบุ้งจีน
โลหะหนัก (mg/kg)
As
Cd
Cr
Cu
มาตรฐาน*
30
0.15
80
45
ดินก่อนปลูก
8.335
0.400
27.351
19.975
หมายเหตุ * เอกสารวิชาการ “ระดับเกณฑ์พืนฐาน” ของการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินประเทศไทย
ทรีตเมนต์
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Hg
0.1
ND

Pb
55
14.100

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

1.2 ปริมาณโลหะหนักในดินหลังปลูกผักบุ้งจีน
จากตัวอย่างดินที่มีการส่งตรวจโลหะหนัก โดยส่งตรวจดินหลังปลูกผักบุ้งจีน ได้แก่ สารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง
ปรอท ตะกั่ว ที่สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูก แคดเมียมมีค่าสูงกว่า
มาตรฐานที่กาหนด 0.400 mg/kg ส่งผลให้ทรีตเมนต์ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ผลวิเคราะห์แคดเมียมเท่ากับ 0.400, 0.350, 0.375,
0.400, 0.350 และ 0.400 mg/kg ซึ่งค่าแคดเมียมสูงเกินมาตรฐาน ในส่วนของผลการวิเคราะห์โลหะหนักอื่นๆ ได้แก่ สารหนู
โครเมียม ทองแดง ปรอท และตะกั่ว ในทุกทรีตเมนต์คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 การสะสมโลหะหนักในดินหลังปลูกผักบุ้งจีน
โลหะหนัก (mg/kg)
As
Cd
Cr
Cu
มาตรฐาน*
30
0.15
80
45
1
7.628
0.400
33.378
23.977
2
7.853
0.350
35.050
22.500
3
7.728
0.375
30.304
23.252
4
9.014
0.400
31.075
24.050
5
8.166
0.350
44.179
22.702
6
8.397
0.400
22.745
23.945
หมายเหตุ * เอกสารวิชาการ “ระดับเกณฑ์พืนฐาน” ของการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินประเทศไทย
ทรีตเมนต์

Hg
0.1
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Pb
55
16.902
16.325
17.677
17.375
16.452
17.272

1.3 ปริมาณโลหะหนักในผักบุ้งจีน
จากการวิจัย ในช่วง 25 วันหลังหว่านเมล็ด นาผักบุ้งจีนส่งตรวจโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง
ปรอท ตะกั่ว ที่สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ผักบุ้งจีนที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยยูเรีย มีการสะสมโลหะหนัก
ของตะกั่ว เกินมาตรฐานที่กาหนด 1.025 mg/kg ในส่วนของผลการวิเคราะห์โลหะหนักอื่นๆ ได้แก่ สารหนู แคดเมียม โครเมียม
ทองแดง และปรอท คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน ในส่วนทรีตเมนต์อื่นๆ ผลโลหะหนัก คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน
(ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 การสะสมโลหะหนักในผักบุ้งจีน
ทรีตเมนต์
มาตรฐาน*
1
2
3
4
5
6
หมายเหตุ

โลหะหนัก (mg/kg)
As*
Cd**
Cr
Cu*
Hg*
2
3
20
0.5
0.403
0.400
1.950
15.975
ND
0.669
0.350
3.550
16.275
ND
0.340
0.450
1.775
17.675
ND
0.456
0.425
1.750
17.250
ND
0.426
0.375
1.850
15.850
ND
0.338
0.400
1.925
17.150
ND
* เกณฑ์คุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปือ้ น
** สถาบันอาหาร (2547)

Pb*
1
0.375
1.025
0.450
0.325
0.600
0.400

2. การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน
2.1 การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน อายุ 7 วันหลังหว่านเมล็ด
ความสูงของผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 5 มีความสูงมากที่สุด เท่ากับ 1.7 เซนติเมตร รองลงมา คือ แปลงที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 1.6
เซนติเมตร แปลงที่ 4 เท่ากับ 1.4 เซนติเมตร และแปลงที่ 6 มีความสูงน้อยที่สุด เท่ากับ 1.2 เซนติเมตร (ดังตารางที่ 4) จะเห็นได้ว่า
แปลงที่ 5 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แปลง 1, 2, 3, 4 และ 6 ไม่มีความแตกต่าง
ความกว้างของใบผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้ความกว้างของใบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 มี
ความกว้างของใบเท่ากับ 0.6 เซนติเมตร และแปลงที่ 5 ให้ความกว้างของใบน้อยที่สุด 0.5 เซนติเมตร (ดังตารางที่ 4)
ความยาวของใบผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 2 มีความยาวของใบมากที่สุด เท่ากับ 4.7 เซนติเมตร รองลงมา คือ แปลงที่ 1 และ 4
เท่ากับ 4.4 เซนติเมตร แปลงที่ 5 เท่ากับ 4.3 เซนติเมตร และแปลงที่ 3 และ 6 มีความยาวน้อยที่สุด เท่ากับ 4.2 และ 4.1 ตามลาดับ
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(ดังตารางที่ 4) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 2 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แปลง 1, 3, 4, 5
และ 6 ไม่มีความแตกต่าง
นาหนักสดของรากผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้นาหนักสดของรากไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ
6 มีนาหนักสดของรากเท่ากับ 0.11 กรัม (ดังตารางที่ 4)
นาหนักสดของต้นผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้นาหนักสดของต้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 2 และ 3 มีนาหนัก
สดของต้น เท่ากับ 0.55 กรัม รองลงมาคือ แปลงที่ 1 และ 5 เท่ากับ 0.52 กรัม และแปลงที่ให้นาหนักต้นสดน้อยที่สุดคือ แปลงที่ 4
และ 6 เท่ากับ 0.51 กรัม (ดังตารางที่ 4)
นาหนักแห้งของรากผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้นาหนักแห้งของรากไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 1 และ 2 มี
นาหนักแห้งของราก เท่ากับ 0.011 กรัม รองลงมาคือ แปลงที่ 4 และ 5 เท่ากับ 0.010 กรัม และแปลงที่ให้นาหนักรากแห้งน้อยที่สุด
คือ แปลงที่ 3 และ 6 เท่ากับ 0.009 กรัม (ดังตารางที่ 4)
นาหนักแห้งของต้นผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้นาหนักแห้งของต้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 2, 3, 4 และ 5 มี
นาหนักแห้งของต้น เท่ากับ 0.048 กรัม และแปลงที่ให้นาหนักแห้งของต้นน้อยที่สุดคือ แปลงที่ 1 และ 6 เท่ากับ 0.047 กรัม (ดัง
ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ผลการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน อายุ 7 วันหลังหว่านเมล็ด
แปลง

ความสูง
ความกว้าง
ความยาวของ
น้าหนักสด
น้าหนักสด
น้าหนักแห้ง
น้าหนักแห้ง
(ซม.)
ของใบ (ซม.)
ใบ (ซม.)
ราก (กรัม)
ต้น (กรัม)
ราก (กรัม)
ต้น (กรัม)
1
1.6ab
0.6
4.4ab
0.11
0.52
0.011
0.047
2
1.6ab
0.6
4.7a
0.11
0.55
0.011
0.048
3
1.6ab
0.6
4.2b
0.11
0.55
0.009
0.048
4
1.4ab
0.6
4.4ab
0.11
0.51
0.010
0.048
5
1.7a
0.5
4.3ab
0.11
0.52
0.010
0.048
6
1.2b
0.6
4.1b
0.11
0.51
0.009
0.047
T-test
*
ns
*
ns
ns
ns
ns
หมายเหตุ ตัวอักษร a, b, c ในตารางตามแนวตัง ถ้าเหมือนกันแสดงว่า ผลวิเคราะห์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และถ้าตัวอักษร
ต่างกัน แสดงให้เห็นว่าผลวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% , ns แสดงให้เห็นว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ

2.2 การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน อายุ 15 วันหลังหว่านเมล็ด
ความสูงของผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้ความสูงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 6 ให้ความสูงมากที่สุด เท่ากับ 13.5
เซนติเมตร รองลงมาคือ แปลงที่ 4 เท่ากับ 12.7 เซนติเมตร แปลงที่ 2 เท่ากับ 12.5 เซนติเมตร แปลงที่ 3 เท่ากับ 12.4 เซนติเมตร
แปลงที่ 5 เท่ากับ 11.8 เซนติเมตร และแปลงที่ 1 ให้ความสูงน้อยที่สุด 11.6 เซนติเมตร (ดังตารางที่ 5)
ความกว้างของใบผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้ความกว้างของใบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 4 มีความกว้างของใบ
มากที่สุดเท่ากับ 1.1 เซนติเมตร แปลงที่ 1, 2 และ 6 เท่ากับ 1.0 เซนติเมตร และแปลงที่ 3 และ 5 ให้ความกว้างของใบน้อยที่สุด 0.9
เซนติเมตร (ดังตารางที่ 5)
ความยาวของใบผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้ความยาวของใบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 4 มีความยาวของใบ
มากที่สุด เท่ากับ 12.3 เซนติเมตร รองลงมาคือ แปลงที่ 5 เท่ากับ 12.2 เซนติเมตร แปลงที่ 2 เท่ากับ 11.9 เซนติเมตร แปลงที่ 6
เท่ากับ 11.7 เซนติเมตร แปลงที่ 1 เท่ากับ 11.2 เซนติเมตร และแปลงที่ 3 มีความยาวของใบน้อยที่สุด เท่ากับ 10.8 เซนติเมตร (ดัง
ตารางที่ 5)
ความกว้างของลาต้นผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้ความกว้างของลาต้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 1, 2, 3, 4, 5
และ 6 มีความกว้างของลาต้นเท่ากับ 0.4 เซนติเมตร (ดังตารางที่ 5)
นาหนักสดของรากผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 5 มีนาหนักรากสดมากที่สุด เท่ากับ 0.54 กรัม รองลงมา คือแปลงที่ 6 เท่ากับ 0.45
กรัม แปลงที่ 2 เท่ากับ 0.44 กรัม แปลงที่ 4 เท่ากับ 0.43 กรัม แปลงที่ 1 เท่ากับ 0.41 กรัม และแปลงที่ 3 ให้นาหนักสดของรากน้อย
ที่สุด เท่ากับ 0.36 กรัม (ดังตารางที่ 5) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 5 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
ในขณะที่แปลง 1, 2, 3, 4 และ 6 ไม่มีความแตกต่าง
นาหนักสดของต้นผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 5 มีนาหนักต้นสดมากที่สุด เท่ากับ 5.90 กรัม รองลงมาคือ แปลงที่ 6 เท่ากับ 5.44
กรัม แปลงที่ 3 เท่ากับ 5.13 กรัม แปลงที่ 2 เท่ากับ 4.87 กรัม แปลงที่ 4 เท่ากับ 4.85 กรัม และแปลงที่ 1 ให้นาหนักสดของต้นน้อย
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ที่สุด เท่ากับ 4.70 กรัม (ดังตารางที่ 5) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 5 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
ในขณะที่แปลง 1, 2, 3, 4 และ 6 ไม่มีความแตกต่าง
นาหนักแห้งของรากผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 5 มีนาหนักต้นแห้งมากที่สุด เท่ากับ 0.057 กรัม รองลงมาคือ แปลงที่ 2 เท่ากับ
0.051 กรัม แปลงที่ 6 เท่ากับ 0.050 กรัม แปลงที่ 4 เท่ากับ 0.048 กรัม แปลงที่ 1 เท่ากับ 0.046 กรัม และแปลงที่ 3 ให้นาหนักแห้ง
ของรากน้อยที่สุด เท่ากับ 0.045 กรัม (ดังตารางที่ 5) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 5 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แปลง 1, 2, 3, 4 และ 6 ไม่มีความแตกต่าง
นาหนักแห้งของต้นผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 5 มีนาหนักต้นแห้งมากที่สุด เท่ากับ 0.516 กรัม รองลงมาคือ แปลงที่ 6 เท่ากับ
0.451 กรัม แปลงที่ 3 เท่ากับ 0.421 กรัม แปลงที่ 2 เท่ากับ 0.420 กรัม แปลงที่ 4 เท่ากับ 0.417 กรัม และแปลงที่ 1 ให้นาหนักแห้ง
ของต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 0.408 กรัม (ดังตารางที่ 5) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 5 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แปลง 1, 2, 3, 4 และ 6 ไม่มีความแตกต่าง

ตารางที่ 5 ผลการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน อายุ 15 วันหลังหว่านเมล็ด
แปลง

ความสูง
ความกว้าง
ความยาวของ
ความกว้างของ
นาหนักสด นาหนักสด
นาหนักแห้ง
นาหนักแห้ง
(ซม.)
ของใบ (ซม.)
ใบ (ซม.)
ลาต้น (ซม.)
ราก (กรัม)
ต้น (กรัม)
ราก (กรัม)
ต้น (กรัม)
1
11.6
1.0
11.2
0.4
0.41b
4.70b
0.046b
0.408b
2
12.5
1.0
11.9
0.4
0.44b
4.87b
0.051ab
0.420b
3
12.4
0.9
10.8
0.4
0.36b
5.13b
0.045b
0.421b
4
12.7
1.1
12.3
0.4
0.43b
4.85b
0.048b
0.417b
5
11.8
0.9
12.2
0.4
0.54a
5.90a
0.057a
0.516a
6
13.5
1.0
11.7
0.4
0.45ab
5.44ab
0.050ab
0.451b
T-test
ns
ns
ns
ns
*
*
*
*
หมายเหตุ ตัวอักษร a, b, c ในตารางตามแนวตัง ถ้าเหมือนกันแสดงว่า ผลวิเคราะห์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และถ้าตัวอักษรต่างกัน
แสดงให้เห็นว่าผลวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% , ns แสดงให้เห็นว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

2.3 การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน อายุ 21 วันหลังหว่านเมล็ด
ความสูงของผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 6 มีความสูงมากที่สุด เท่ากับ 23.7 เซนติเมตร รองลงมา คือ แปลงที่ 3 เท่ากับ 23.3
เซนติเมตร แปลงที่ 5 เท่ากับ 22.0 เซนติเมตร แปลงที่ 2 เท่ากับ 20.4 เซนติเมตร แปลงที่ 4 เท่ากับ 19.5 เซนติเมตร และแปลงที่ 1 มี
ความสูงน้อยที่สุด เท่ากับ 18.7 เซนติเมตร (ดังตารางที่ 6) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 6 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น
95 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แปลง 1, 2, 3, 4 และ 5 ไม่มีความแตกต่าง
ความกว้างของใบผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 6 และ 3 มีความกว้างของใบมากที่สุด เท่ากับ 1.7 เซนติเมตร รองลงมา คือ แปลงที่ 5
เท่ากับ 1.6 เซนติเมตร แปลงที่ 2 และ 4 เท่ากับ 1.5 เซนติเมตร และแปลงที่ 1 มีความกว้างของใบน้อยที่สุด เท่ากับ 1.3 เซนติเมตร
(ดังตารางที่ 6) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 6 และ 3 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แปลง 1, 2,
4 และ 5 ไม่มีความแตกต่าง
ความยาวของใบผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้ความยาวของใบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 6 มีความยาวของใบ
มากที่สุด เท่ากับ 17.2 เซนติเมตร รองลงมาคือ แปลงที่ 3 เท่ากับ 16.7 เซนติเมตร แปลงที่ 2 เท่ากับ 15.6 เซนติเมตร แปลงที่ 5
เท่ากับ 15.5 เซนติเมตร แปลงที่ 4 เท่ากับ 14.7 เซนติเมตร และแปลงที่ 1 มีความยาวของใบน้อยที่สุด เท่ากับ 14.4 เซนติเมตร (ดัง
ตารางที่ 6)
ความกว้างของลาต้นผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้ความกว้างของลาต้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 2, 5 และ 6
เท่ากับ 0.6 เซนติเมตร และแปลงที่ 1, 3 และ 4 มีความกว้างของลาต้นเท่ากับ 0.5 เซนติเมตร (ดังตารางที่ 6)
นาหนักสดของรากผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 6 มีนาหนักรากสดมากที่สุด เท่ากับ 1.36 กรัม รองลงมา คือแปลงที่ 5 เท่ากับ 1.17
กรัม แปลงที่ 3 เท่ากับ 1.12 กรัม แปลงที่ 4 เท่ากับ 1.10 กรัม แปลงที่ 2 เท่ากับ 0.99 กรัม และแปลงที่ 1 ให้นาหนักสดของรากน้อย
ที่สุด เท่ากับ 0.89 กรัม (ดังตารางที่ 6) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 6 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
ในขณะที่แปลง 1, 2, 3, 4 และ 5 ไม่มีความแตกต่าง
นาหนักสดของต้นผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 6 มีนาหนักต้นสดมากที่สุด เท่ากับ 12.78 กรัม รองลงมาคือ แปลงที่ 5 เท่ากับ 12.77
กรัม แปลงที่ 4 เท่ากับ 10.75 กรัม แปลงที่ 2 เท่ากับ 9.85 กรัม แปลงที่ 3 เท่ากับ 9.22 กรัม และแปลงที่ 1 ให้นาหนักสดของต้นน้อย
ที่สุด เท่ากับ 8.56 กรัม (ดังตารางที่ 6) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 6 และ 5 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แปลง 1, 2, 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่าง
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นาหนักแห้งของรากผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 6 มีนาหนักต้นแห้งมากที่สุด เท่ากับ 0.207 กรัม รองลงมาคือ แปลงที่ 5 เท่ากับ
0.168 กรัม แปลงที่ 3 เท่ากับ 0.167 กรัม แปลงที่ 2 เท่ากับ 0.163 กรัม แปลงที่ 4 เท่ากับ 0.158 กรัม และแปลงที่ 1 ให้นาหนักแห้ง
ของรากน้อยที่สุด เท่ากับ 0.130 กรัม (ดังตารางที่ 6) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 6 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แปลง 1, 2, 3, 4 และ 5 ไม่มีความแตกต่าง
นาหนักแห้งของต้นผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 6 เท่ากับ 1.288 กรัม รองลงมาคือ แปลงที่ 4 เท่ากับ 1.284 กรัม แปลงที่ 5 เท่ากับ
1.271 กรัม แปลงที่ 3 เท่ากับ 1.223 กรัม แปลงที่ 2 เท่ากับ 1.028 กรัม และแปลงที่ 1 ให้นาหนักแห้งของต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 0.962
กรัม (ดังตารางที่ 6) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 6, 4, 5 และ 3 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่
แปลง 1 และ 2 ไม่มีความแตกต่าง

ตารางที่ 5 ผลการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน อายุ 21 วันหลังหว่านเมล็ด
ความสูง
ความกว้าง
ความยาวของ
ความกว้างของ
นาหนักสด นาหนักสด
นาหนักแห้ง
นาหนักแห้ง
(ซม.)
ของใบ (ซม.)
ใบ (ซม.)
ลาต้น (ซม.)
ราก (กรัม)
ต้น (กรัม)
ราก (กรัม)
ต้น (กรัม)
1
18.7b
1.3b
14.4
0.5
0.89c
8.56b
0.130c
0.962b
2
20.4ab
1.5ab
15.6
0.6
0.99bc
9.85b
0.163b
1.028ab
3
23.3ab
1.7a
16.7
0.5
1.12b
9.77b
0.167b
1.223a
4
19.5b
1.5ab
14.7
0.5
1.10b
10.75ab
0.158b
1.274a
5
22.0ab
1.6ab
15.5
0.6
1.17b
12.77a
0.168b
1.271a
6
23.7a
1.7a
17.2
0.6
1.36a
12.78a
0.207a
1.288a
T-test
*
*
ns
ns
*
*
*
*
หมายเหตุ ตัวอักษร a, b, c ในตารางตามแนวตัง ถ้าเหมือนกันแสดงว่า ผลวิเคราะห์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และถ้าตัวอักษรต่างกัน
แสดงให้เห็นว่าผลวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% , ns แสดงให้เห็นว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
แปลง

2.4 การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน อายุ 25 วันหลังหว่านเมล็ด
ความสูงของผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้ความสูงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 5 ให้ความสูงมากที่สุด เท่ากับ
30.4 เซนติเมตร รองลงมาคือ แปลงที่ 6 เท่ากับ 30.0 เซนติเมตร แปลงที่ 3 เท่ากับ 30.2 เซนติเมตร แปลงที่ 4 เท่ากับ 28.7
เซนติเมตร แปลงที่ 2 เท่ากับ 27.6 เซนติเมตร และแปลงที่ 1 ให้ความสูงน้อยที่สุด 27.3 เซนติเมตร (ดังตารางที่ 7)
ความกว้างของใบผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้ความกว้างของใบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 5 และ 6 มีความ
กว้างของใบมากที่สุดเท่ากับ 2.0 เซนติเมตร แปลงที่ 3 เท่ากับ 1.9 เซนติเมตร แปลงที่ 2 และ 4 เท่ากับ 1.8 เซนติเมตร และแปลงที่ 1
ให้ความกว้างของใบน้อยที่สุด 0.8 เซนติเมตร (ดังตารางที่ 7)
ความยาวของใบผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้ความยาวของใบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 6 มีความยาวของใบ
มากที่สุด เท่ากับ 18.0 เซนติเมตร รองลงมาคือ แปลงที่ 3 เท่ากับ 17.9 เซนติเมตร แปลงที่ 5 เท่ากับ 17.6 เซนติเมตร แปลงที่ 2
เท่ากับ 17.5 เซนติเมตร และแปลงที่ 1 กับ 4 มีความยาวของใบน้อยที่สุด เท่ากับ 17.0 เซนติเมตร (ดังตารางที่ 7)
ความกว้างของลาต้นผักบุ้งจีน พบในทุกแปลงให้ความกว้างของลาต้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแปลงที่ 5 และ 6 6
มีความยาวของใบมากที่สุด เท่ากับ 0.8 เซนติเมตร และแปลงที่ 1, 2, 3 และ4 มีความกว้างของลาต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 0.7 เซนติเมตร
(ดังตารางที่ 7)
นาหนักสดของรากผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 5 และ 6 มีนาหนักรากสดมากที่สุด เท่ากับ 2.02 กรัม รองลงมา คือแปลงที่ 2
เท่ากับ 1.88 กรัม แปลงที่ 4 เท่ากับ 1.71 กรัม แปลงที่ 3 เท่ากับ 1.37 กรัม และแปลงที่ 1 ให้นาหนักสดของรากน้อยที่สุด เท่ากับ
1.32 กรัม (ดังตารางที่ 7) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 5, 6 และ 2 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในขณะ
ที่แปลง 1, 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่าง
นาหนักสดของต้นผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 5 มีนาหนักต้นสดมากที่สุด เท่ากับ 25.13 กรัม รองลงมาคือ แปลงที่ 6 เท่ากับ
24.51 กรัม แปลงที่ 2 เท่ากับ 20.17 กรัม แปลงที่ 4 เท่ากับ 19.63 กรัม แปลงที่ 3 เท่ากับ 19.39 กรัม และแปลงที่ 1 ให้นาหนักสด
ของต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 14.24 กรัม (ดังตารางที่ 7) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 5 และ 6 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แปลง 1, 2, 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่าง
นาหนักแห้งของรากผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 2 มีนาหนักต้นแห้งมากที่สุด เท่ากับ 0.320 กรัม รองลงมาคือ แปลงที่ 5 เท่ากับ
0.294 กรัม แปลงที่ 6 เท่ากับ 0.2.84 กรัม แปลงที่ 4 เท่ากับ 0.261 กรัม แปลงที่ 3 เท่ากับ 0.237 กรัม และแปลงที่ 1 ให้นาหนักแห้ง
ของรากน้อยที่สุด เท่ากับ 0.221 กรัม (ดังตารางที่ 7) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 2 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แปลง 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ไม่มีความแตกต่าง
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นาหนักแห้งของต้นผักบุ้งจีน พบแปลงที่ 5 มีนาหนักต้นแห้งมากที่สุด เท่ากับ 2.159 กรัม รองลงมาคือ แปลงที่ 6 เท่ากับ
2.093 กรัม แปลงที่ 2 เท่ากับ 2.01 กรัม แปลงที่ 3 เท่ากับ 1.770 กรัม แปลงที่ 4 เท่ากับ 1.738 กรัม และแปลงที่ 1 ให้นาหนักแห้ง
ของต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 1.390 กรัม (ดังตารางที่ 7) จะเห็นได้ว่าแปลงที่ 5, 6 และ 2 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แปลง 1, 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่าง

ตารางที่ 7 ผลการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน อายุ 25 วันหลังหว่านเมล็ด
ความสูง
ความกว้าง
ความยาวของ ความกว้างของ น้าหนักสด น้าหนักสด น้าหนักแห้ง น้าหนักแห้ง
(ซม.)
ของใบ (ซม.)
ใบ (ซม.)
ล้าต้น (ซม.)
ราก (กรัม) ต้น (กรัม)
ราก (กรัม)
ต้น (กรัม)
1
27.3
1.7
17.0
0.7
1.32b
14.24b
0.221b
1.390b
2
27.6
1.8
17.5
0.7
1.88a
20.17ab
0.320a
2.016a
3
30.2
1.9
17.9
0.7
1.37b
19.39ab
0.237ab
1.770ab
4
28.7
1.8
17.0
0.7
1.71ab
19.63ab
0.261ab
1.738ab
5
30.4
2.0
17.6
0.8
2.02a
25.13a
0.294ab
2.159a
6
30.0
2.0
18.0
0.8
2.02a
24.51a
0.284ab
2.093a
T-test
ns
ns
ns
ns
*
*
*
*
หมายเหตุ ตัวอักษร a, b, c ในตารางตามแนวตัง ถ้าเหมือนกันแสดงว่า ผลวิเคราะห์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และถ้าตัวอักษรต่างกัน
แสดงให้เห็นว่าผลวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, ns แสดงให้เห็นว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
แปลง

จากการศึกษาการการใช้ตะกอนบ่อบาบัดจากโรงงานผลิตนามันราข้าว ในการปลูกผักบุ้งจีนพบสูตรที่ปลูกด้วยตะกอนบ่อบาบัด
ให้ผลการเจริญเติบโตรวมไปถึงนาหนักของผักบุ้งจีนใกล้เคียงกับแปลงที่ปลูกด้วยสูตรปุ๋ยยูเรีย ซึ่งตะกอนบ่อบาบัดสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้ในทางการเกษตร (อนุชิต : 2548) แต่ในผักบุ้งจีนที่ปลูกด้วยสูตรปุ๋ยยูเรีย พบตะกั่วที่ตกค้างในผักบุ้งจีน ซึ่งตะกั่วมีการนามาใช้
ในรูปของปุ๋ยและสารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (สิทธิชัย : 2541) จึงเป็นผลให้ผักบุ้งจีนแปลงที่ปลูกด้วยสูตรปุ๋ยยูเรีย พบตะกั่วสูง
กว่าค่ามาตรฐาน

4. สรุปผล
จากการศึกษาพบว่าการใส่ตะกอนบ่อบาบัดในอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ และ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ให้การเจริญเติบโตและ
นาหนักของผักบุ้งจีน ไม่แตกต่างกับสูตรที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย ส่วนปริมาณโลหะหนักที่สะสมในดินและผั กบุ้งจีน พบว่าปริมาณปรอท สาร
หนู ตะกั่ว โครเมียม และคอปเปอร์ในดิน ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กาหนด แต่ปริมาณแคดเมียมในดินก่อนปลูกสูงกว่าค่ามาตรฐาน จึง
ส่งผลให้ดินหลังปลูกผักบุ้งจีนมีค่าที่สูงกว่าค่ามาตรฐานด้วยเช่นกัน และปริมาณโลหะหนักในผักบุ้งจีน พบว่าผักบุ้งจีนอายุ 25 วัน
หลังหว่านเมล็ด ที่ไม่ใส่ยูเรียและไม่ใส่ตะกอนบ่อบาบัด และที่ใส่ตะกอนบ่อบาบัดทุกสูตร ไม่เกินมาตรฐานที่กาหนด และสามารถ
นาไปบริโภคได้ ยกเว้นที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย มีค่าสารตะกั่วสูงกว่าค่ามาตราฐานที่กาหนด
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ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์
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Problems and Barriers that Affect to Historical Resource Conservation and
Development of Mueang Boran Nakhon Chai Si, Mueang Nakhon Pathom
District, Nakhon Pathom Province
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บทคัดย่อ
พื้นที่ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมีหลายพื้นที่ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตเมือง จึงมักประสบปัญหาด้านการอนุรักษ์ภายใต้ยุคแห่งการ
พัฒนาเมือง รวมทั้งเมืองโบราณนครไชยศรี การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหา ข้อจากัดและอุปสรรค
ที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณนครไชยศรี และเพื่ อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา
พื้นที่อย่างเหมาะสม เริ่มจากการศึกษา 1) ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ลักษณะ รูปแบบ และองค์ประกอบทางกายภาพ ของเมือง
โบราณนครไชยศรีตั้งแต่ยุคทวารวดี จนถึงปัจจุบัน โดยวิธีการสารวจภาคสนาม ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการ
สัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 2) กระบวนการดาเนินงานอนุรักษ์พื้นที่ หลักการวางแผน กระบวนการ
ดาเนินงานและการบริหารจัดการโดยวิธีการสารวจภาคสนาม ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมี
โครงสร้างบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นาหรือตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ นาข้อมูลที่ศึกษามา
สรุปปัจจัย ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณนครไชยศรี ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ศึกษามี 3 ด้านหลัก คือ 1) นโยบายการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ 2) การบริหารจัดการ
และ 3) การพัฒนาด้านกายภาพ เพื่อแก้ไข ลดปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ จึงเสนอแนะแนว
ทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ 3 แนวทางหลัก คือ 1) แนวทางในการแก้ไขปัญหาจากปัจจัยด้านนโยบายการพัฒนาเมืองและ
เศรษฐกิจด้วยมาตรการส่งเสริม ผลักดันและมาตรการควบคุม ป้องกันที่เอื้อต่อการพัฒนาแต่จากัดภายใต้กรอบการอนุรักษ์ 2)
แนวทางในการแก้ไขปัญหาจากปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้วยมาตรการส่งเสริม ผลักดันและมาตรการควบคุม ป้องกันโดยอาศัย
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน และ 3) แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาด้านกายภาพด้วยมาตรการส่งเสริม ผลักดัน มาตรการ
ควบคุม ป้องกันและมาตรการพัฒนาปรับปรุงโดยคานึงถึงเอกลักษณ์ ลักษณะและองค์ประกอบที่เป็นความจริงแท้ของพื้นที่
เพื่อให้เมืองโบราณนครไชยศรีคงอยู่เป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ของชาติ และชุมชนตลอดไป
คาสาคัญ: การอนุรักษ์และพัฒนา พื้นที่ประวัติศาสตร์ และเมืองโบราณนครไชยศรี

Abstract
Thailand has many historical sites are in urban areas. These sites often faced conservation problems under
the city development process. The objective of this study were to study factors that caused conservation and
development problems or constraints of Mueang Boran Nakhon chai Si. 1) Historical data, characteristics, patterns,
and physical elements. Past to present. The study focused on historical and physical aspects, policy, management
and conservation process. Data gathering techniques field survey 2) Related document and researches and indepth interviews of 3 groups, namely, leader or community representative, executive Officer and scholars or
specialists.The findings showed 3 factors that were obstacles of Mueang Boran Nakhon chai Si conservation and
development; 1) policy and the economy 2) management and 3) physical development. The suggested
conservation and development guidelines were; 1) conservation and development policy, using supportive, control
and protection measures, 2) management process, with community participation under supportive control and
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protection measures and 3) physical conservation and development, considering the city identity and authenticity
using supportive, control, protection and development measures.
Keywords: Conservation and Development, Historical Resource and Mueang Boran Nakhon chai Si

1. บทนา
พื้นที่ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมีมากมายหลายแห่ง และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบในการบารุงรักษา ฟืน้ ฟู บูรณะและสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี และจัดการทรัพยากรทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี แต่การปฏิบัติงานก็มีขอบเขตที่จากัด และไม่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างทั่วถึง เพราะในการบริหารและกระบวนการจัดการที่ผ่ านมา ประชาชนไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจ การกาหนดนโยบายและการ
ดาเนินงานใดๆ หรือหากมีส่วนร่วมบ้างแต่ก็อยู่ในขอบเขตที่จากัด (วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, 2557) การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีส่วนใหญ่ ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐคือ กรมศิลปากร แทบทั้งสิ้ น พระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ได้รวบอานาจสงวนสิทธิ์ใน
ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีไว้เป็นของรัฐส่วนกลาง ให้อานาจในการตัดสินใจและสั่งการโดยผู้บริหารในภาครัฐคืออธิบดี
กรมศิลปากรเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550) ซึ่งขัดแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับและพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ระบุให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตน
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และโบราณดีหลายแห่ง เขตเมืองโบราณนครไชยศรี 1เป็นพื้นที่
ซึ่งมีชื่อเสียงด้านโบราณคดี ทั้งประเทศไทยและนานาชาติ เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลาง เป็นราช
ธานีและเป็นเมืองท่าที่สาคัญแห่งอาณาจักรทวาราวดี (จิรัฐิ เจริญราษฎร์, 2551) จากนั้นเกิดการล่มสลายกลายเป็นเมืองร้าง แล้ว
กลับมาเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง จึงเรียกได้ว่า เป็นเมืองซ้อนเมืองและซ้อนเมืองอีกที ดังนั้นการจะสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี และลักษณะองค์ประกอบของเมืองจึงขาดช่วงไป และขาดความต่อเนื่องของวิวัฒนาการเมืองตามยุคสมัย ปัจจุบันยังคงพบ
เห็นลักษณะ องค์ประกอบของเมืองโบราณสมัยทวารวดีอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นคูเมืองเดิม คลองเจดีย์บูชา จุลประโทณเจดีย์ พระประ
โทณเจดีย์ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานโดยรอบพื้นที่ ได้แก่ศรีรัตนมหาธาตุเจดีย์ หรือเนินธรรมศาลา วัดธรรมศาลา ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการขุดค้น และวัดทุ่งพระเมรุ (วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, 2557)
ด้ านการบริ หารจั ดการพื้ นที่ แม้ หน่ วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้ องในการบริ หารจั ดการพื้ นที่ เมื องโบราณนครไชยศรี จะให้
ความสาคัญกับประเด็นการอนุรักษ์ ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์แทรกอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแทรกอยู่ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และจังหวัดนครปฐม แต่ในทางปฏิบัติกลับดาเนินการไม่
ดาเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้เท่าที่ควร เป็นเพียงการดาเนินการเฉพาะหน้า และนิยมใช้รูปแบบวิธีการเดิม ๆ ตามรูปแบบของ
พื้นที่อื่นโดยขาดการศึกษารูปแบบลักษณะตามความเหมาะสมกับลักษณะดั้งเดิมของพื้นที่ มุ่งเน้นพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว การอนุรักษ์จึงประสบความล้มเหลว (วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, 2557)
จากปัญหาที่กล่าวมาส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของเมืองโบราณนครไชยศรีอันเป็นทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่
สาคัญของจังหวัดนครปฐม และประเทศไทย ทาอย่างไรทุกภาคส่วนของชุมชนจึงจะผนึกกาลังร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทาง
ประวัติศาสตร์ให้คงอยู่ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ และความจริงแท้ 2 (Authenticity) ของ
พื้นที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนโดยไม่ขัดต่อนโยบายของภาครัฐและเอกชนที่กาลังตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ (วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, 2557) จึงมุ่งเน้นเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เมือง
โบราณนครไชยศรีที่ครอบคลุมทั้งด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตประชาชนไปพร้อมกันอย่าง
สอดคล้องเกื้อหนุน สมดุล และเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพดั้งเดิมของพื้นที่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีโอกาสได้รับประโยชน์
จากการอนุรักษ์และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไป (วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง,
2557)
1

ข้อมูลทั่วไปของเมืองโบราณนครไชยศรี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
1. นครปฐม โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับชุมนุมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม, เอกสารอัดสาเนา, ม.ม.ป.
2. สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม. (2548). ทวารวดีศรีนครปฐม นครปฐม : การสัมมนาประวัติศาสตร โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม. นครปฐม :
นครปฐมการพิมพ์,
2
ความจริงแท้ (Authenticity) ของพื้นที่ หมายถึง ลักษณะที่มอี ยู่จริงเป็นของแท้ เนื้อแท้ หรือลักษณะที่เชื่อถือได้ของพื้นที่
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหา ข้อจากัดและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณ
นครไชยศรี อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณนครไชยศรี อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

3. ขอบเขตและวิธีการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ศึกษาเมืองโบราณนครไชยศรี (ภาพที่ 1) ตั้งอยู่บริเวณ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สามารถ
เข้าถึงพื้นที่ได้จากถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) บริเวณทิศเหนือของ ตาบลธรรมศาลา และถนนนครปฐม-บ้านแพ้ว
พื้นที่ประมาณ 36,000 x 2,000 เมตร หรือประมาณ 7.2 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่บางส่วน ของตาบลธรรมศาลา ตาบล
พระประโทณเจดีย์ และตาบลห้วยจระเข้ มีคูน้า คันดินและลาคลองเป็นเครือข่ายติดต่อกันทั้งภายในเมืองและนอกเมือง มีศาสน
สถานทั้งในเมืองและนอกเมืองหลายแห่ง ที่รู้จักในปัจจุบันคือ พระประโทณเจดีย์ จุลประโทณเจดีย์ พระปฐมเจดี ย์ อานันทเจดีย์ที่
วัดทุ่งพระเมรุ และศรีรัตนมหาธาตุเจดีย์หรือเนินวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา เป็นต้น ปัจจุบันขอบเขตของเมืองโบราณสังเกตได้
จากคูเมือง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบมีดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

อาณาเขตติดต่อ บ้านต้นสาโรง วัดเกาะต้นสาโรง
อาณาเขตติดต่อ สะพานข้ามคลองพญากงสะพานแรก (สะพาน 1) ของถนนสายพระประโทน-บ้านแพ้ว
อาณาเขตติดต่อ วัดธรรมศาลา
อาณาเขตติดต่อ คลองห้วยจระเข้ ติดโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

ภาพที่ 1 แสดงตาแหน่งที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่เมืองโบราณนครไชยศรี
ที่มา: Google Earth, (2011) และวณาลี ศักดิส์ ุรยิ ผดุง, (2557)
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2. ขอบเขตด้ านเนื้ อหา ศึ กษารู ปแบบและกระบวนการจั ดการ ปั จจั ยต่ างๆ ที่ มี ผลต่ อการอนุ รั กษ์ และพั ฒนาพื้ นที่
ประวัติศาสตร์ เพื่อสรุปศักยภาพ ปัญหา ข้อจากัดและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองโบราณนคร
ไชยศรี โดยการการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้นา หรือตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่ศึกษา 2) เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการ และ 3) ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองโบราณนครไชยศรี
จากวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการศึกษาปัจจัย ข้อจากัด และอุปสรรค ที่สง่ ผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณ
นครไชยศรี นาข้อมูลที่ได้มาสรุปเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ลดปัญหา หลีกเลี่ยงข้อจากัดและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และ
พัฒนาภายใต้กรอบการอนุรักษ์ เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้บรรลุจุดมุ่งหมาย ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเก็บข้อมูลเมืองโบราณนครไชยศรี ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1.1. ข้อมูลทางข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณดดี และศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ดาเนินการวิจัย เก็บข้อมูลโดย
1) สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง และ 2) ค้นคว้าจากหนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัย เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวความคิด หลักการ
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย
1.2. ข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ ประกอบด้วย 1) ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ อาณาบริเวณของพื้นที่และรูปแบบผังบริเวณ
ในปัจจุบัน โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และการสารวจภาคสนาม 2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร ผังเมืองรวม ภาพถ่ายทางอากาศ การสารวจภาคสนาม และการสังเกตการณ์ และ 3) รูปแบบ ลักษณะ และ
ทัศนียภาพของเมืองโบราณนครไชยศรีในปัจจุบัน โดยศึกษาข้อมูลจาก การสารวจภาคสนาม
1.3. ข้อมูลด้านการบริหารจัดการพื้นที่เมืองโบราณนครไชยศรี เก็บข้อมูลโดย 1) สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง 2)
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่จากเทศบาลตาบลธรรมศาลา องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลาและองค์การ
บริหารส่วนตาบลพระประโทณเจด์
1.4 ข้อมูลด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองโบราณนครไชยศรี ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) รูปแบบ
ลักษณะการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ศึกษา เก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง 2) ปัญหา
ข้อจากัดและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ศึกษา เก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
กึ่งมีโครงสร้าง 3) ข้อคิดเห็น ทัศนคติและข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ศึกษา เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้างผู้นาหรือตัวแทนชุมชนผู้อยู่อาศัยพื้นที่ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลธรรมศาลา องค์การ
บริหารส่วนตาบลธรรมศาลา องค์การบริหารส่วนตาบลพระประโทณเจดีย์ และประชาชนในพื้นที่
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่นามาวิเคราะห์เชิง
พรรณนา
2.2 ข้อมูลทางด้านกายภาพ วิเคราะห์ข้อมูลในแผนผัง (Mapping Analysis) และแผนภาพ (Diagram Analysis)
ประกอบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และภาพถ่ายประกอบคาอธิบาย
3. สรุปปัจจัย ปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองโบราณนครไชยศรี
4. เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองโบราณนครไชยศรี

4. ผลการศึกษา
ข้อมูลจากการศึกษาทางกายภาพ
1. ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ลักษณะ องค์ประกอบและประเภทของพื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณนครไชยศรี หากจะ
พิจารณาตามลักษณะ องค์ประกอบของพื้นที่ศึกษา เมืองโบราณนครไชยศรี อาจกล่าวได้ว่า เมืองโบราณนครไชยศรีอยู่ในฐานะ ดังนี้
1.1 เป็นเมืองเก่าประเภทที่ 2 หากจัดประเภทตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ และลักษณะ องค์ประกอบ
ทางกายภาพของพื้นที่ เป็นเมืองที่ปรากฏหลักฐานทางกายภาพอันบ่งบอกถึงลักษณะอันเด่นชัดของโครงสร้างเมือง หรือโบราณวัตถุ
สถานในอดีต และปัจจุบันไม่มีผู้คนพักอาศัย หรือพักอาศัยอยู่น้อย มีลักษณะเป็นเมืองร้าง และได้รับการอนุรักษ์ไว้ในลักษณะ
อนุสรณ์สถาน หรืออุทยานประวัติศาสตร์ หรือ เป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต ต่อมาได้กลายเป็นเมืองร้างอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง แต่
ปัจจุบันได้กลับมาถูกใช้งานและเจริญรุ่งเรืองใหม่อีกครั้ง เรียกว่า “เมืองโบราณ”
1.2 เป็นศิลปกรรมลักษณะที่ 2 ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มีลักษณะปรากฏให้เห็นคือ ซากโบราณสถาน คูเมืองเดิม แหล่ ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในรูปแบบของงานศิลปกรรมรวมกลุ่ม จากการจัดประเภทตามลักษณะสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
1.3 เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ จากการจัดประเภทตามลักษณะ
ทรัพยากร
269

Proceeding of 10th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,
ต้นพุทธศตวรรษที่ 12 – 16

ปลายพุทธศตวรรษที่ 16 23

ยุคทองแห่งอาณาจักรทวารวดี

เริ่มเสื่อมสลาย – ร้าง

29-31 May 2017

ปลายศตวรรษที่ 23 (พ.ศ. 2396) - ปัจจุบัน
เริ่มกลับมาตั้งถิ่นฐาน และกลับมา
เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง

ภาพที่ 2 ช่วงเวลาวิวัฒนาการเมืองโบราณนครไชยศรี (ที่มา: วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, (2557))
2. ร่องรอยประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าและสาคัญของเมืองโบราณนครไชยศรี

ภาพที่ 3 ตาแหน่งโบราณสถานภายในและโดยรอบเมืองโบราณนครไชยศรี
ที่มา: Google Earth และ วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, (2557)

ภาพที่ 4 แผนผังแสดงทัศนียภาพที่แตกต่างกันของคูเมืองเดิมในแต่ละช่วง
ที่มา: จากการสารวจภาคสนาม, ดัดแปลงจาก Google (2013), และ วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, (2557)
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จากการสารวจลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณนครไชยศรีในปัจจุบัน แม้ว่าสภาพโดยรวมกาลังอยู่ในภาวะถูกคุกคาม
อย่างหนัก ปรับเปลี่ยนไปตามสถานะความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่เข้ามาโดยไม่คานึงถึง
ลักษณะดั้งเดิมของพื้นที่ จนแทบไม่หลงเหลือความเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมอาณาจักรทวารวดี แต่ยังคงพบร่องรอยอารยธรรมที่
ยังคงหลงเหลือภายในพื้นที่เมืองโบราณนครไชยศรีอยู่ครบองค์ประกอบของเมืองโบราณสมัยทวารวดีอย่างชัดเจน (ภาพที่ 3) ได้แก่
คูเมืองเดิม (ภาพที่ 4) จุลประโทณเจดีย์ (ภาพที่ 5) พระประโทณเจดีย์ (ภาพที่ 6) รวมทั้งร่องรอยของอารยธรรมทวารวดีโดยรอบพื้นที่
ได้แก่ เจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเจดีย์ หรือเนินธรรมศาลา และทุ่งพระเมรุ เป็นต้น

ภาพที่ 5 จุลประโทณเจดีย์ และโบราณวัตถุที่ได้รับการขุดค้นและเก็บรักษาไว้
ที่มา: Google Earth, วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, (2557), และ จิรัฐิ เจริญราษฎร์, (2551)

ภาพที่ 6 พระประโทณเจดีย์ (ยอดปรางค์ในสมัยอยุธยา และฐานโครงสร้างสมัยทวารวดี) รวมทั้ง แหล่ง
รวบรวมโบราณวัตถุภายในวัดพระประโทณเจดีย์
ที่มา: จากการสารวจภาคสนาม (28 กรกฎาคม 2553), และ วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, (2557)
3. ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองโบราณนครไชยศรี จาก
การสารวจพื้นที่ศึกษาทั้งภายในและบริเวณรอบเมืองโบราณนครไชยศรี สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะและการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองโบราณนครไชยศรี แบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ
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3.1. ปัจจัยภายในพื้นที่
3.1.1 การตัดถนนเพชรเกษมขนาด 8 ช่องจราจร เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสู่ภาคใต้และภาคตะวันตก
ตอนล่าง และถนนสายพระประโทณ – บ้านแพ้ว ขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อเชื่อมถนนเพชรเกษมกับถนนพระรามที่ 2 ผ่ากลางเมือง
โบราณ และติดพื้นที่โบราณสถานมากเกินไป โดยไม่ได้ศึกษาถึงความเหมาะสมต่อลักษณะดั้งเดิมของพื้ นที่ และไม่ได้คานึงถึงการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต
3.1.2 การอนุ ญ าตให้ ก่ อ สร้ า งอาคารที่ มี ลั ก ษณะทางสถาปั ต ยกรรมสมั ย ใหม่ แ บบตะวั น ตกที่ สู งกว่ า
โบราณสถาน และไม่สอดคล้องกับลักษณะดั้งเดิมของพื้นที่ ชึ่งเป็นความจริงแท้ของพื้นที่ ถือว่าเป็นการทาลายจิตวิญญาณของเมือง
โบราณไปโดยสิ้นเชิง บริเวณใจกลางพื้นที่ ก่อสร้างใกล้และรุกล้าพื้นที่เจดีย์โบราณสถาน
3.1.3 การสร้างชุมชนหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เพื่อการค้าและอยู่อาศัย นอกจากนี้
ยังอนุญาตให้สร้างโรงงานขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่ และการปล่อยให้เกิดชุมชนบริ เวณสองฝั่งคูเมืองเดิม และคลองเจดีย์บูชา
โดยไม่ได้กาหนดขอบเขตพื้นที่ตั้งชุมชนอย่างชัดเจน และภาครัฐ ควบคุมดูแลที่ไม่ทั่วถึง
3.2 ปัจจัยภายนอกพื้นที่
3.2.1 การอนุญาตให้สร้างตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ 2 แห่งใกล้กับพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ตลาดปฐมมงคล และตลาด
ตั้งเซียฮวดทุ่งพระเมรุ โดยไม่ได้คานึงถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร ลักษณะทางภูมิทัศน์ และเส้นทางการสัญจรที่
เหมาะสม
3.2.2 การอนุญาตให้ก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง ในบริเวณใกล้กับพื้นที่เมืองโบราณนครไชย
ศรีและโบราณสถานแห่งอื่น ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และห้างสรรพสินค้าโฮมโปร

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ประเด็นในการ
สัมภาษณ์
ผู้ให้
สัมภาษณ์
ชุมชน / หน่วยงาน

ผู้นาหรือตัวแทน
ชุมชน

รูปแบบ กระบวนการและวิธีการอนุรักษ์
และพัฒนา

ชุมชนพระประ
โทณ
ชุมชนธรรม
ศาลา
ชุมชนบ้านสวน
ใหม่
เทศบาลตาบลธรรมศาลา

ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจากัดในการอนุรักษ์
และพัฒนา

เจ้าหน้าที่บริหาร
จัดการ

ข้อเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์และ
พัฒนา
นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ

องค์การบริหารส่วนตาบล
ธรรมศาลา
องค์การบริหารส่วนตาบล
พระประโทณ
นักโบราณคดี ระดับชานาญ
การ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 7 ผังแสดงองค์ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก
ที่มา: วณาลี ศักดิ์สรุ ิยผดุง, (2557)
จากการสัมภาษณ์บุคคลทั้ง 3 กลุ่ม (ภาพที่ 7) ที่กล่าวมาข้างต้น สรุปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองโบราณนครไชยศรีเบื้องต้นได้ว่า 1) วิธีการหรือกลยุทธ์ที่นามาปฏิบัติมักเป็นวิธีการดั้งเดิม ซ้าซ้อน และเน้นด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภคมากกว่าที่จะนาวิธีการอนุรักษ์เข้ามาร่วมในกระบวนการดาเนินงาน 2) ไม่มีการกล่าวถึงรูปแบบการอนุรักษ์ที่ดาเนินการ
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ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ดาเนินการเท่าที่จาเป็นหรือตามงบประมาณที่ได้มาเน้นการอนุรักษ์เพียงบางจุด 3) พบความขัดแย้งกันเองระหว่าง
กลุ่มของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พื้นที่ 4) การร่วมรับผลประโยชน์ไม่ทั่วถึง และใช้ช่องว่างระหว่างการบริหารจัดการเพื่อ
เอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางกลุ่ม 5) การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ยังน้อยมาก ไม่ทั่วถึง และไม่ครบถ้วน

5. สรุปผล
สรุปปัญหา ข้อจากัดและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณ
นครไชยศรี (วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, 2557)
1. ปัญหา ข้อจากัดและอุปสรรค
การรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และจากการสัมภาษณ์ นามาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่
เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองโบราณนครไชยศรี สรุปได้ว่า ปัญหา ข้อจากัด
และอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณนครไชยศรี เกิดจากปัจจัยหลัก 3 ด้านคือ 1)
นโยบายการพัฒนา เมืองและเศรษฐกิจ 2) การบริหารจัดการพื้นที่ และ 3) การพัฒนาทางกายภาพของเมืองโบราณนครไชยศรี
เสนอแนะให้การอนุรักษ์ดาเนินการควบคู่กับการพัฒนาอย่างสอดคล้องเกื้อหนุน สมดุล เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
และลักษณะดั้งเดิมหรือความจริงแท้ของพื้นที่ ครอบคลุมทั้งด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตประชาชนไปพร้อมกัน โดยนากรอบแนวคิดด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์จากข้อสรุปจากการตรวจเอกสาร
วิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองโบราณนครไชยศรี ของวณาลี ศักดิ์สุริยผดุง (2557) ได้แก่
1) วางแผนนโยบายการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบการอนุรักษ์ 2) การบริหารจัดการโดยอาศัยกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน และ
3) การอนุรักษ์ด้านกายภาพ มาจัดทาข้อเสนอแนะภายใต้มาตรการหลัก 3 ส่วน คือ 1) มาตรการส่งเสริมและผลักดัน 2) มาตรการ
ควบคุมและป้องกัน และ 3) มาตรการพัฒนาและปรับปรุง (ภาพที่ 9) โดยมีจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์เมือง
โบราณนครไชยศรีให้คงอยู่เป็นเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ของชุมชน จังหวัดนครปฐม และประเทศไทยตลอดไป (สรุปประเด็น
หลักและรายละเอียดตามแผนภาพที่ 10)
การคงอยู่ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ควบคุมและป้องกัน

นโยบายการพัฒนา
เมืองภายใต้กรอบ
การอนุรักษ์
การบริหารจัดการ
ด้วยกลยุทธ์
การมีส่วนร่วม

ส่งเสริมและผลักดัน

การอนุรักษ์
ด้านกายภาพ

พัฒนาและปรับปรุง

ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดกลไกสู่ความสาเร็จในการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนา
ที่มา : วณาลี ศักดิ์สรุ ิยผดุง, (2557)

2. ศักยภาพด้านคุณค่าและความสาคัญของพื้นที่
2.1 ด้านเอกลักษณ์ เมืองโบราณนครไชยศรีเป็นเมืองที่แสดงความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงร่องรอยอารยธรรม ระหว่างศาสนา
พุทธและศาสนาพราหมณ์ สู่เรื่องราวความเป็นมาของชนชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ สถานที่ตั้งอาณาจักร
ทวารวดี สะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีผ่านรูปแบบ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่ยังคงพบเห็นทั่วไปทั้งใน
และโดยรอบบริเวณพืน้ ที่เมืองโบราณนครไชยศรีได้อย่างชัดเจน รวมทั้งจากตานานเรื่องเล่าต่างๆ ของชนรุ่นเก่าที่เล่าขานสืบต่อกันมา
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ภาพที่ 9 สรุปปัจจัย ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และการพัฒนาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคพื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณนครไชยศรี
ที่มา: วณาลี ศักดิ์สรุ ิยผดุง, (2557)
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2.2 ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเมืองโบราณนครไชยศรีเป็นเมืองผ่านของเส้นทางคมนาคมขนส่งสู่ภาคใต้ และตอนล่าง
ของภาคตะวันตก ส่งผลให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว
2.3 ด้านสุนทรียภาพ แม้ว่าบริเวณพื้นที่โบราณสถานส่วนใหญ่ภายในและบริเวณใกล้เคียงเมืองโบราณนครไชยศรี
รวมทั้งคูเมืองเดิม จะถูกรุกล้า ทาลาย และปล่อยให้รกร้าง แต่ยังคงซึ่งคุณค่าความงามของรูปแบบ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ซึ่งแสดง
อารยธรรมของอาณาจักรทวารวดี

3. ศักยภาพในการรองรับการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ศึกษา
3.1 ศักยภาพด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจุบันลั กษณะทางกายภาพของเมืองโบราณนครไชยศรี แม้จะมีสภาพไม่
สมบูรณ์นัก แต่ยังคงความเป็นเมืองโบราณ มีร่องรอยคูเมืองชัดเจน มีโบราณสถานกระจายอยู่ทั้งในและโดยรอบบริเวณพื้นที่
3.2 ศักยภาพด้านวิชาการ และการท่องเที่ยว เมืองโบราณนครไชยศรี เป็นเมืองโบราณที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในกลุ่ม
นักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งหนึ่งในวัฒนธรรมแบบ
“ทวารวดี” และเป็นเมืองท่าที่มีความสาคัญต่อดินแดนที่เรียกว่า “สุวรรณภูมิ” มีโบราณวัตถุที่มีคุณค่าและประเมินมูลค่าไม่ได้จัดแสดง
อยู่จานวนมากในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครปฐม และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ทวารวดี ซึ่งมีส่วนสาคัญในการให้
ความรู้ตามแหล่งโบราณสถาน และมีส่วนผลักดันการอนุรักษ์พื้นที่บริเวณที่พบร่องรอยโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อารยธรรม
ทวารวดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีให้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ
3.3 ศักยภาพด้ านต าแหน่งที่ตั้ ง เมืองโบราณนครไชยศรี ตั้งอยู่กลางเมืองนครปฐมซึ่ งเป็ นเขตเศรษฐกิ จ มี ทางหลวง
หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตัดผ่านใจกลางเมือง และเชื่อมต่อกับถนนพระประโทณ-บ้านแพ้ว พื้นที่มีโอกาสในการพัฒนาสูงมาก เป็น
ผลมาจากจังหวัดนครปฐมมีบทบาทเป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงและรองรับการกระจายสินค้าจากกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆ ทาให้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก สามารถเข้าถึงพื้นได้ง่าย

4. โอกาสในการพัฒนาพื้นที่ศึกษา
จากศักยภาพของพื้นที่ในปัจจุบัน ด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งการคมนาคมที่สะดวกสบาย สามารถที่จะ
พัฒนาสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ได้ ปัจจุบันพบว่ามีสถานศึกษาหลายแห่งที่ให้ความสนใจข้อมูลทางประวัติศาสตร์
สมัยทวารวดี ซึ่งเมืองโบราณนครไชยศรีเป็นพื้นที่ หนึ่งที่ได้รับความสนใจ จึงเหมาะสมที่จะผลักดันให้เมืองโบราณนครไชยศรี
กลายเป็นเมืองด้านการศึกษาที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ง เสริมสร้างข้อมูลด้านวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อย่าง
หลากหลายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาเมืองโบราณนครไชยศรีให้เป็นศู นย์กลางด้าน “ทวารวดีศึกษา” ของประเทศไทย มี
โอกาสที่จะขยายตัวสู่ความเป็นตลาดวิชาการที่สาคัญในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยต่อไป สามารถเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างผู้ประกอบการอิสระ ส่งผลต่อการจ้างงาน ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนในพื้นที่

5. ความคุ้มค่าในการดาเนินงานอนุรักษ์และพัฒนา
เมื่อพิจารณาศักยภาพของพื้นที่เมืองโบราณนครไชยศรี จากการวิเคราะห์พบว่า เมืองโบราณนครไชยศรีมีทุนด้าน
ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีคุณค่าควรอนุรักษ์ไว้เห็นได้จากสภาพพื้นที่โดยรวมยังคงลักษณะและองค์ประกอบ
ทางกายภาพของเมืองโบราณอย่างชัดเจน สามารถพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางด้านวิชาการ การศึกษา และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
แม้ว่าในเบื้องต้น งบประมาณที่ต้องลงทุนไปในการดาเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ อาจได้รับผลตอบแทนทางด้านคุณค่ามากกว่ามูลค่า
แต่จากสถานการณ์การใช้ประโยชน์พื้นที่เมืองโบราณนครไชยศรีในปัจจุบัน ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะเริ่มดาเนินการอนุรักษ์ได้แล้ว มิ
เช่นนั้นร่องรอยอารยธรรมทางประวัติศาสตร์อาจไม่หลงเหลือให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชม
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกของประเทศไทย
Factors Affecting the Organic Farming Behavior of Farmers
in the Eastern Part of Thailand
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
(2) เพื่อเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายของเกษตรกรที่ผลิตพืชอินทรีย์และพืชเคมีในภาคตะวันออกของไทย และ (3) เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรค การเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตพืชโดยใช้สารเคมีเป็นการผลิตพืชอินทรีย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
การวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคผสมผสานวิธี (Mixed Model) โดยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังนี้ การวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ ข้อ1, 2 และ 3 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเกษตรกรที่ผลิตไม้ผลเคมี จานวน 105
ราย และไม้ผลอินทรีย์ จานวน 49 ราย การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ ใช้แบบจาลองโลจิท (Logit Model)
โดยศึกษาจากกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกเงาะและมังคุดในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ
ศึกษาเชิงลึก (In-depth Interview) ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผลิตไม้ผลอินทรีย์และไม้ผลเคมี รวมทั้งอุปสรรคในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเกษตรกรสู่การผลิตในรูปแบบอินทรีย์โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึก การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการและการ
สังเกต จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ผลิตไม้ผลอินทรีย์ จานวน 15 ราย และเกษตรกรที่ผลิตไม้ผลเคมีจานวน 15 ราย ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออก ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 ประกอบด้วย อายุ เพศ
ปัญหาสุขภาพ การรับรู้ข่าวสาร กลุ่มที่ผลิตไม้ผลอินทรีย์ ความมั่นคงน้า และภาวะหนี้สิน
ผลการศึกษาต้นทุนและรายได้ของการผลิตมังคุดอินทรีย์ พบว่า มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 14,805 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 27,038
บาท และต้นทุนเฉลี่ย 12,233 บาทต่อไร่ ส่วนมังคุดเคมี พบว่า เกษตรกรที่ผลิตมังคุดอินทรีย์มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 17,463 บาทต่อไร่ มี
รายได้เฉลี่ย 30,833 บาทต่อไร่และ ต้นทุนเฉลี่ย 13,370 บาทต่อไร่ มังคุดอินทรีย์ ส่วนเงาะอินทรีย์และเคมี พบว่า เงาะเคมีมีรายได้
สุทธิเฉลี่ย 12,870 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 26,480 บาทต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 13,610 บาทต่อไร่ ส่วนเงาะอินทรีย์มีรายได้สุทธิเฉลี่ย
13,422 บาทต่อไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 12,448 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 25,870 บาทต่อไร่
ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการผลิตไม้ผลอินทรีย์ คือต้องการลดต้นทุนการผลิต มีทัศนคติที่ดี
ต่อการผลิตไม้ผลอินทรีย์ เกษตรกรต้องการให้สภาพแวดล้อมภายในสวนดี ปัญหาด้านสุขภาพ
ปัญหา อุปสรรค พบว่า ผลผลิตอินทรีย์ไม่มีตลาด(เฉพาะรองรับ) เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชอินทรีย์ตาม
มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ปัญหาขาดแรงงาน ปัญหาด้านทัศนคติที่มีต่อการผลิตอินทรีย์ ขาดแคลนแหล่งน้า ความไม่ชัดเจน
ทางด้ านนโยบายราคาของผลผลิ ตอิ นทรี ย์ ความไม่ ชั ดเจนและต่ อเนื่ องในด้ านการให้ ข้ อมู ลข่ าวสารแ ละการประชาสั มพั นธ์
ข้อเสนอแนะ คือหน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธ์ผลดีของการผลิตไม้ผลอินทรีย์ ควรหาตลาดรองรับไม้ผลอินทรีย์ การ
หาแหล่งน้าที่เหมาะสมกับไม้ผลอินทรีย์ เพื่อขยายการผลิตไม้ผลอินทรีย์ในอนาคตเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : ต้นทุนและผลตอบแทน เกษตรอินทรีย์

Abstracts
The purposes of this dissertation consist of three parts. First, to examine the factors that influences the
behavior of organic crop production in the east of Thailand. Second, to compare both revenue and costs of
production by the farmers who produce organic crops and those who grow chemical plants in the eastern of
Thailand. Third, to analyze the problems facing the farmers who want to use the organic crop production
The research methodology is the combination of quantitative and qualitative methods. The quantitative
analysis using the data from 105 farmers who use chemical methods and 49 farmers who use organic method.
Logistic model is applied for the farmers who grow rambutan and mangosteen in Chanthaburi, Rayong and Trat.
The qualitative analysis is an in-depth interview that concerns with the farmer’s decision of either organic fruit
production or chemical one. Moreover, informal interview and observation are applied for both organic farmers
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and inorganic farmers, 15 observations from each of them. The results of the study showed that the factors the
affect the production of organic farmers consist of ages, health problems, information available, perception of
organic crop production, water supply and debt. All of which are significant at 10 percent.
The study of costs and revenues of organic farmers who produced mangosteen found the average net
income, average income and average costs are 14,805, 27,038 and 12,233 baht per rai respectively. For plantation
that used chemical method, it was found that the average net income, average income and average costs are
17,463, 30,833 and 13,370 baht per rai, respectively. On the other hand, the average net income, average income
and average costs are 12,870, 26,480 and 13,610 baht per rai, respectively. In contrast, the organic rambutan
farmers showed that the average net income, average income and average costs are 13,422, 25,870 and 12,448
baht per rai, respectively.
The results of qualitative analysis showed that the organic method help reducing cost of production cost
of production. Moreover, the farmers have positive attitude towards organic fruit production, good environment
and health improvement.
The problems facing the organic fruit producers are inadequate market demand, lacks of knowledge in
organic crop production standards, labor shortages, attitudes towards organic production, water shortages,
uncertainty of price policy, lacks of information etc.,
This study suggested that the government should promote the benefits of organic fruit production,
expand the market for organic fruits, provide adequate water supply for an increasing of organic fruits production.
Keywords: Cost and return, Organic

1. บทนา
ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เนื่องจากมีแหล่งทรัพยากรสาหรับเป็นปัจจัยการ
ผลิตที่สาคัญจึงสามารถผลิตสินค้าเกษตรสาหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งไปออกจาหน่ายยังต่างประเทศ ทารายได้ให้กับ
ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล โดยในปี พ.ศ. 2554 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่าถึง 1,082,368.87 ล้านบาท พ.ศ. 2555 มูลค่า 1,013,305.49
ล้านบาท และพ.ศ. 2556 มีมูลค่า 918,456.12 ล้านบาท ตามลาดับ (สานักเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ซึ่งมีสินค้าเกษตรที่สาคัญ
ได้แก่ ข้าว ยางพารา สินค้าประมงและปศุสัตว์ ผลไม้ และพืชผัก เป็นต้น แต่ปัจจุบันในบางครั้งพบว่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกของ
ประเทศไทย ถูกกีดกันจากประเทศผู้นาเข้า เนื่องจากมีสารเคมีตกค้างเกินกว่ามาตรฐาน ทาให้มีปัญหาสินค้าถูกกักกันแล้วส่งกลับ
หรือถูกทาลายที่จุดนาเข้า ประกอบกับประเทศไทยต้องนาเข้าสินค้าที่เป็นสารเคมีการเกษตรปีละหลายหมื่นล้านบาท เนื่องจากความ
ต้องการใช้ปุ๋ยในการผลิตพืชมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด และการต้องพึ่งพาการนาเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง
เมื่อเทียบกับราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ ทั้งที่มีปัจจัยการผลิตในประเทศทดแทนได้ดี
ทั้งนี้ปัญหาสาคัญประการหนึ่ง คือเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์และสารเคมีในการกาจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตเป็นสาคัญโดยไม่คานึงถึงปัญหาสารพิษตกค้างในพืชผลการเกษตร และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมเช่น
คุณภาพดิน น้า รวมทั้งไม่ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค เป็นเหตุให้ขาดการยอมรับและปฏิเสธการซื้อสินค้าเกษตรที่มีสารเคมีตกค้างสูง
กว่าอัตราที่กาหนดและเป็นมูลเหตุให้รัฐต้องเสียงบประมาณในการรักษาผู้ที่เจ็บป่วย เนื่องจากสาเหตุของสารพิษตกค้างในอาหารและ
สัมผัสโดยตรงที่ไม่สามารถจะประเมินเป็นมูลค่าได้ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกที่รุนแรงมากขึ้น มาตรการกีดกัน
การค้าจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะการใช้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555
ประเทศไทยได้นาเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีปริมาณและมูลค่ารวมกันถึงประมาณกว่า 1 แสนล้านบาท อีกทั้งยังค่อนข้าง
มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังแสดงในภาพที่ 1 (สานักเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)
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ภาพที่ 1 ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2551-2555
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2556

ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช เป็นปัญหาใหญ่และรุนแรงมากของสังคมไทย ปัญหาด้านสุขภาพ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือผลกระทบที่เป็นพิษเฉียบพลัน ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการในทันทีหลังจากสัมผัสสารเคมี เช่น คลื่นไส้อาเจียน
ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ท้องร่วง หายใจติดขัด ตาพร่า เป็นต้น และผลกระทบที่เป็นพิษเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากพิษสะสมที่ก่อให้เกิดโรค หรือ
ปัญหาอื่นๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคผิวหนังต่างๆ การเป็นหมัน การพิการของทารกแรกเกิด หรือการเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงกาหนดให้ตั้งแต่ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหารได้มีการรณรงค์
ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชชีวภาพอย่างแพร่หลาย มีการประกาศให้การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นวาระแห่งชาติ
โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้ผู้ผลิ ตลดปริมาณการใช้สารเคมี ซึ่งจะเป็นการผลิตในรู ปแบบที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ เพื่อที่จ ะ
ตอบสนองด้านการผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตั้งเป้าหมายไว้ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า ประเทศไทยต้องเป็นแหล่งผลิตอาหาร 1 ใน 5 โลก และเป็นอันดับหนึ่งของโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2551) ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 5 ของโลก (วิกิพีเดีย, 2557)
ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กาหนดการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการ
ผลิ ตภาคเกษตร โดยการสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มผลผลิ ตทางการเกษตรตลอดห่ วงโซ่ การผลิ ต ด้ วยการสร้ างแรงจู งใจให้ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่กาหนด เช่น มาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐานฮาลาล เป็นต้น รวมทั้ง
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน ให้เกษตรกรทาการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เกษตรอินทรีย์
เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556 : 61 63) ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนและเน้นความผาสุกของเกษตรกรโดยการผลิตสินค้าดีมีคุณภาพดี ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ปัญหา
หนี้สินลดลง เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง (แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12)
สาหรับภาคตะวันออกประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัด 7 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด,
ระยอง และชลบุรี มีพื้นที่รวม 34,380.5 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออก ถูกใช้ไปในด้านการเกษตร สามารถผลิต
สินค้าเกษตรได้ตลอดฤดูกาล มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก ได้แก่ ไม้ผล เช่น มังคุด
ทุเรียน เงาะ พืชผัก เช่น หน่อไม้ฝรั่ง แตงกวา ถั่วฝักยาว ฯลฯ สาหรับไม้ผลมีแหล่งผลิตที่สาคัญอยู่ในจังหวัด จันทบุรี ตราด และ
ระยอง ซึ่งพบว่าข้อมูลการผลิตมังคุดและเงาะ ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ปลูกมังคุด 139,073 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 118,282
ไร่ ปริมาณผลผลิต 69,550 ตันคิดเป็นมูลค่า 2,011.39 ล้านบาท ส่วนเงาะมีพื้นที่ปลูก 9,844 ไร่ ปริมาณผลผลิต 145,663 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 1,414.39 ล้านบาทแหล่งผลิตที่สาคัญ ได้แก่ อาเภอท่าใหม่ อาเภอขลุง อาเภอเขาคิชฌกูฏ อาเภอนายายอาม อาเภอเมือง
จันทบุรี อาเภอแก่งหางแมว อาเภอสอยดาว อาเภอแหลมสิงห์ และอาเภอโป่งน้าร้อน ตามลาดับ (สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี, 2558)
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จังหวัดตราด มังคุด ฤดูกาลผลิต ปี 2555 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกมังคุด จานวน 7,103ราย พื้นที่ปลูก 38,571 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต
31,629ไร่ ผลผลิตโดยรวมประมาณ 18,883 ตัน คิดเป็นมูลค่า 546.10 ล้านบาท เงาะฤดูกาลผลิต ปี 2555 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูก
เงาะ จานวน 7,313 ราย พื้นที่ปลูก 54,153 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 51,949 ไร่ ผลผลิตโดยรวมประมาณ 83,015 ตัน คิดเป็นมูลค่า 806.08
ล้านบาท ตามลาดับ (สานักงานสถิติจังหวัดตราด, 2558) จังหวัดระยอง พื้นที่ปลูกมังคุด 30,201 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 27,489 ไร่
ปริมาณผลผลิต 69,550 ตันคิดเป็นมูลค่า 634.54 ล้านบาท ส่วนเงาะมีพื้นที่ปลูก 11,505 ไร่ ปริมาณ พื้นที่เก็บเกี่ยว 10,806 ไร่
ผลผลิต 11,046.43 ตัน คิดเป็นมูลค่า 107.26 ล้านบาท (สานักงานสถิติจังหวัดระยอง, 2558) ในขณะที่พื้นที่การผลิตผลไม้อินทรีย์ยังมี
ค่อนข้างน้อยมาก โดยพบว่ามีพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีเพียงจานวน 2,702ไร่ (กรมวิชาการเกษตร,2556)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้กาหนดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557-2560 จะส่งเสริมและพัฒนามูลค่าเพิ่มใน
สินค้าเกษตรสาหรับกลุ่ มจังหวัดในภาคตะวันออก โดยก าหนดจะพัฒนาประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิ ตภัณฑ์ ให้ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ (ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ. 2557 - 2560 ,
2557) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร และส่วนราชการในจังหวัดจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาผลิตพืชอินทรีย์
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตผลไม้แบบเดิมซึ่งมีการใช้สารเคมีทาให้มีต้นทุนการผลิตพืชสูง และส่งผลกระทบต่อตัวผู้ผลิตเองอัน
เนื่องมาจากการได้รับสารเคมีจากการผลิต ในส่วนของผู้บริโภคก็ได้รับผลกระทบจากการซื้อผลผลิตที่ปนเปื้อนสารเคมีและยังส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตพืชเคมีหันมาผลิตพืชอินทรีย์ (เงาะและมังคุด) ปัญหาและ
อุปสรรคของผู้ผลิตพืชอินทรีย์ ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการศึกษาในเรื่องนี้โดยใช้เกษตรกรในภาคตะวันออกเป็นกรณีศึกษา และเก็บข้อมูล
จากผู้ปลูกเงาะและมังคุดทั้งเคมีและอินทรีย์โดยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) และการสังเกต (Observation) ซึ่งเป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นผู้นาในการผลิตอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้มั่นคงให้กับเกษตรกรในระดับ
รากหญ้ า ท าให้ เกษตรกรในภู มิ ภาคนี้ ได้ ก้ าวสู่ ระบบการผลิ ตตามมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย์ โดยเฉพาะในการใช้ ปุ๋ ยอิ นทรี ย์ และ
สารอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตการเกษตร ผลของการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชดังกล่าวจะแก้ไขปัญหา
สารพิ ษตกค้ างในพื ชผลท าให้ สภาพแวดล้ อมและสุ ขอนามั ยของประชาชนดี ขึ้ น รั ฐไม่ ต้ องเสี ยงบประมาณด้ านสาธารณสุ ข ใน
ขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกที่กาลังเพิ่มมากขึ้นทุกปี และลดการนาเข้าสารเคมี
การเกษตร มีผลให้ประเทศไทยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่หยั่งรากลึกลงไปถึงเกษตรกรในระดับ
ท้องถิ่นได้
ขอบเขตของโครงการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่ งเป็นเขต
เกษตรที่ 6 ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงกาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้
1. ขอบเขตของประชากร ได้กาหนดดังนี้
กลุ่มประชากรได้แก่กลุม่ ผูผ้ ลิตเงาะและมังคุดในจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบไปด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ระยอง และจังหวัดตราด โดยทาการวิจัยมุ่งเน้นถึงอุปทานพืชอินทรีย์และพืชเคมีของเกษตรกร ได้แก่ เงาะ และมังคุด เนื่องจาก
เป็นไม้ผลที่มีพื้นที่ปลูกมากและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อายุของมังคุดอยู่ระหว่าง 10-20 ปี ซึ่งลักษณะทรงพุ่มจะไม่แตกต่างกัน ส่วน
เงาะอายุ 10-20 ปีจะเป็นช่วงอายุที่ให้ผลผลิตเต็มที่ ในการศึกษาครั้งนี้ด้านต้นทุนและรายได้จะศึกษาเฉพาะ ปีการผลิต 25552556 สาหรับรูปแบบการทาฟาร์มของเกษตรกรที่ศึกษาเน้นมังคุดและเงาะเป็นหลัก ส่วนพืชไม้ผลชนิดอื่น ๆ เช่น ทุเรียน และสละ
แม้จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงแต่เป็นไม้ผลที่อ่อนแอต่อโรคและแมลง เกษตรกรจึงไม่นิยมผลิตแบบไม้ผลอินทรีย์ สาหรับไม้ผลชนิด
อื่น ๆ มีพื้นที่ปลูกค่อนข้างน้อย ส่วนจานวนพื้นที่ปลูกเงาะและมังคุดมีขนาดไม่เกิน 10 ไร่ โดยการวิจยั ดังกล่าวจะใช้ข้อมูลปีการ
ผลิต ปี 2555-2556 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 2 และ 3
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา สาหรับขอบเขตด้านเนื้อหานั้นเป็นการศึกษารายได้เปรียบเทียบรายได้ต่อไร่ของการผลิตเงาะ
และมั งคุ ดอิ นทรี ย์กั บเคมี ทางด้า นปั จจั ย ที่มี ผลต่อ พฤติ กรรมการผลิ ตเงาะและมั งคุ ดอิ นทรีย์ มีข อบเขตของปั จจั ยที่ ศึก ษา
ประกอบด้วย
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
2.2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการผลิต
2.3 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
2.4 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ
2.5 ปัจจัยด้านสังคม
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กรอบแนวความคิดรวบยอด
-

-

(Norm)

-

-

-

/
-

ภาพที่ 2 แบบจาลองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์
แบบจาลองโลจิท (Logit Model)
แบบจาลอง ไบนารีโลจิท (Binary Logit) หรือการถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) ใช้สาหรับหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้น (Explanatory Variables) กับตัวแปรตาม (Dependent Variables) ซึ่งตัวแปรตามมีค่าเพียงสองค่าคือ 1 กับ
0 เท่านั้น โดยเมื่อตัวแปรตาม (Y) มีเพียงสองค่าคือ หนึ่ง กับ ศูนย์ แล้ว หากค่า Y แปรไปตามค่า X เช่น ถ้าค่า X มีค่าน้อย ๆ แล้ว
ค่า Y จะเท่ากับศูนย์ แต่หากค่า X มีค่ามาก ๆ ค่า Y จะมีค่าเท่ากับหนึ่ง (คมสัน สุริยะ,2552) โดยสามารถเขียนกราฟของค่า Y ได้
ดังภาพที่ 3 ดังนี้

ภาพที่ 3 กราฟของค่า Y ทีม่ ีเพียงค่าหนึ่งและศูนย์
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จากภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าหากลากเส้นฟังก์ชั่นที่สามารถลากผ่านค่า Y แล้วให้ครอบคลุมค่า Y มากที่สดุ ซึ่งเท่าที่จะเป็นไป
ได้จะพบว่าสามารถลากเส้นได้ดังภาพที่ 4 ดังนี้

ภาพที่ 4 ฟังก์ชั่นเส้นโค้งที่ลากผ่านค่า Y
จากภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่าฟังก์ชั่นเส้นโค้งที่ได้เรียกว่าฟังก์ชั่นโลจิสติค (Logistic Function) การที่เลือกเอาฟังก์ชั่น
ดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ จึงเป็นที่มาของชื่อแบบจาลองคือโลจิท (Logit) ในทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่นโลจิสติคเขียนได้ดังนี้
e Zi
1
Pi 

Zi
1 e
1  e - Zi

(1)

กาหนดให้
Pi คือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ
e คือฐานของลอกการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) มีค่าประมาณ 2.718
Xi คือตัวแปรอิสระที่มผี ลต่อการเกิดเหตุการณ์ทสี่ นใจ
Zi คือตัวแปรกาหนดหรือชุดของตัวแปร Xi
Y = 1 กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ
Y = 0 กรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ
ให้ Prob เป็นสัญลักษณ์แทนความน่าจะเป็น
Prob (Y=1) คือความน่าจะเป็นทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ทสี่ นใจ
Prob (Y=0) คือความน่าจะเป็นทีจ่ ะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ
โดยความน่าจะเป็นที่ Y จะมีค่าโน้มเอียงไปทาง 1 หรือ 0 นั้นมีสมมติฐานว่าเกิดจากปัจจัยบางอย่างเป็นตัวกาหนด จึง
เขียนสมการได้ว่า
(2)
Prob Y  1  f  Zi   Pi
(3)
Prob Y  0   1  f ( Z )  1  P
การพิจารณาว่าตัวแปรหรือปัจจัยตัวใดที่มีผลต่อการเกิดเหตุการณ์ทสี่ นใจและมีอิทธิพลมากหรือน้อยเพียงใด สามารถ
อธิบายได้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ( ) หรือ ค่าพารามิเตอร์ได้โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
(4)
Zi  0  1 X1  2 X 2  ...  n X n
ดังนั้นโอกาสหรือความน่าจะเป็นทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ทสี่ นใจคือ
e    X   X ...  X
1
(5)
Pi 

   X   X ...  X
-(    X   X ...  X )
i

0

1 e

1

0

1

1

2

1

2

2

n

2

i

n

n

n

1 e

0

1

1

2

2

n

n

และโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่ไม่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจคือ
1 - Pi  1 -

e 0  1 X1  2 X 2 ... n X n
1

1  e 0  1 X1  2 X 2 ... n X n
1  e( 0  1 X1   2 X 2 ...  n X n )
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ความเป็นต่อ (Odd หรือ Odd Ratio) หรือการวัดเหตุการณ์ที่สนใจมีโอกาสเกิดเป็นกี่เท่า ยกตัวอย่างเช่น ในกรอบ
การศึกษาที่ 1 มีค่า Odd หรือ Odd Ratio เท่ากับ 2.1หมายความว่า โอกาสที่เกษตรกรจะตัดสินใจผลิตผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์
เป็น 2.1 เท่าของโอกาสที่เกษตรกรจะตัดสินใจไม่ผลิตผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถเขียนสมการได้ดังนี้
Pr ob(Y  1)
Odd 
Pr ob(Y  0)

1


1  e - Zi


1


Z
1 e i

Pi

1 - Pi










1
e - Zi

 e Zi

Odd  eZi  e0 1X1 2 X 2 ...n X n

(7)

สามารถปรับสมการข้างต้นให้เป็นสมการเชิงเส้นได้โดยการทาลอกการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) ดังนี้
 Pi 
Zi
n(Odd )  n 
  n e
1
P
i 




Z

i

  0  1 X 1   2 X 2  ...   n X n

(8)

เมื่อสมการสามารถจัดอยู่ในรูปเชิงเส้นและเรียกว่า Logic Respond Function การประมาณค่าพารามิเตอร์ ( ) จะใช้วิธี
ภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) โดยค่า  ที่ได้จะทาให้ทราบว่าปัจจัยตัวไหนบ้างที่มีผลต่อการเกิดเหตุการณ์ที่
สนใจ
การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติค และการทดสอบความน่าเชื่อถือได้ของแบบจาลอง
สถิติทดสอบความเหมาะสมของ Hosmer และ Lemeshow เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการความถดถอยโล
จิสติค โดยใช้สถิติทดสอบไคกาลังสองของเพียร์สันโดยการแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 กลุ่มย่อย โดยขนาดของตัวอย่างต้องมากพอที่ทาให้
จานวนกรณีที่คาดไว้ (Expect Value: Ei โดย i = 1,2,..,10) ต้องมากกว่า 5 และไม่มีกลุ่มใดที่ค่า Ei < 1
สมมติฐานของการทดสอบคือ
H0 : สมการมีความเหมาะสมที่จะแสดงความสัมพันธ์
H1 : สมการไม่มีความเหมาะสมทีจ่ ะแสดงความสัมพันธ์
สถิติทดสอบของ Hosmer และ Lemeshow กาหนดดังนี้
2
10
 Oi  Ei 
(9)
H L


i 1

Ei

โดยให้ H-L มีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคกาลังสอง (Chi-Square) ที่องศาอิสระที่ 10-2 = 8โดยจะยอมรับ H0 เมื่อ
 H2 L  (2 ,df ) และค่า Significance > 0.05
และจะปฏิเสธ H0 เมื่อ
 H2 L  (2 ,df ) และค่า Significance  0.05
การทดสอบความเหมาะสมของสมการโดย Model Chi – Square หรือ Model Likelihood Ratio (LR) เป็นค่าที่
ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรอิสระเทียบกับกรณีที่ไม่มีตัวแปรอิสระในสมการ หรือ
กล่าวได้วา่ Model Chi – Square เป็นสถิติทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น (Likelihood Ratio Test) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึง
ผลต่างของค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์ของสมการความถดถอยโลจิสติคเมื่อไม่มีตัวแปรอิสระอะไรเลย กับค่าความผิดพลาด
ในการพยากรณ์ของสมการความถดถอยโลจิสติคเมื่อมีตัวแปรอิสระ n ตัว (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542,น.442)
(10)
Model Chi-Square  
 2LL  0  
 – 
 2LL  X , X ,.. X  

องศาอิสระของ Chi – Square = n
สมมติฐานของการทดสอบคือ
1

H0 : 1   2  ........ n  0

H1 : i  0

อย่างน้อย 1 ค่า : i = 1,2,…..n
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2

n

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

โดยจะยอมรับ H0 เมื่อ
Model Chi-Square <  (2 ,df )

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

และค่า Significance > 0.05

และจะปฏิเสธ H0 เมื่อ
Model Chi-Square <  (2 ,df ) และค่า

Significance  0.05

การทดสอบความน่าเชื่อถือได้โดยใช้วิธีตารางการจาแนก (Classification Table) เป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ได้ของสมการ โดยเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กับค่าจริง ซึ่งกาหนดค่า Cut value = 0.5 นั่นคือถ้าความน่าจะเป็นมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 ก็คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น
การวัดระดับความสัมพันธ์ค่า Pseudo R2 เนื่องจากใช้วิธีการประมาณค่าแบบ Maximum likelihood: ML ดังนั้นจึง
ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ที่แท้จริง แต่มีสถิติที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เทียบเคียงกับ R2 โดยเรียกสถิติเหล่านี้ว่า Pseudo R2
ซึ่งเป็นค่าที่บอกสัดส่วนหรือค่าร้อยละของความผันแปรของตัวแปรตามที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระในสมการถดถอยโลจิสติค ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีวิเคราะห์ของ Cox & Snell และ Nagelkerke โดยมีวิธีการคานวณดังนี้
2

Cox&Snell R :

2

n
  1   LL((0)

 B) 

R

2
CS

(11)

โดยที่
L(0) = Likelihood สาหรับ Model ที่มีเพียงค่าคงที่
L(B) = Likelihood สาหรับ Model ที่มีตัวแปรอิสระตามที่กาหนด
และ
Negelkerske R2 : R  Cox & Snell R
  Cox & Snell R
2
N

2

(12)

2
max

โดยที่
2

(13)

2
Cox & Snell Rmax
 1   L(0) n

โดยที่ R 2N จะมากกว่า
บัญชา, 2542, น.446)

2

2
เสมอ แต่มักจะมีค่าต่ากว่าค่า R
R CS

ของเทคนิควิธีวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (กัลยา วานิชย์

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ความถดถอยโลจิสติคของตัวแปรอิสระแต่ละตัว (การทดสอบค่านัยสาคัญของ  i )
การทดสอบค่า Exp (B) และ Marginal Effect
ในการทดสอบสมมติฐาน
H0 : i  0; i  1, 2,n

H1 : i  0

สถิติทดสอบที่ใช้มีสองตัวคือ
1. สถิติทดสอบวอลด์ (Wald Test)


bi
Wald  

SE
(
b
)
i



2

(14)

2. สถิติทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น เป็นการศึกษาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระครั้งละ 1 ตัวซึ่งจะใช้ Block Chi-Square โดยที่ Block ที่ 2 ไม่รวมตัวแปร Xi ในขณะที่ Block ที่ 1 รวมตัวแปร
อิสระ Xi ไว้ในสมการ
Block Chi-Square  [2LL  block 2 ]  [2LL  block 1]
(15)
 [2LL  X1 , X 2 ,...Xi 1 , X i 1 ,..., X P   - -2LL  X1 ,X 2 ,..., X P ]
องศาอิสระ = 1
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ทั้งนี้หากตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ การใช้สถิติทดสอบวอล์ด (Wald Test) จะไม่มีความ
เหมาะสม เนื่องจาก Menard (2002, อ้างถึงในกัลยา วานิชย์บัญชา, 2542, ได้ศึกษาการใช้สถิติทดสอบวอลด์และพบว่า กรณีที่ค่า
สัมประสิทธิ์ biมีค่ามากจะทาให้คา่ คลาดเคลื่อนมาตรฐาน SE(bi) มีค่ามากด้วย ซึ่งจะทาให้ค่าสถิติวอลด์ มีค่าน้อยทาให้ผลสรุปการ
ทดสอบ เป็นยอมรับ H 0 ทั้งที่ความจริง  i อาจไม่เท่ากับศูนย์หรือเกิดความผิดพลาดในการทดสอบประเภททีส่ องขึ้น ดังนั้นกรณี
ที่ bi มีค่ามากหรือตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งทาให้ต้องแปลงตัวแปรคุณภาพให้อยู่ในรูปตัวแปรหุ่น (Dummy
Variable) ไม่ควรใช้สถิติทดสอบวอลด์
การทดสอบค่า Exp (B) (Odds Ratio หรือ ebi ) โดยค่า Exp (B) สามารถอธิบายได้ดังนี้
ถ้าค่า bi > 0 จะทาให้ค่า Exp (B) > 1 นั่นคือถ้าค่าตัวแปรอิสระมีคา่ เพิ่มขึ้น จะมีผลทาให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่
สนใจเพิ่มมากขึ้น
ถ้าค่า bi = 0 จะทาให้ค่า Exp (B) = 1 นั่นคือถ้าค่าตัวแปรอิสระมีคา่ เพิ่มขึ้น จะไม่มผี ลต่อโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ถ้าค่า bi < 0 จะทาให้ค่า Exp (B) < 1 นั่นคือถ้าค่าตัวแปรอิสระมีคา่ เพิ่มขึ้น จะมีผลทาให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่
สนใจลดน้อยลง
Marginal Effect การแปลความหมายของแบบจาลองโลจิทไม่เหมือนกับแบบจาลองเชิงเส้นทั่วไป เนื่องจากค่า
สัมประสิทธิ์ของแบบจาลองโลจิทคือ ผลจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระที่มีต่อ n(Odd) ดังนั้นจึงต้องทาการแปลงค่า
สัมประสิทธิ์ของแบบจาลองให้อยู่ในรูปผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) จากแบบจาลองโลจิท ผลกระทบส่วนเพิ่มของ
สัมประสิทธิ์จะเป็นตัวอธิบายว่า เมื่อค่าของตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 1 หน่วยจะมีผลกระทบให้ผลของการตัดสินใจของ
เกษตรกรเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร โดยค่า Marginal Effect ของแบบจาลองโลจิทคือ
P
  ( P )(1  P )
X i

โดยที่

P

(16)

EXP( B)
1  EXP( B)

2. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยทั้งปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์รวมทั้งผู้ที่ผลิตไม้ผลอินทรีย์และผลิตไม้ผลเคมีไปพร้อมกัน กระบวนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไปด้วย การวิจัยเชิงเอกสารการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกต (Observation) การวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการวิจัยเพื่อหาคาตอบ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเกษตรกรที่ผลิตไม้ผลอินทรีย์ และเกษตรกรที่ผลิตไม้ผลเคมี ซึ่งได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เกษตรกรที่ผลิตพืชอินทรีย์และผลิตพืชเคมีในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด
โดยเกษตรกรจะขึ้นทะเบียนการผลิตพืชอินทรีย์ในภาคตะวันออก ของสานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายงานจากสานักวิจัยและการพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2556) มี จานวนทั้งหมด 14,889 ราย โดยแยกเป็นเกษตรกรที่ผลิตพืชโดยใช้เคมี จานวน 14,786 ราย และเกษตรกรที่
ผลิตพืชอินทรีย์ 93 ราย เกษตรกรมีการผลิตเงาะและมังคุดเท่านั้น
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) นาสถิติตัวเลขที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาความสามารถในการทานายหรื
อประมาณค่าของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออก ของประเทศไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาผลที่มีต่อตัวแปรตามพร้อม ๆ กันแบบหลายตัวแปร (Multivariate analysis) โดยใช้สถิติวิเคราะห์
ถดถอยแบบลอจิสติก (Binary Logistics Regression Analysis) ด้วยการวิเคราะห์แบบจาลองโลจิท (Logit Model)
ขอบเขตของการวิจัย ทาการศึกษาเกษตรกรที่ผลิตไม้ผลอินทรีย์และไม้ผลเคมีประเภทเงาะและมังคุดในปีการผลิต 2556-2557
การคานวณต้นทุนและผลตอบแทน
ต้นทุนการผลิตไม้ผลของเกษตรกรในภาคตะวันออก ได้แก่ มังคุด และเงาะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ต้นทุนคงที่ และ
ต้นทุนผันแปร
ต้นทุนคงทีป่ ระกอบด้วย
- ค่าเช่าที่ดิน เครื่องสูบน้า ค่าเสียโอกาสเงินทุนที่ใช้ในการผลิต โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ของบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ ในอัตราร้อยละ 0.5ต่อปี เครื่องพ่นยา อุปกรณ์อื่นๆ เช่น จอบ เสียม เป็นต้น
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ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย
- ค่าแรงงาน (การดูแล และแรงงานเก็บเกี่ยว) ปุ๋ยสาหรับบารุงใบ บารุงผล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ยากาจัดโรค
และแมลง ค่าไฟฟ้า ค่ากิ่งพันธุ์ ค่าซ่อมและบารุงรักษาเครื่องมือการเกษตร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง เป็นต้น
ต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนคงที+่ ต้นทุนผันแปร
ผลตอบแทนการผลิตไม้ผลของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออก คานวณจาก
รายได้ทั้งหมด
= จานวนผลผลิตทั้งหมด × ราคาขาย
กาไรหรือผลตอบแทนสุทธิ = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนทั้งหมด
ค่าเสื่อมราคา คานวณจาก ค่าเสือ่ มราคาต่อปี = (ราคาทุน-ราคาซาก) ÷ อายุการใช้งาน

3.ผลการวิจัย
ต้นทุนการผลิต กรณีของเกษตรกรที่ผลิตมังคุดแบบเคมี และมังคุดอินทรีย์
จากการสารวจพบว่าต้นทุนการผลิตมังคุดทั้งแบบอินทรีย์และเคมี มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 ต้นทุนและรายรับของมังคุดอินทรีย์และเคมีต่อไร่
หน่วย : บาท
รายการ
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร
ต้นทุนรวม
รายได้ทั้งหมด
กาไร
ที่มา : จากการสารวจ

มังคุดอินทรีย์
3,680
8,553
12,233
27,038
14,805

มังคุดเคมี
3,720
9,650
13,370
30,833
17,463

จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายรายละเอียดของต้นทุนประเภทต่างๆ ดังนี้คือ
ต้นทุนแปรผัน ผลการศึกษาการผลิตมังคุดแบบเคมี มีต้นทุนแปรผันเฉลี่ยต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 9,650 ต้นทุนผันแปร
การผลิตมังคุดอินทรีย์ เท่ากับ 8,553 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตมังคุดที่เกิดจากปัจจัยแปรผัน ได้แก่
1. ค่าแรงในการผลิต ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ซึ่งได้แก่ ค่าดูแลรักษา ให้น้า ใส่ปุ๋ย ค่าเก็บเกี่ยว และค่าขนย้าย สาหรับ
ค่าแรงงานซึ่งประเมินจากอัตราค่าแรงในท้องที่ที่ทาการศึกษา ปกติวันละ 250 บาท ส่วนค่าเก็บเกี่ยว ส่วนมากจะมีการเหมาเก็บ
เป็นกิโลกรัมในอัตรากิโลกรัมละ 4-5 บาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของต้นทุนทั้งหมด
2. ค่าวัสดุ ประกอบด้วย ค่าปุย๋ ค่าอาหารเสริมทางใบ ค่าเชื้อเพลิง และค่ายากาจัดวัชพืช คานวณโดยนาปริมาณที่ใช้
ทั้งหมดต่อปี คูณกับราคาเฉลี่ยต่อหน่วย หารด้วยจานวนไร่ที่ทาการเพาะปลูกในรอบปี คิดเป็นร้อยละ 17 ของต้นทุนทั้งหมด
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วยค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์การเกษตร คานวณโดยนาค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
การเกษตรที่จ่ายจริงไปในรอบ 1 ปี หารด้วยจานวนไร่รวมทุกครั้ง ได้เป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์การเกษตรเฉลีย่ ต่อไร่
คิดเป็นร้อยละ 10 ของต้นทุนทั้งหมด
ต้นทุนคงที่ ในที่นี้ประกอบด้วยค่าอุปกรณ์การเกษตร รวมไปถึงค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องพ่นยา เครื่อง
สูบน้า จากผลการศึกษาการผลิตไม้ผลเคมี มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 3,720 บาทต่อไร่ ส่วนการผลิตมังคุดอินทรีย์ มี
ค่าเฉลี่ยต้นทุนคงที่เท่ากับ 3,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของต้นทุนทั้งหมด
ต้นทุนการผลิตทั้งหมด คือ ต้นทุนแปรผันทั้งหมดรวมกับต้นทุนคงที่ทั้งหมด จากผลการศึกษาพบว่า มีต้นการผลิตมังคุด
เคมีทั้งหมดเฉลี่ยต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 13,370 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมด 3,720 บาทต่อไร่ และต้นทุนแปรผันทั้งหมด
9,650 บาทต่อไร่ โดยมีรายได้ทั้งหมด 30,833 บาทต่อไร่ ส่วนการผลิตมังคุดอินทรียม์ ีต้นการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยตลอดฤดูการผลิต
เท่ากับ 12,233 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมด 3,680 บาทต่อไร่ และต้นทุนแปรผันทั้งหมด 8,553 บาทต่อไร่ โดยมีรายได้
ทั้งหมด 27,038 บาทต่อไร่
กรณีของเกษตรกรที่ผลิตเงาะแบบเคมี และเงาะอินทรีย์
สาหรับผลการสารวจต้นทุนการผลิตเงาะทั้งการผลิตแบบอินทรีย์และการผลิตแบบเคมี แสดงดังตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ต้นทุนและรายรับของเงาะอินทรีย์และเคมีต่อไร่
หน่วย : บาท
รายการ

เงาะอินทรีย์
3,695
8,853
12,448
25,870
13,422

ต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร
ต้นทุนรวม
รายได้ทั้งหมด
รายได้สุทธิ
ที่มา : จากการสารวจ

เงาะเคมี
3,850
9,760
13,610
26,480
12,870

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายรายละเอียดของต้นทุนประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
ต้นทุนแปรผัน ผลการศึกษาการผลิตเงาะแบบเคมี มีต้นทุนแปรผันเฉลี่ยต่อฤดูกาลผลิตเท่ากับ 9,760 บาท ต้นทุนผัน
แปรการผลิตเงาะอินทรีย์ เท่ากับ 8,853 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตเงาะที่เกิดจากปัจจัยแปรผัน ได้แก่
1. ค่าแรงในการผลิต ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ซึ่งได้แก่ ค่าดูแลรักษา ค่าตัดแต่งกิ่ง ให้น้า ใส่ปุ๋ย ค่าเก็บเกี่ยว และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับสวนผลไม้ สาหรับค่าแรงงานซึ่งประเมินจากอัตราค่าแรงในท้องที่ที่ทาการศึกษา ปกติวันละ 250 บาท ส่วนค่าเก็บเกี่ยว
จะเก็บรายวัน ชาย วันละ 300 หญิง วันละ 280 บาท หากเหมาเก็บจะเหมากิโลละ 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 45 ของต้นทุนทั้งหมด
2. ค่าวัสดุ ประกอบด้วย ค่าปุ๋ย ค่าอาหารเสริมทางใบ ค่าเชื้อเพลิง และค่ายากาจัดวัชพืช คานวณโดยนาปริมาณที่ใช้ทั้งหมด
ต่อปี คูณกับราคาเฉลี่ยต่อหน่วย หารด้วยจานวนไร่ที่ทาการเพาะปลูกในรอบปี คิดเป็นร้อยละ 22 ของต้นทุนทั้งหมด
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วยค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร คานวณโดยนาค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรที่จ่ายจริงไปใน
รอบ 1 ปี หารด้วยจานวนไร่รวมทุกครั้ง ได้เป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 4 ของต้นทุนทั้งหมด
ต้นทุนคงที่ ในที่นี้ประกอบด้วยค่าอุปกรณ์การเกษตร รวมไปถึงค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องพ่นยา เครื่องสูบ
น้า จากผลการศึกษาการผลิตเงาะผลเคมี มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 3,850 บาทต่อไร่ ส่วนเงาะอินทรีย์มีต้นทุนคงที่
เท่ากับ 3,695 บาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของต้นทุนทั้งหมด
ต้นทุนการผลิตทั้งหมด สาหรับเงาะเคมี คือ ต้นทุนแปรผันทั้งหมดรวมกับต้นทุนคงที่ทั้งหมด จากผลการศึกษาพบว่า มีต้น
การผลิตทั้งหมดเฉลี่ยต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 13,610 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมด 3,850 บาทต่อไร่ และต้นทุนแปรผันทั้งหมด
9,760 บาทต่อไร่ โดยมีรายได้ทั้งหมด 26,480 บาทต่อไร ส่วนการผลิตเงาะอินทรีย์มีต้นการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยตลอดฤดูการผลิตเท่ากับ
12,448 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมด 3,695 บาทต่อไร่ และต้นทุนแปรผันทั้งหมด 8,853 บาทต่อไร่ มีรายได้ทั้งหมด 25,870
บาทต่อไร่

ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ปี/ไร่)
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนเฉลี่ย (ปี/ไร่) โดยแยกตามการผลิตไม้ผลแบบเคมี และการผลิตไม้ผลอินทรีย์ โดยดูจาก
ต้นทุนเฉลี่ยรวม (ปี/ไร่) พบว่า ต้นทุนเฉลี่ยรวมมังคุดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนต้นทุน
เงาะเฉลี่ยรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมังคุดเคมีมีต้นทุนรวมเฉลี่ย 13,370 บาท/ปี/ไร่
ส่วนมังคุดอินทรีย์มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 12,233 บาท/ปี/ไร่ ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนเฉลี่ยรวม (บาท/ปี/ไร่)
ต้นทุนเฉลี่ย (ปี/ไร่)
ต้นทุนมังคุด
ต้นทุนเงาะ
ที่มา : จากการสารวจ

ค่าเฉลี่ย
อินทรีย์
12,233
12,448

S.D
เคมี
13,370
13,610

อินทรีย์
12657.18
897.34

เคมี
824.31
3187.07

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ในภาคตะวันออก
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตไม้ผลอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออก มีดังนี้
การทดสอบค่านัยสาคัญ การทดสอบค่า Exp(B) และ Marginal Effect
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t

Sig t

-0.628
-3.455

0.533
0.001**

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ตารางที่ 4 การทดสอบค่านัยสาคัญ การทดสอบค่า Exp(B) และ Marginal Effect
ตัวแปร
B
S.E
AGE
-0.700
0.031
EDU
0.015
0.117
SEX
1.337
0.681
HELTH
2.605
1.219
COOPE
-0.555
1.264
NEWS
2.195
0.688
KNOW
2.448
1.911
NORM
0.953
0.404
ATTI
0.210
0.457
SOIL
-1.688
1.085
WATER
1.953
0.857
S_PRO
-1.868
1.489
S_MART
0.337
1.028
S_MONE
0.214
0.682
INCO_A
0.000
0.000
LABO
0.918
1.180
DEBIT
0.000
0.000
K_MAR
1.416
1.075
L_TENURE
0.032
2.013
Constant
-4.011
3.476
*หมายถึง มีนัยสาคัญ ที่ระดับร้อยละ 90
**หมายถึง มีนยั สาคัญ ที่ระดับร้อยละ 95

Wald
5.060
0.016
3.850
4.570
0.193
10.179
1.641
5.550
0.210
2.420
5.190
1.572
0.108
0.098
0.369
0.605
6.365
1.734
0.000
1.331

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sig
0.024**
0.899
0.050**
0.033**
0.661
0.001**
0.200
0.018**
0.647
0.120
0.023**
0.210
0.743
0.754
0.544
0.437
0.012**
0.188
0.987
0.249

Exp(B)
0.932
1.015
3.807
13.534
0.574
8.983
11.571
2.592
1.233
0.185
7.050
0.154
1.401
1.238
1.000
2.505
1.000
4.119
1.032
0.018

Marginal Effect
-0.0051
0.0011
0.0868
0.1919
-0.0488
0.2073
0.1804
0.0701
0.0154
-0.1243
0.1439
-0.1376
0.0248
0.0157
-0.0000
0.0933
-0.0000
0.1042
0.0023

จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบค่านัยสาคัญของ  i และการทดสอบ Exp(B) หรือ Odds Ratio สรุปได้ดงั นี้
1. อายุ (AGE) ค่า Exp (B) เท่ากับ 0.932 ซึ่งน้อยกว่า 1 (Exp (B) < 1) หมายความว่า ถ้าอายุของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น จะทา
ให้โอกาสความตั้งใจผลิตไม้ผลอินทรีย์ (เทียบกับการผลิตไม้ผลเคมี) ลดลง ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิ จารณาค่าผลการทดสอบค่านัยสาคัญ (Significance) ของสัมประสิทธิ์ในสมการ พบว่า ปัจจัยนี้มี
ความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความน่าจะเป็นที่เกษตรกรผลิตไม้ผลอินทรีย์ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ปัจจัยนี้มีค่าผลกระทบส่วน
เพิ่มหน่วยสุดท้าย (Marginal Effect) เท่ากับ -0.0051 หมายความว่าถ้าหากอายุของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 1 ปี แล้วจะทาให้โอกาสของการ
ทาเกษตรอินทรีย์ลดลง 0.51 เปอร์เซ็นต์
2. เพศ (SEX) ค่า Exp (B) เท่ากับ 3.807 ซึ่งมากกว่า 1 ( Exp ( B ) > 1) หมายความว่า ถ้าเกษตรกรเป็นเพศชาย จะทาให้
โอกาสความตั้งใจผลิตไม้ผลอินทรีย์ (เทียบกับการผลิตไม้ผลเคมี) เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าผลการทดสอบค่านัยสาคัญ ( Significance) ของสัมประสิทธิ์ในสมการ พบว่า ปัจจัยนี้มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความน่าจะเป็นที่เกษตรกรผลิตไม้ผลอินทรีย์ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ปัจจัยนี้มีค่าผลกระทบ
ส่วนเพิ่มหน่วยสุดท้าย (Marginal Effect) เท่ากับ 0.0868 หมายความว่าถ้าหากเกษตรกรเป็นเพศชาย แล้วจะทาให้โอกาสของการทา
เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 0.86 เปอร์เซ็นต์
3. ปัญหาสุขภาพ ค่า Exp (B) เท่ากับ 13.534 ซึ่งมากกว่า 1 (Exp (B) > 1) หมายความว่า ถ้าปัญหาสุขภาพของเกษตรกร
เพิ่ มสู งขึ้ น จะท าให้ โอกาสความตั้ งใจผลิ ตไม้ ผลอิ นทรี ย์ (เที ยบกั บการผลิ ตไม้ ผลเคมี ) เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งผลการศึ กษาเป็ นไปตามที่ ได้
ตั้งสมมติฐานไว้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าผลการทดสอบค่านัยสาคัญ ( Significance) ของสัมประสิทธิ์ในสมการ พบว่า ปัจจัยนี้มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความน่าจะเป็นที่เกษตรกรผลิตไม้ผลอินทรีย์ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ปัจจัยนี้ มีค่าผลกระทบ
ส่วนเพิ่มหน่วยสุดท้าย เท่ากับ 0.1919 หมายความว่าถ้าหากสุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น แล้วจะทาให้โอกาสของการทาเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้น 19.19 เปอร์เซนต์
4. การรับรู้ข่าวสาร ค่า Exp (B) เท่ากับ 8.983 ซึ่งมากกว่า 1 (Exp (B) > 1) หมายความว่า ถ้าการรับรู้ข่าวสารของเกษตรกรเพิ่ม
สูงขึ้นจะทาให้โอกาสความตั้งใจผลิตไม้ผลอินทรีย์ (เทียบกับการผลิตไม้ผลเคมี) เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิ จารณาค่าผลการทดสอบค่านัยสาคัญ (Significance) ของสัมประสิทธิ์ในสมการ พบว่า ปัจจัยนี้มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความน่าจะเป็นที่เกษตรกรผลิตไม้ผลอินทรีย์ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ปัจจัยนี้ มีค่าผลกระทบ
ส่วนเพิ่มหน่วยสุดท้าย เท่ากับ 0.2073 หมายความว่า หากเกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นจะทาให้โอกาสของการทาเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้น 20.73 เปอร์เซนต์
5. กลุ่มอ้างอิง Exp (B) เท่ากับ 2.592 ซึ่งมากกว่า 1 (Exp (B) > 1) หมายความว่า ถ้ากลุ่มอ้างอิงของเกษตรกรสนับสนุน จะ
ทาให้โอกาสความตั้งใจผลิตไม้ผลอินทรีย์ (เทียบกับการผลิตไม้ผลเคมี) เพิ่มขึ้นซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าผลการทดสอบค่านัยสาคัญ (Significance) ของสัมประสิทธิ์ในสมการ พบว่า ปัจจัยนี้มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความน่าจะเป็นที่เกษตรกรผลิตไม้ผลอินทรีย์ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ปัจจัยนี้มีค่าผลกระทบ
ส่วนเพิ่มหน่วยสุดท้าย เท่ากับ 0.0701 ว่า หากเกษตรกรมีกลุ่มอ้างอิงที่ทาผลไม้อินทรีย์เพิ่มขึ้น ทาให้โอกาสของการทาเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้น 7.01 เปอร์เซ็นต์
6. ความมั่นคงของน้า Exp (B) เท่ากับ 7.050 ซึ่งมากกว่า 1(Exp (B) > 1) หมายความว่า ถ้าความมั่นคงของน้ามากขึ้น จะ
ทาให้โอกาสความตั้งใจผลิตไม้ผลอินทรีย์ (เทียบกับการผลิตไม้ผลเคมี) เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าผลการทดสอบค่านัยสาคัญ ( Significance) ของสัมประสิทธิ์ในสมการ พบว่า ปัจจัยนี้มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความน่าจะเป็นที่เกษตรกรผลิตไม้ผลอินทรีย์ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ปัจจัยนี้มีค่าผลกระทบ
ส่วนเพิ่มหน่วยสุดท้าย เท่ากับ 0.1439 หมายความว่า หากเกษตรกรมีความมั่นคงทางน้าเพิ่มขึ้นจะทาให้โอกาสของการทาเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้น 14.39 เปอร์เซ็นต์
7. หนี้สิน Exp (B) เท่ากับ 1.000 ซึ่งเท่ากับ 1(Exp (B) = 1) หมายความว่า ถ้าหนี้สินไม่มีผลต่อการผลิตไม้ผลอินทรีย์ ทา
ให้โอกาสในการผลิตผลิตไม้ผลอินทรีย์และโอกาสในการผลิตไม้ผลเคมีเท่ากัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าผลการทดสอบค่านัยสาคัญ (Significance) ของสัมประสิทธิ์ในสมการ พบว่า ปัจจัยนี้มี
ความสัมพันธ์ตรงข้ามกับความน่าจะเป็นที่เกษตรกรผลิตไม้ผลอินทรีย์ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ปัจจัยนี้มีค่าผลกระทบส่วน
เพิ่มหน่วยสุดท้าย เท่ากับ -0.0000 หมายความว่า หากเกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจะทาให้โอกาสของการทาเกษตรอินทรีย์ลดลง
0.00 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เปลี่ยนแปลงเลย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการสนทนากลุม่ (Focus Group Study) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In –depth Interview)
การศึกษาวิเคราะห์ในส่วนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีหน่วยการศึกษา (Unit
of study) ได้แก่ กลุ่มประชากรตัวอย่าง จากเกษตรกรที่ผลิตไม้ผลอินทรีย์และไม้ผลเคมีในภาคตะวันออก ซึ่งผลจากการสนทนากลุ่ม
(Focus group) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ได้ผลที่ค่อนข้างสอดคล้องกัน กล่าวคือ จากผลการสัมภาษณ์
เกษตรกรที่ผลิตไม้ผลอินทรีย์ (เงาะกับมังคุด) จานวน 15 ราย และไม้ผลเคมี จานวน 15 ราย ผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็นสาคัญ
ได้ โดยพบว่าสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตไม้ผลอินทรีย์ในภาคตะวันออก มีดังต่อไปนี้
1. ต้องการลดต้นทุนการผลิตลง เนื่องจากในปัจจุบันราคาปุ๋ยเคมีมีราคาแพง ส่งผลทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เมื่อ
เทียบกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรกลุ่มที่ผลิตพืชอินทรีย์มีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการผลิตไม้ผล เป็นการผลิตที่ยึดวิถีธรรมชาติ มีการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้กับการผลิตไม้ผล
3. เกษตรกรต้องการให้สภาพแวดล้อมภายในสวนดี ดินดีมีความชุ่มชื้น อากาศภายในสวนดี
4. มีปัญหาสุขภาพ เนื่องจากตัวเกษตรกรเองและคนในครอบครัวได้รับผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมี โดยมี
อาการแพ้ยาฆ่าแมลงและสารเคมี ปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่ในสวนผลไม้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า การทาสวนมังคุดวิธีอินทรีย์มีต้นทุนต่ากว่า รายได้ต่ากว่า และ กาไรต่ากว่าการทาสวนมังคุดวิธีเคมี ผล
การศึกษาตรงข้ามกับการศึกษาของ ธนรักษ์ และ คณะ ส่วนการทาสวนเงาะ วิธีอินทรีย์ มีต้นทุนต่ากว่า รายได้ต่ากว่า แต่กาไรสูงกว่า
การทาสวนเงาะวิธีเคมี ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของธนรักษ์ และ คณะ ที่ได้วิจัยพบว่า การทาสวนผลไม้แบบอินทรีย์ทุก
ชนิดมีรายได้และต้นทุนสูงกว่าการทาสวนผลไม้แบบเคมี แต่เมื่อนารายได้ลบด้วยต้นทุนแล้ว การทาสวนผลไม้แบบอินทรีย์มีกาไร
มากกว่าการทาสวนผลไม้แบบเคมี
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

จากการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทาสวนวิธีอินทรีย์ (ความน่าจะเป็น 0.2788) และ สุขภาพ (ความน่าเป็น
0.2139) เป็นเหตุให้ตัดสินใจทาสวนผลไม้วิธีอินทรีย์ ซึ่งนับว่ามีโอกาสสูงที่เกษตรกรจะเปลี่ยนจากทาสวนผลไม้วิธีเคมีเป็นวิธีอินทรีย์ ซึ่ง
ผลการศึกษาต่างกับการศึกษาของ Laepple and Donnellan (2008) ที่พบว่าจากการวิจัยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มีเกษตรกร
จานวนน้อยมาก ประมาณ ร้อยละ 6 จะเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นแบบอินทรีย์ ส่วนอีก ร้อยละ 94 ยังยืนยันจะทาการเกษตรแบบเคมี
ตามเดิม เนื่องจากไม่เข้าใจวิธีการเกษตรอินทรีย์ และ ไม่แน่ใจในผลดีที่จะเกิดขึ้น
ส่วนการศึกษาของสุวิสาส์ กันตอนันตพร (2555) ได้ผลคล้ายกับงานของผู้วิจัย ที่พบว่า อายุ รายได้ และ การได้รับข่าวสาร
จากสื่อมวลชน เป็นเหตุผลทาให้เกษตรกร ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทาการเกษตรอินทรี ย์ สาหรับสาเหตุที่เกษตรกรหันมาผลิตพืช
อินทรีย์ เนื่องจากเกษตรกรต้องการลดต้นทุนการผลิต เพราะในปัจจุบันต้นทุนการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทั้งค่าแรงในการดูแล และค่าแรงใน
การเก็บผลผลิต ดังนั้น เกษตรกรต้องการลดต้นทุนการผลิตลง เนื่องจากในปัจจุบันราคาปุ๋ยเคมีมีราคากระสอบละประมาณ 8501,250 บาท มีปริมาณ จานวนกระสอบละ 50 กิโลกรัม ส่งผลทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นกับต้นทุนที่
เพิ่มขึ้น พบว่า ผลผลิตต่อกิโลกรัมมีต้นทุนการผลิตมากกว่าผลผลิตส่วนที่เพิ่ม ทาให้เกษตรปรับเปลี่ยนมาผลิตพืชอินทรีย์ และหลังจาก
หันมาผลิตพืชอินทรีย์แล้ว พบข้อดีหลายประการจากการผลิตพืชอินทรีย์ กล่าวคือมีต้นทุนการผลิตต่า เพราะว่าปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
พืชสด และปุ๋ยคอก ปัจจัยการผลิตที่ใช้หาได้ในท้องถิ่นมีต้นทุนต่า ส่งผลทาให้เกษตรกรเหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้น ซึ่งตรงกับงานวิจัย
ของ Sanders, J, Stolze, M. and Lampkin, N.(2008) ในประเทศสวิสแลนด์ การทาฟาร์มอินทรีย์โดยเฉลี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่สูง
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฟาร์มที่ไม่ได้ทาอินทรีย์ ถึงแม้ว่าในช่วงที่ราคาสินค้าอินทรีย์ตกต่า การทาฟาร์มอินทรีย์ก็มีกาไรมากกว่าฟาร์ม
ที่ไม่ทาอินทรีย์ เนื่องจากการทาฟาร์มอินทรีย์มีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าฟาร์มที่ไม่ได้ทาอินทรีย์ เช่น การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ หรือปุ๋ยพืช
หมัก จะมีต้นทุนต่ากว่าปุ๋ยเคมี ดังนั้น ปุ๋ยอินทรีย์เป็นความจาเป็นและเป็นที่ต้องการสาหรับเกษตรกรที่ผลิตแบบอินทรีย์และผู้ทา
การเกษตรมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสามารถให้ผลผลิตที่สูงทัดเทียมกับการใช้ปุ๋ยเคมีและไม่มีผลกระ ทบจากสารเคมีต่อตัวผู้ผลิต ต่อ
ผู้บริโภค ต่อดินและสภาพแวดล้อม ทาให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้นในระยะยาว รวมทั้งเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุ
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทาให้ลดต้น ทุนการผลิตลงได้มากเพราะปุ๋ยเคมีจะราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ เกษตรกรก็จะมีกาไรจากการผลิตไม้ผลอินทรีย์
และมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ด้านปัญหาในการผลิตไม้ผลอินทรีย์ส่วนใหญ่จะพบปัญหาทางด้านการตลาด หรือตลาดเฉพาะสาหรับไม้ผลอินทรีย์ เนื่องจาก
ผลผลิตของเกษตรกรต้องขายปนกับไม้ผลเคมี ซึ่งจะเสียเปรียบในเรื่องราคาเพราะว่าผลไม้อินทรีย์ออกสู่ตลาดมีลักษณะทางกายภาพไม่
เป็นที่ต้องการของตลาด หากเป็นมังคุดก็จะผิวไม่สวย เป็นขี้กลาก หากเป็นเงาะก็จะขนไม่สวย บางรายก็เป็นสีดาๆ ด้านนอก ทาให้
เกษตรกรขายผลผลิตในราคาที่ต่าเมื่อเทียบกับผลผลิตที่ใช้เคมี เกษตรกรต้องต่อสู้เรื่องการตลาดด้วยตนเอง เกษตรกรขาดอานาจการ
ต่อรองเรื่องราคาผลผลิต ด้วยสาเหตุเหล่านี้คือปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีการผลิตไม้ผลแบบเคมีร่วมด้วย ซึ่งทาให้การผลิตไม้ผล
อินทรีย์จึงไม่เพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นทั้งๆ ที่หน่วยงานภาครัฐก็ให้การส่งเสริมให้ผลิตไม้ผลอินทรีย์มาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว จาก
งานวิจัยนี้ มีข้อเสนอแนะคือหน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนด้านการจัดหาตลาดเฉพาะให้กับผลผลิตอินทรีย์ และเพิ่มอานาจการ
ต่อรองด้านราคาผลผลิตด้วยการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ผลิตไม้ผลอินทรีย์ ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ Hamade, K., Midmore, P., and
Pugliese, P.(2008) พบว่า ตัวแทนท้องถิ่นหรือผู้นาชุมชนภาคประชาชน ภาครัฐบาล จะมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ในอนาคต และในระยะยาวรัฐบาลควรให้การสนับสนุนในระดับภูมิภาคและระดับชาติ การรวมตัวของสมาชิกกลุ่มอินทรีย์หรือการจัดตั้ง
กลุ่ม จะทาให้มีอานาจในการเจรจาต่อรองในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา การส่งเสริม และการวางแผนการในการทาอินทรีย์ รวมถึงการ
กาหนดราคา และการจัดตั้งตลาดเฉพาะสินค้าอินทรีย์ ดังนั้น ภาครัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนให้กลุ่มอินทรีย์สามารถขับเคลื่อนได้
และคอยดูแลให้กลุ่มสามารถขับเคลื่อนไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการผลิต สนับสนุนด้านการเงิน และสนับสนุนด้านการตลาด
รวมทั้งหาตลาดต่างประเทศเพื่อให้สินค้าอินทรีย์ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรที่ผลิตมังคุดแบบเคมี และมังคุดอินทรีย์
ต้นทุนแปรผัน ผลการศึกษาการผลิตมังคุดแบบเคมี มีต้นทุนแปรผันเฉลี่ยต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 9,650 ต้นทุนผัน
แปรการผลิตมังคุดอินทรีย์ เท่ากับ 8,553 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตมังคุดที่เกิดจากปัจจัยแปรผัน ประกอบด้วย ค่าแรงในการ
ผลิต ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ซึ่งได้แก่ ค่าดูแลรักษา ให้น้า ใส่ปุ๋ย ค่าเก็บเกี่ยว และค่าขนย้าย สาหรับค่าแรงงานซึ่งประเมิน
จากอัตราค่าแรงในท้องที่ที่ทาการศึกษา ค่าวัสดุประกอบด้วย ค่าปุ๋ย ค่าอาหารเสริมทางใบ ค่าเชื้อเพลิง และค่ายากาจัดวัชพืช
คานวณโดยนาปริมาณที่ใช้ทั้งหมดต่อปี คูณกับราคาเฉลี่ยต่อหน่วย หารด้วยจานวนไร่ที่ทาการเพาะปลูกในรอบปี ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ประกอบด้วยค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร คานวณโดยนาค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรที่จ่ายจริงไปในรอบ 1 ปี หาร
ด้วยจานวนไร่รวมทุกครั้ง ได้เป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยต่อไร่
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ต้นทุนคงที่ ในที่นี้ประกอบด้วยค่าอุปกรณ์การเกษตร รวมไปถึงค่าเช่า ค่าเสียโอกาสเงินทุน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ได้แก่ เครื่องพ่นยา เครื่องสูบน้า จากผลการศึกษาการผลิตไม้ผลเคมี มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 3,720 บาทต่อ
ไร่ ส่วนการผลิตมังคุดอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ ยต้นทุนคงที่เท่ากับ 3,720 บาท
ต้นทุนการผลิตทั้งหมด คือ ต้นทุนแปรผันทั้งหมดรวมกับต้นทุนคงที่ทั้งหมด จากผลการศึกษาพบว่า มีต้นการผลิต
ทั้งหมดเฉลี่ยต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 13,370 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมด 3,720 บาทต่อไร่ และต้นทุนแปรผัน
ทั้งหมด 9,650 บาทต่อไร่ โดยมีรายได้ทั้งหมด 30,833 บาทต่อไร่ ส่วนการผลิตมังคุดอินทรีย์มีต้นการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยตลอด
ฤดูการผลิตเท่ากับ 12,233 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมด 3,680 บาทต่อไร่ และต้นทุนแปรผันทั้งหมด 8,553 บาท
ต่อไร่ โดยมีรายได้ทั้งหมด 27,038 บาทต่อไร่
ต้นทุนการผลิต เงาะแบบเคมี และเงาะอินทรีย์
ต้นทุนแปรผัน ผลการศึกษาการผลิตเงาะแบบเคมี มีต้นทุนแปรผันเฉลี่ยต่อฤดูกาลผลิตเท่ากับ 9,760 บาท ต้นทุน
ผันแปรการผลิตเงาะอินทรีย์ เท่ากับ 8,853 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตมังคุดที่เกิดจากปัจจัยแปรผัน ประกอบด้วย ค่าแรงใน
การผลิต ได้แก่ ค่าดูแลรักษา ค่าแรงตัดแต่งกิ่ง ให้น้า ใส่ปุ๋ย ค่าเก็บเกี่ยว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนค่าวัสดุ ประกอบด้วย ค่าปุ๋ย
ค่าอาหารเสริมทางใบ ค่าเชื้อเพลิง และค่ายากาจัดวัชพืช คานวณโดยนาปริมาณที่ใช้ทั้งหมดต่อปี คูณกับราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
หารด้วยจานวนไร่ที่ทาการเพาะปลูกในรอบปี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วยค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร คานวณโดยนาค่า
ซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรที่จ่ายจริง ไปในรอบ 1 ปี หารด้วยจานวนไร่รวมทุกครั้ง ได้เป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยต่อไร่
ต้นทุนคงที่ ในที่นี้ประกอบด้วยค่าอุปกรณ์การเกษตร รวมไปถึงค่าเช่า ค่าเสื่อม ค่าเสียโอกาสเงินทุน ราคาอุปกรณ์
ได้แก่ เครื่องพ่นยา เครื่องสูบน้า จากผลการศึกษาการผลิตไม้ผลเคมี มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 3,850 บาทต่อ
ไร่ ส่วนมังคุดอินทรีย์มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 3,695 บาท
ต้นทุนการผลิตทั้งหมด สาหรับเงาะเคมี คือ ต้นทุนแปรผันทั้งหมดรวมกับต้นทุนคงที่ทั้งหมด จากผลการศึกษา
พบว่า มีต้นการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 13,610 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมด 3,850 บาทต่อไร่ และ
ต้นทุนแปรผันทั้งหมด 9,760 บาทต่อไร่ โดยมีรายได้ทั้งหมด 26,480 บาทต่อไร่ส่วนการผลิตเงาะอินทรีย์มีต้นการผลิตทั้งหมด
เฉลี่ยตลอดฤดูการผลิตเท่ากับ 12,448 บาทต่อไร่ แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมด 3,695 บาทต่อไร่ และต้นทุนแปรผันทั้งหมด
8,853 บาทต่อไร่ โดยมีรายได้ทั้งหมด 25,870 บาทต่อไร่

ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะ สาหรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้เ กษตรกรที่ยังคงทา
การเกษตรแบบใช้สารเคมี ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. เนื่องจากการศึกษาและวิจัย พบว่า การรับ รู้ข้อ มูล ข่า วสารมีผ ลต่อ การผลิต ไม้ผ ลอิน ทรีย์ใ นภาคตะวัน ออก จึง
ควรให้ ห น่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งให้ข้อ มูล ข่า วสาร และจัด หาเจ้า หน้า ที่ใ นการบริก ารความรู้แ ก่เ กษตรกรอย่า งทั่ว ถึง เกี่ย วกับ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลอินทรีย์
2. ข้อเสนอแนะต่อ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง หน่ว ยงานควรมีก ารบูร ณาการให้ค วามรู้ด้า นวิชาการ บุค ลากร รวมทั้ง
สนับสนุนเครื่องมือ /เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการหรือสนใจ
3. ควรมีก ารรวมกลุ่ม ผู้ผ ลิต ไม้ผ ลอิน ทรีย์ โดยสมาชิก ทุก คนมีส่ว นร่ว มในการทากิจ กรรม มีค ณะกรรมการมีก าร
ดาเนินงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและสม่าเสมอ พัฒนาองค์ก รให้เ ข้ม แข็ง สิ่งสาคัญ คือ ตัว
เกษตรกรต้องหมั่นแสวงหาความรู้ จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
4. จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีปัญหาขาดแคลนแหล่งน้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ หน่วยงาน
ที่เ กี่ย วข้อ งจึง ควรจัด หาแหล่งน้าที่ส ะอาดไม่ป นเปื้อ นสารเคมีใ ห้กับ เกษตรกรที่ส นใจผลิต ไม้ผ ลอิน ทรีย์ และควรจัด สรร
งบประมาณด้านการจัดหาแหล่งน้าที่เหมาะกับการผลิตไม้ผลอินทรีย์
5. ภาครัฐควรให้การส่งเสริม แนะนา ให้เกษตรกร ได้รู้จักผลดีผลเสีย ของการผลิตไม้ผลอิน ทรีย์แ ละไม้ ผ ลเคมีใ ห้
มากขึ้น พยายามปลูกจิตสานึกให้เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีต่อการผลิตไม้ผลอินทรีย์
6. เมื่อ เกษตรกรมีก ารผลิต ไม้ผ ลอิน ทรีย์เ พิ่ม ขึ้น แล้ว หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งควรจัด หาตลาดรับ ซื้อ ผลผลิต ที่รับ ซื้อ
เฉพาะไม้ผ ลอิน ทรีย์ จะสร้า งความมั่น ใจให้กับ ผู้ผ ลิต มากขึ้น ถ้า หากว่ า ปรับ เปลี่ย นวิธีก ารผลิต ไม้ผ ลจากเคมีม าเป็น ไม้ผ ล
อินทรีย์แล้วจะมีตลาดรองรับแน่นอน ไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงทางด้านการตลาดอีก
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7. ส่งเสริมระบบการตลาดในประเทศ โดยการส่งเสริม ให้เ กษตรกรที่ทาการผลิต ไม้ผ ลอิน ทรีย์แ ต่ยังไม่เ ข้า ระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เข้าระบบมาตรฐานสิ นค้าอินทรีย์ที่มีต้นทุนในการตรวจสอบต่า เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบตลาดไม้
ผลอินทรีย์ ได้
8. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มอ้างอิงที่ผลิต พืชอิน ทรีย์มีอิท ธิพ ลต่อ การเปลี่ย นพฤติก รรมในการผลิต พืชอิน ทรีย์ จึง
ควรสร้า งความเข้ม แข็งให้กับ กลุ่ม เกษตรกรไม้ผ ลอิน ทรีย์ ได้แ ก่ การสนับ สนุน ระบบสหกรณ์ก ลุ่ม ไม้ผ ลอิน ทรีย์ใ ห้เ ข้ม แข็ง
การขยายการรับสมาชิกเกษตรกร การสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ม ากขึ้น ทั้งนี้ภ าครัฐ ควรเข้า มาสนับ สนุน
ด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการจัดการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาส่งเสริ ม
การผลิตเกษตรอินทรีย์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการลดกลิ่นถั่วของแป้งถั่วดาวอินคาด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การแช่แป้งถั่วดาวอินคาใน
สารละลาย EDTA การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับตู้อบลมร้อน และการให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนเพียงอย่างเดียวต่อ
คุณภาพด้านสีและการลดกลิ่นถั่วของแป้งถั่วดาวอินคา ผลการทดลองพบว่า การแช่แป้งในสารละลาย EDTA และการให้ความร้อน
มีผลต่อค่าสี กิจกรรมของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส และความเข้มกลิ่นถั่ว (p<0.05) สภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถลดกลิ่นถั่ว ได้
และได้แป้งถั่วดาวอินคาที่มีสีขาวใกล้เคียงกับแป้งถั่วดาวอินคาตัวอย่างควบคุมมากที่สุด คือ การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ 180
วินาที ร่วมกับการอบด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 80°C 10 นาที โดยได้แป้งถั่วดาวอินคาที่มีค่าสี L* a* b* และ Whiteness เท่ากับ
81.23 1.60 17.46 และ 74.31 ตามลาดับ ไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสเหลืออยู่ และมีความเข้มกลิ่นถั่วอยู่ในระดับต่า
คาสาคัญ: แป้งถั่วดาวอินคา กลิ่นถั่ว การแช่ การให้ความร้อน เอนไซม์ไลพอกซีจีเนส

Abstract
The reductions of beany flavor in Sacha inchi flour with various methods were carried out in this
research. Effects of Sacha inchi flour soaking in EDTA solution, microwave heating combine with hot air oven
and heating with hot air oven only on color and beany odor properties were studied. The results indicated
that soaking Sacha inchi flour in EDTA solution and heating had effect on color values, lipoxygenase activity
and beany flavor intensity (p<0.05). The most appropriate condition could reduce beany flavor and remained
most white color similar to control sample was microwave heating for 180 sec. combine with hot air drying at
80°C for 10 min. The treated Sacha inchi flour had color values in terms of L*, a*, b* and Whiteness as 81.23
1.60 17.46 and 74.31 respectively. Enzyme lipoxygenase activity could not detect and beany flavor intensity
was low level.
Keywords: Sacha inchi flour, Beany flavor, Soaking, Heating, Enzyme lipoxygenase

1. บทนา
เมล็ดถั่วดาวอินคา หรือ Sacha inchi (Plukenetia volubilis Linneo) มีถิ่นกาเนิดในป่าอะเมซอน ประเทศเปรู เมล็ด
ถั่วดาวอินคาอุดมไปด้วยน้ามันและโปรตีน ซึ่งมีปริมาณน้ามันอยู่ในช่วง 35-60% โดยมีองค์ประกอบหลักเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ที่
จัดเป็นกรดไขมันจาเป็น ประกอบไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 เท่ากับ 44-51% กรดไขมันโอเมก้า 6 เท่ากับ 33-36% และกรด
ไขมันโอเมก้า 9 เท่ากับ 6-10% และมีปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วง 25-30% (Fanali et al., 2011; Maurer, Hatta-Sakoda,
Pascual-Chagman, & Rodrigues-Saona, 2012; Chirinos et al., 2013) สาหรับประเทศไทยมีการปลูกถั่วดาวอินคากันมากใน
หลายจังหวัด ได้แก่ กาแพงเพชร ปทุมธานี เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ราชบุรี เป็นต้น และ พบว่า มีการนาส่วนต่างๆ ของถั่วดาว
อินคา มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ถั่วดาวอินคาอบกรอบ ชาถั่วดาวอินคา และน้ามันถั่วดาวอินคา โดยการสกัด
น้ามันถั่วดาวอินคาเพื่อจาหน่ายในรูปแบบอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมล็ดถั่วดาวอินคามาก
(อุดมวิทย์ ไวทยากร, กัญญรัตน์ จาปาทอง และเถลิงศักดิ์ วีรวุฒิ, 2557) การสกัดน้ามันถั่วดาวอินคาให้ได้น้ามันที่มีคุณภาพดี มัก
ดาเนินการโดยการบีบอัดด้วยกระบวนการสกัดเย็น (Cold pressing) โดยผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ามันที่สาคัญคือ กาก
ถั่วดาวอินคาที่ได้หลังการสกัดน้ามันออก หรือเรียกว่า Press-cake (Eldridge, Fridrich, Warner, & Kwolek, 1986; Wang,
2011; Rawdkuen et al., 2016) Rawdkuen et al. (2016) รายงานว่า กากหลังการสกัดน้ามันซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสกัด
น้ามันถั่วดาวอินคาด้วยกระบวนการสกัดเย็น มีปริมาณโปรตีนสูง (62.07%) และยังคงมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบด้วย
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ประกอบด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และ โอเมก้า 9 เท่ากับ 2656.13 2439.64 และ 552.61 mg/100g ดังนั้นการนาแป้ง
ถั่วดาวอินคาที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ามันในระดับอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับศักยภาพ จึงเป็นการ
เพิ่มมูลค่าถั่วดาวอินคาได้อีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตามการนาแป้งถั่วดาวอินคามาใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมในอาหาร ยังมีข้อจากัดสาคัญคือ แป้งถั่วดาวอินคามี
กลิ่นถั่ว (Beany flavor) หรือกลิ่นเหม็นเขียว (Grassy flavor) เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันไม่อิ่ มตัว ในสภาวะที่มี
การทางานของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส (Lipoxygenase) เกิดเป็นสารไฮโดรเพอร์ออกไซด์ (Hydro peroxide) ซึ่งจะสลายตัวเป็น
อนุมูลของกรดไขมัน เช่น อัลดีไฮด์ (Aldehyde) คีโตน (Ketone) และแอลกอฮอล์ (Alcohol) (Shin et al., 2013; Baysal and
Demirdoven, 2007) ซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โดยมีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค (Jagersberger, 2013) กลไกการทางาน
ของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส เกิดจากภายในโมเลกุลของเอนไซม์มีเหล็กเป็นส่วนประกอบอยู่ ซึ่งเหล็กจะทาหน้าที่ดึงอะตอมไฮโดรเจน
จากกรดไขมัน และเติมออกซิเจนให้กับกรดไขมัน เกิดเป็นสารไฮโดรเพอร์ออกไซด์ (เจนจิรา จิรัมย์ และประสงค์ สีหานาม, 2554)
โดยทั่วไปสามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสได้ด้วยวิธีการให้ความร้อน ซึ่งเป็นวิธีอย่างง่ายที่มีศักยภาพสามารถ
ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสได้ (Marston et al., 2016) โดยควรใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 60°C ขึ้นไป (Bayasl and
Demirdoven, 2007) แต่การใช้ความร้อนอาจมีผลต่อการสูญเสียสมบัติเชิงหน้าที่ และคุณค่าทางโภชนาการของแป้ง (Xu and
Chang, 2009) รวมถึงลักษณะปรากฏด้านสีที่มีแนวโน้มทาให้แป้งมีสีคล้าลงเมื่อใช้ความร้อน ปวีณา ดิเจริญ และบุศรา มูหะหมัด
(2558) รายงานว่า การอบแป้งถั่วดาวอินคาโดยใช้ตู้อบลมร้อนในช่วงอุณหภูมิ 70-120°C เวลา 15-30 นาที มีแนวโน้มทาให้ลด
กลิ่นถั่วลงได้ แต่ทาให้แป้งมีสีคล้าแตกต่างจากแป้งที่ไม่ผ่านการให้ความร้อน (p<0.05) โดยการอบแป้งถั่วดาวอินคาที่อุณหภูมิ
120°C นาน 30 นาที ทาให้แป้งมีค่าสี L* ลดลง จาก 83.93 เป็น 79.94 ทาให้มีผลต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
การแช่แป้งในสารละลายที่มีสมบัติเป็นสารคีเลต (Chelating agent) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถยับยั้งการทางานของ
เอนไซม์ไลพอกซีจีเนสได้ โดยกลไกสาคัญที่เกิดขึ้นคือสารคีเลตสามารถสร้างพันธะจับกับเหล็กที่บริเวณ Active site ของเอนไซม์
เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีความคงตัว จึงสามารถดึงเหล็กออกจากเอนไซม์ และ/หรือ การเปลี่ยนรูปเหล็ก Ferric (Fe3+) ของ
เอนไซม์เป็นรูป Ferrous (Fe2+) ทาให้เอนไซม์ไลพอกซีจีเนสไม่สามารถทางานได้ (Halliwell et al., 1995) Maestri et al.
(2000) รายงานว่า Ethylene diamine tetra acetic (EDTA) เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่มีสมบัติเป็นสารคีเลต สามารถช่วยลดกลิ่น
ถั่วได้ สอดคล้องกับรายงานของ Arif et al. (2002) ได้ศึกษาผลของการแปรรูปแป้งต่อคุณลักษณะของน้านมถั่วเหลือง ดาเนินการ
โดยการนาแป้งถั่วเหลืองมาผ่านการคั่ว การงอก การให้ความร้อนด้วย Autoclave และการแช่แป้งในสารละลาย EDTA 0.5% เพื่อ
ลดกลิ่นถั่วของแป้งถั่วเหลืองในการผลิตน้านมถั่วเหลือง พบว่า การแช่แป้งในสารละลาย EDTA 0.5% ทาให้แป้งมีกลิ่นถั่วลดลงมาก
ที่สุด แม้การใช้ความร้อนมีโอกาสทาให้แป้งสูญเสียสมบัติเชิงหน้าที่ คุณค่าทางโภชนาการ และคุณภาพทางกายภาพด้านสี แต่การ
ให้ความร้อนยังคงมีข้อดีด้านความสะดวกในการดาเนินการ แนวทางหนึ่งที่สามารถลดความรุนแรงของการสัมผัสความร้อ นได้ คือ
การใช้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟร่วมด้วย เนื่องจากตามหลักการทางานของไมโครเวฟมีผลให้โมเลกุลของน้าภายในอาหารเกิด
การสั่นสะเทือน ทาให้มีความร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีรายงานว่าเพียงพอต่อการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไลพอก
ซีจีเนสได้ส่วนหนึ่ง (Wang and Toledo, 1987) สอดคล้องกับที่ Jiang et al. (2016) รายงานว่า การให้ความร้อนเมล็ดถั่วปากอ้า
ด้วยไมโครเวฟที่ 950 W ในระยะเวลาสั้นๆ (1-4 นาที) ช่วยยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสได้ และช่วยปรับปรุงกลิ่นถั่ว
ของแป้งถั่วปากอ้าได้
ในงานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพแป้งถั่วดาวอินคาโดยลดกลิ่นถั่วซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ให้ลดลง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการแช่แป้งถั่วดาวอินคาในสารละลาย EDTA การให้ความร้อนโดยการใช้ไมโครเวฟร่วมกับตู้อบ
ลมร้อนต่อคุณภาพด้านสีและการลดกลิ่นถั่วของแป้งถั่วดาวอินคา

2. วิธีการทดลอง
รับแป้งถั่วดาวอินคาจากบริษัท โอเมกา 3.6.9 แอนไลโคปีน จากัด นามาลดกลิ่นถั่ว โดยแปรวิธีการลดกลิ่นถั่ว ดังนี้ 1) วิธีการ
แช่แป้งในสารละลาย EDTA โดยแปรความเข้มข้นของสารละลายเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 100 120 และ 140 mmol/L 2) วิธีการให้ความ
ร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับตู้อบลมร้อน โดยแปรเวลาการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 0 90 และ 120 วินาที ร่วมกับ
การให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 80 °C นาน 10 นาที และ 3) วิธีการให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิสูงเพียงอย่าง
เดียว กาหนดใช้สภาวะตามตามวิธีของ ปวีณา ดิเจริญ และบุศรา มูหะหมัด (2558) คือ ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 120 ºC เป็นเวลา 30
นาที เปรียบเทียบกับแป้งถั่วดาวอินคาที่รับมาจากบริษัทซึ่งไม่ผ่านการลดกลิ่นถั่วกาหนดเป็นตัวอย่างควบคุม (Control) รายละเอียด
วิธีการลดกลิ่นถั่วมีดังนี้
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วิธีการแช่แป้งในสารละลาย EDTA ดัดแปลงจากวิธีของ Maetri et al. (2000) และ Huang et al. (2006) ดาเนินการโดยนา
แป้งถั่วดาวอินคา 50 กรัม แช่ในสารละลาย EDTA ตามความเข้มข้นที่กาหนดปริมาตร 150 มิลลิลิตร 60 นาที นาไปปั่นเหวี่ยงที่
1300g 15 นาที เพื่อให้แป้งตกตะกอน แล้วรินส่วนใสทิ้ง จากนั้นนาตะกอนแป้งถั่วดาวอินคาล้างด้วยน้ากลั่นปริมาตร 150 มิลลิลิตร
และนาไปปั่นเหวี่ยงที่ 1300g 15 นาที อีก 2 ครั้ง นาตะกอนแป้งถั่วดาวอินคามาอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 35°C 6 ชั่วโมง เพื่อลด
ความชื้นลง (ความชื้นสุดท้าย 6.0±1%) (Shin et al., 2013) ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ เก็บที่อุณหภูมิ –
18°C จนกว่าจะนามาวิเคราะห์คุณภาพ
วิธีการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับตู้อบลมร้อน ดัดแปลงจากวิธีของ Jiang et al. (2016) และ Shin et al. (2013)
ดาเนินการโดยนาแป้งถั่วดาวอินคา 200 กรัม ใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเกลี่ยให้สม่าเสมอ ให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ (Sharp รุ่น
R-742P) กาหนดใช้กาลังไฟฟ้า 900 W และให้ความร้อนตามเวลาที่กาหนด จากนั้นนาแป้งถั่วดาวอินคาที่ได้มาเกลี่ยลงบนถาดสาหรับ
อบ แล้วให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 80 °C 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ เก็บที่อุณหภูมิ –
18°C จนกว่าจะนามาวิเคราะห์คุณภาพ
สุ่มตัวอย่างแป้งถั่วดาวอินคามาวิเคราะห์คุณภาพดังนี้ ค่าสี ด้วยเครื่องวัดสี (Huntet LAB รุ่น MiniScan XE Plus) รายงาน
เป็นค่า L* a* b* และ คานวณค่า Whiteness (Leon et al., 2006) วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส ดัดแปลงตามวิธี
ของ Kudre and Benjakul (2013) และ Hamberg and Samuelsson (1967) โดยมีหลักการวิเคราะห์ คือ การสกัดเอนไซม์ไลพอกซี
จี เนสที่มีอยู่ในแป้งถั่วดาวอินคา แล้วนามาทาปฏิกิริยากับกรดลิโนเลอิกในสภาวะที่มีออกซิเจน เกิดเป็นสารไฮโดรเพอร์ออกไซด์แล้ว
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 234 nm ดังนั้นหากเกิดเป็นสารไฮโดรเพอร์ออกไซด์มากแสดงถึงเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส มีการเกิดกิจกรรม
มาก ในการทดลองนี้เตรียมตัวอย่าง Blank โดยนาสารสกัดเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสที่สกัดได้จากแป้งถั่วดาวอินคามาให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 100°C นาน 20 นาที ในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ รายงานเป็นค่ากิจกรรมของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส (LOX, Unit/ml enzyme)
และ % ของกิจกรรมไลพอกซีจีเนส (% LOX) และประเมินความเข้มกลิ่นถั่วโดยวิธีทางประสาทสัมผัสตามวิธีของ Kudre and
Benjakul (2013) ใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝน 10 คน ประเมินความเข้มกลิ่นถั่วของแป้งถั่วดาวอินคา โดยให้คะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 โดย
คะแนน 0 หมายถึง ไม่มีกลิ่นถั่ว และ 5 หมายถึง กลิ่นถั่วเข้มมากที่สุด ทดลอง 3 ซ้า วางแผนการทดลองแบบ CRD วิเคราะห์ความ
แปรปรวนของข้อมูล (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Tukey โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป Minitab® 17

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
จากการสังเกตด้วยตาเปล่า พบว่า แป้งถั่วดาวอินคาที่ผ่านการแช่สารละลาย EDTA และแป้งถั่วดาวอินคาที่ผ่านการให้
ความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับตู้อบลมร้อน ยังคงมีลักษณะปรากฏสีขาวใกล้เคียงกับสิ่งทดลอง Control แสดงดังภาพที่ 1
สาหรับผลการวิเคราะห์ค่าสีด้วยเครื่องวัดสี แสดงผลดังตารางที่ 1 พบว่า แป้งถั่วดาวอินคา มีค่าสี L* a* และ b*
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อพิจารณาค่า L* แสดงถึง ค่าความสว่าง พบว่า แป้งถั่วดาวอินคาที่ไม่ผ่านการให้
ความร้อน (Control) มีค่า L* สูงที่สุด รองลงมาคือ แป้งถั่วดาวอินคาที่ผ่านการแช่ด้วยสารละลาย EDTA และแป้งถั่วดาวอินคาที่
ผ่านการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับตู้อบลมร้อน มีค่า L* อยู่ในช่วง 83.34-83.76 และ 80.83-81.25 ตามลาดับ ในขณะที่
แป้งถั่วดาวอินคาที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนเพียงอย่างเดียวมีค่า L* ต่าที่สุด เท่ากับ 79.94 เมื่อพิจารณาค่า a* และ
b* พบว่า ทุกสิ่งทดลองมีค่าเป็นบวก แสดงถึงมีสีออกทางแดงและเหลือง พบว่า สิ่งทดลอง Control มีค่า a* และ b* มากที่สุด
เท่ากับ 3.19 และ 26.94 ตามลาดับ และรองลงมาคือสิ่งทดลอง Control มีค่า a* และ b* เท่ากับ 1.68 และ 18.69 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาค่า Whiteness พบว่า แป้งถั่วดาวอินคามีค่า Whiteness แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
โดยพบว่า แป้งถั่วดาวอินคาที่ผ่านการแช่สารละลาย EDTA มีค่า Whiteness อยู่ในช่วง 77.00-77.40 ซึ่งมากกว่าสิ่งทดลอง
Control (75.33) (p<0.05) เมื่อพิจารณาผลของการแช่สารละลาย EDTA ที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่า เมื่อ ใช้ความเข้มข้นของ
สารละลายเพิ่มขึ้นถึง 120 และ 140 mmol/L มีผลให้แป้งถั่วดาวอินคามีค่า Whiteness มากที่สุด (p<0.05) ทั้งนี้เนื่องจาก
กระบวนการแช่แป้งในสารละลายมีผลให้รงควัตถุหรือสารที่ให้สีที่ละลายน้าได้ชะออกมาด้วย (Kon, 1979) สอดคล้องกับรายงาน
ของ Bayram, Kaya and Oner (2004) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของถั่วเหลืองระหว่างการแช่น้าที่อุณหภูมิ 30°C 50°C
และ 70°C เวลา 120 นาที เพื่อผลิต Soy-bulgur พบว่าทุกสิ่งทดลองมีผลให้วิตามิน สารพฤกษเคมี และรงควัตถุหรือสารให้สีที่
ละลายน้าได้ถูกชะออกไป นอกจากนี้เนื่องจาก EDTA เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่สามารถป้องกันการเกิดสีน้าตาลจากเอนไซม์
(Enzymatic browning reaction) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนสีของผักผลไม้ โดย EDTA จะทาปฏิกิริยากับ Transition-metal
ions ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ เกิดเป็นสารคีเลตที่เสถียร ทาให้เอนไซม์ไม่สามารถทางานได้ตามปกติ จึงช่วยรักษาสีของ
อาหารไว้ได้ นอกจากนี้ยังป้องกันการออกซิเดชันของรงควัตถุในอาหาร เช่น แคโรทีนอยด์ คลอโรฟิลล์ และแอนโทไซยานิน (นิธิยา
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รัตนาปนนท์ และพิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, ม.ป.ป.) ดังนั้นการเพิ่มความเข้มข้นของ EDTA มากขึ้นจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันการเกิดสีน้าตาลและป้องกันการเกิดออกซิเดชันของรงควัตถุได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองพบว่า การใช้ความ
เข้มข้นของสารละลาย EDTA เพียง 120 mmol/L ก็เพียงพอต่อการรักษาสีขาวของแป้งถั่วดาวอินคาไว้ได้ดีกว่าสิ่งทดลอง
Control แล้ว

(ก) control

(ค) EDTA 100

(ฉ) MW 0 S + hot air

(ข) Hot air 120°C, 30 min

(ง) EDTA 120

(ช) MW 90 S + hot air

(จ) EDTA 140

(ซ) MW 180 S + Hot air

ภาพที่ 1 ลักษณะปรากฏของแป้งถั่วดาวอินคาที่ไม่ผ่านการลดกลิ่นถั่ว (Control)
(ก) ผ่านการลดกลิ่นถั่วด้วยวิธีให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนเพียงอย่างเดียว
(ข) วิธีการแช่สารละลาย EDTA
(ค-จ) และวิธีการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับตู้อบลมร้อน (ฉ-ซ)
สาหรับสิ่งทดลองที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับตู้อบลมร้อน พบว่า เมื่อเวลาในการให้ความร้อนด้วย
ไมโครเวฟเพิ่มมากขึ้นมีผลให้แป้งถั่วดาวอินคามีค่า Whiteness เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้เนื่องจากแป้ง
ถั่วดาวอินคามีรงควัตถุพวกแคโรทีนอยด์ ซึ่งอาจเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารพวกแคโรทีนอยด์ที่มีพันธะคู่ จานวนมาก เมื่อ
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สัมผัสกับความร้อน แสง หรืออากาศ แคโรทีนอยด์มีโอกาสถูกออกซิไดซ์จึงทาให้สีจางลง นอกจากนี้การเปลี่ยนโครงสร้างของแคโร
ทีนอยด์ที่เกิดจากการเปลี่ยนไอโซเมอร์จากทรานส์ (Trans) ไปเป็นซิส (Cis) เมื่อสัมผัสกับความร้อน ก็มีผลให้สีจางลงได้เช่นกัน
เนื่องจากโครงสร้างพันธะคู่แบบซิสมีสีจางลง (รัชนี ตัณฑะพาณิชกุล, 2535) จึงส่งผลให้แป้งถั่วดาวอินคามีความสว่างมากขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shinoda et al. (2002) ได้ศึกษาผลของการดัดแปรแป้ง Proso ด้วยการคั่ว และการให้ความร้อนชื้น
ด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพทางกายภาพ พบว่า แป้งที่ไม่ผ่านการดัดแปรมีค่าสี a* และ b* และ Whiteness เท่ากับ -4.5, 20.1
และ 18 ตามลาดับ สาหรับแป้งที่ผ่านการดัดแปรทุกสิ่งทดลองมีค่า Whiteness เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในช่วง 18-43 สาหรับสิ่งทดลองที่
ผ่านการให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนเพียงอย่างเดียวที่อุณหภูมิ 120°C นาน 30 นาที แป้งถั่วดาวอินคามีค่า Whiteness ต่าที่สุด
เท่ากับ 66.26 เป็นการยืนยันให้เห็นว่าการใช้วิธีการลดกลิ่นถั่วโดยใช้ความร้อนสูงเป็นเวลานานมีผลให้แป้งมีความขาวน้อยลงหรือมี
สีคล้ ามากขึ้ น ทั้ งนี้เ นื่อ งจากแป้งถั่ วดาวอิ นคาเป็ นแป้ งที่มี ปริ มาณโปรตีน สูง (62.07%) เมื่อ นามาให้ค วามร้อนจึงมีโอกาส
เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างน้าตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) และกรดอะมิโน (Amino
acid) เกิดสารประกอบเมลานอยดินส์ (Melanoidins) ซึ่งเป็นสารประกอบสีน้าตาล โดยอัตราเร็วของปฏิกิริยาเมลลาร์ดจะเพิ่มขึ้น
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น (สมวิภา พวงมณี, 2547; นิธิยา รัตนาปนนท์, 2554) รวมทั้งหากใช้เวลาให้ความร้อนนานขึ้นก็มีโอกาส
เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดได้สมบูรณ์ขึ้นด้วย สารประกอบเมลานอยดินส์สามารถเกิดขึ้นได้จากปฏิกิริยาระหว่างน้าตาลรีดิวซ์และ
กรดอะมิโน ตั้งแต่ที่อุณหภูมิ 68°C (Benzing-Purdie et al., 1985)

ตารางที่ 1 ค่าสี L* a* b* และ ค่า Whiteness ของแป้งถั่วดาวอินคาที่ไม่ผ่านการลดกลิ่นถั่ว (Control)
ผ่านการลดกลิ่นถั่วด้วยวิธีการแช่สารละลาย EDTA วิธีการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับ
ตู้อบลมร้อน และวิธีให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนเพียงอย่างเดียว
สิ่งทดลอง

ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
L*
a*
b*
e
b
EDTA 100 mmol/L
83.34±0.03
1.66±0.03
15.77±0.02f
d
bc
EDTA 120 mmol/L
83.70±0.04
1.63±0.05
15.64±0.02g
EDTA 140 mmol/L
83.76±0.06b
1.49±0.02e
15.65±0.01g
MW 0 S + Hot air 80°C, 10min
80.83±0.02g
1.57±0.02d
18.14±0.04c
MW 90 S + Hot air 80°C, 10min
81.25±0.01f
1.47±0.02e
17.62±0.02d
MW 180 S + Hot air 80°C,
81.23±0.03f
1.60±0.01cd
17.46±0.01e
10min
Hot
air 120°C, 30 min
79.94±0.04h
3.19±0.01a
26.94±0.08a
Control
83.98±0.02a
1.68±0.03b
18.69±0.11b
a, b, c,…
หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
#
Whiteness คานวณจาก 100-[(100-L*)2+a*2+b*2]1/2

Whiteness#
77.00±0.20b
77.35±0.21a
77.40±0.03a
73.56±0.04f
74.23±0.02e
74.31±0.02d
66.26±0.06g
75.33±0.08c

กลไกการเกิดกลิ่นถั่ว เกิดจากการทางานของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสทาปฏิกิริยาออกซิเดชันกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มี
องค์ประกอบของ 1,4-cis, cis-pentadiene เกิดเป็นสารไฮโดรเพอร์ออกไซด์ ซึ่งสามารถทาปฏิกิริยาต่อจนได้สารระเหยจาพวกอัล
ดีไฮด์ คีโตน และแอลกอฮอล์ (Kudre and Benjakul, 2013) Baysal and Demirdoven (2007) รายงานว่า สารระเหยที่เกิด
จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันในพืชตระกูลถั่วที่ให้กลิ่นถั่ว มักเป็นสารจาพวกเพนทานาล (Pentanal) และเฮกซานาล
(Hexanal) ซึ่งเป็นสารกลุ่มอัลดีไฮด์ ที่เกิดจากการสลายตัวของกรดลิโนเลอิก (Linoleic acid) ผลการวิเคราะห์กิจกรรมของ
เอนไซม์ไลพอกซีจีเนส (ค่า LOX) และ % ของกิจกรรมไลพอกซีจีเนส (% LOX) แสดงดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2
จากตารางที่ 2 พบว่า แป้งถั่วดาวอินคามีค่า LOX แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) สิ่งทดลอง Control มี
ค่า LOX สูงที่สุด เท่ากับ 1470 Unit/ml enzyme แสดงถึงเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสมีการเกิดกิจกรรมมากที่สุด และพบว่ามีเพียง 2
สิ่งทดลองเท่านั้นที่มีค่า LOX เท่ากับ 0.00 Unit/ml enzyme แสดงถึงไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสเหลืออยู่แล้ว ได้แก่
สิ่งทดลองที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟที่เวลา 180 วินาที ร่วมกับตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 80°C นาน 10 นาที และสิ่ง
ทดลองที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนเพียงอย่างเดียวที่อุณหภูมิ 120°C นาน 30 นาที ทั้งนี้เนื่องจากเป็นสภาวะที่แป้ง
ได้รับความร้อนทีเ่ พียงพอ สามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสได้อย่างสมบูรณ์ ตามหลักการทางานของไมโครเวฟมี
ผลให้โมเลกุลของน้าภายในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดความร้อน ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้กาลังไฟฟ้าในขั้นตอนไมโครเวฟถึง 900
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W จึงมีความรุนแรงมากเพียงพอให้น้าในแป้งถั่วดาวอินคาเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดความร้อนได้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว Jiang et al.
(2016) ปรับปรุงกลิ่นถั่วของแป้งถั่วปากอ้า โดยการนาเมล็ดถั่วปากอ้ามาให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟที่ 950 W เป็นเวลา 1, 1.5, 2,
3 และ 4 นาที ผลการทดลอง พบว่า การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ 950 W ทาให้ถั่วปากอ้าได้รับความร้อนอย่างรวดเร็วจาก
อุณหภูมิห้องถึง 90°C ในช่วง 1 นาทีแรก เมื่อเวลาผ่านไป 1.5 นาที ทาให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 116°C และมีความชื้นลดลงจาก
11.8% เป็น 10.1% ทาให้และเมื่อเวลาผ่านไป 4 นาที ทาให้มีอุณหภูมิสูงถึง 170°C และความชื้นลดลงเหลือ 3.0% เมื่อเทียบกับ
การอบแห้งแบบดั้งเดิมที่อุณหภูมิ 170°C นาน 30 นาที โดยผลการวิเคราะห์ค่า Lipoxygenase activity และ Peroxidase
activity พบว่า การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟเป็นระยะเวลา 1 นาที ทาให้กิจกรรมของ Lipoxygenase activity และ
Peroxidase activity ลดลง 50% และ 60% ตามลาดับ และเมื่อให้ความร้อนนานยิ่งขึ้นเป็นระยะเวลา 1.5 นาที ไม่พบค่า
Lipoxygenase activity และ Peroxidase activity แสดงถึงไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์เหลืออยู่ สาหรับในงานวิจัยนี้พบข้อสังเกต
จากผลการทดลองว่า สิ่งทดลองที่ให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนเพียงอย่างเดียวโดยไม่ให้ความร้อนจากไมโครเวฟ (MW 0 S + Hot
air 80°C, 10 min) มีค่า LOX 550 Unit/ml enzyme น้อยกว่าสิ่งทดลอง Control (p<0.05) แสดงให้เห็นว่า การให้ความร้อนที่
สภาวะดังกล่าวสามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสได้บางส่วน สอดคล้องกับที่ Bayasl and Demirdoven (2007)
กล่าวว่า การให้ความร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่ 60°C ขึ้นไป สามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสได้
สาหรับสิ่งทดลองที่ผ่านการแช่สารละลาย EDTA พบว่า แป้งถั่วดาวอินคามีค่า LOX ลดลง (836.33-913.33 Unit/ml
enzyme) เมื่อเปรียบเทียบจากสิ่งทดลอง Control และพบว่าเมื่อความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้นมีผลให้ค่า LOX ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้เนื่องจาก EDTA ทาหน้าที่เป็นสารคีเลต ซึ่งมีผลให้เกิดการสร้างพันธะจับกับเหล็กที่อยู่ใน
เอนไซม์ไลพอกซีจีเนส เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีความคงตัว มีผลทาให้เอนไซม์ทางานได้ช้าลง (Halliwell et al., 1995)
สอดคล้องกับรายงานของ Kudre and Benjakul (2014) ได้ศึกษาการเตรียมโปรตีนไอโซเลทจากแป้งถั่วหรั่งหลายวิธี ได้แก่ แป้ง
ถั่วหรั่งที่ไม่ผ่านการสกัดไขมันออก (ND-FBGPI) แป้งถั่วหรั่งที่ผ่านการสกัดไขมันออก (DF-BGPI) และแป้งถั่วหรั่งที่ผ่านการสกัด
ไขมันออก ผสม EDTA และผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70 °C เป็นเวลา 30 นาที (DF-BGPI-HE) นาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
30°C เป็นเวลา 30 วัน ทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี scoring พบว่า DF-BGPI-HE วันที่ 0 ผู้ทดสอบไม่ได้กลิ่นถั่ว และในวันที่
15 มีกลิ่นถั่วเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (1.23)
จากภาพที่ 2 พบว่า วิธีการลดกลิ่นถั่วที่ใช้ในงานวิจัยนีส้ ามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์ ไลพอกซีจีเนสในแป้งถั่วดาว
อินคาได้ โดยการลดกลิ่นถั่วด้วยวิธีการแช่แป้งในสารละลาย EDTA ความเข้มข้น 100 120 และ 140 mmol/L มี % LOX ที่คงอยู่
ในช่วง 56.92-62.13% การลดกลิ่นถั่วด้วยวิธีการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ 0 90 และ 120 วินาที ร่วมกับตู้อบลมร้อนมี % LOX
ที่คงอยู่ในช่วง 0.00-37.41% โดยการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟนานถึง 120 วินาที ร่วมกับการให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อน
อุณหภูมิ 80 °C นาน 10 นาที มีประสิทธิภาพการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ ไลพอกซีจีเนสในแป้งถั่วดาวอินคาได้เทียบเท่ากับ
วิธีการให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 120°C นาน 10 นาที
สาหรับด้านความเข้มของกลิ่นถั่วของแป้งถั่วดาวอินคาแสดงดังตารางที่ 1 พบว่า มีแนวโน้มสอดคล้องกับค่า LOX และ
% LOX กล่าวคือ แป้งถั่วดาวอินคาสิ่งทดลอง Control มีความเข้มกลิ่นถั่วสูงที่สุด (p<0.05) เท่ากับ 4.80 ซึ่งหมายถึง มีความเข้ม
กลิ่นถั่วมาก ขณะที่แป้งถั่วดาวอินคาที่ผ่านการลดกลิ่นถั่วด้วยวิธีการแช่แป้งในสารละลาย EDTA และวิธีการให้ความร้อนมีความ
เข้มกลิ่นถั่ว อยู่ในช่วง 0.80-2.20 ซึ่งหมายถึง ไม่มีความเข้มกลิ่นถั่วถึงมีความเข้มกลิ่นถั่วเล็กน้อย และพบแนวโน้มว่า แป้งถั่วดาว
อินคาที่ผ่านการแช่สารละลาย EDTA ทีค่ วามเข้มข้นเพิ่มขึ้น และการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟนานขึ้น มีผลให้แป้งถั่วดาวอินคามี
ความเข้มกลิ่นถั่วลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และจากผลการทดลอง พบว่า แป้งถั่วดาวอินคาที่ผ่านการให้ความร้อน
ด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 120°C นาน 30 นาที มีความเข้มกลิ่นถั่วน้อยที่สุด (0.80) แต่ไม่แตกต่างกับแป้งถั่วดาวอินคาที่ผ่านการ
ให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ 180 วินาที ร่วมกับการให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 80 °C นาน 10 นาที (1.30)
จากภาพรวมของผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า แป้งถั่วดาวอินคาที่ผ่านการแช่ด้วยสารละลาย EDTA มีแนวโน้มให้แป้งถั่ว
ดาวอินคามีสีขาวเพิ่มขึ้นจากสิ่งทดลอง Control โดยพบว่าการแช่แป้งถั่วดาวอินคาในสารละลาย EDTA ความเข้มข้น 120 และ
140 mmol/L ทาให้แป้งถั่วดาวอินคามีสีขาวมากที่สุด (p<0.05) เช่นเดียวกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟเวลา 180 วินาที
ร่วมกับตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 80°C นาน 10 นาที มีแนวโน้มให้แป้งถั่วดาวอินคามีสีขาวมากขึ้น (p<0.05) ทั้งนี้การแช่แป้งถั่วดาว
อินคาในสารละลาย EDTA และการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับตู้อบลมร้อน ทาให้แป้งถั่วดาวอินคามีกิจกรรมของเอนไซม์ไล
พอกซีจีเนสและความเข้มกลิ่นถั่วลดลง (p<0.05) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่า LOX และ % LOX พบว่า วิธีการให้ความร้อน
ด้วยไมโครเวฟเวลา 180 วินาที ร่วมกับตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 80°C นาน 10 นาที เป็นสิ่งทดลองที่ดีที่สุด เนื่องจากแป้งถั่วดาวอิน
คามีสีขาวใกล้เคียงกับสิ่งทดลอง Control และสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสได้สมบูรณ์ที่สุด เพราะหากยังคง
เหลือเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสอยู่ ในสภาวะการเก็บรักษามีโอกาสเกิดปฏิกิริยากลิ่นถั่วขึ้นมาได้อีก
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ตารางที่ 2 ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส (ค่า LOX) และความเข้มกลิ่นถั่วของแป้งถั่วดาวอินคา
ที่ไม่ผ่านการลดกลิ่นถั่ว (Control) ผ่านการลดกลิ่นถั่วด้วยวิธีการแช่สารละลาย EDTA วิธีการ
ให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับตู้อบลมร้อนและวิธีให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนเพียงอย่างเดียว
สิ่งทดลอง

ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
LOX (Unit/ml enzyme)
ความเข้มกลิ่นถั่ว#
EDTA 100 mmol/L
913.33±5.77b
2.20±0.92b
EDTA 120 mmol/L
873.33±20.82c
1.70±0.67bcd
EDTA 140 mmol/L
836.67±30.55c
1.50±0.53cd
MW 0 S + Hot air 80°C, 10min
550.00±26.46d
2.00±0.67bc
e
MW 90 S + Hot air 80°C, 10min
43.33±15.27
1.70±0.95bcd
MW 180 S + Hot air 80°C, 10min
0.00±0.00f
1.30±0.82de
Hot air 120°C, 30 min
0.00±0.00f
0.80±0.42e
Control
1470±36.05a
4.80±0.42a
a, b, c,…
หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
#
คะแนน 0 หมายถึง ไม่มีกลิ่นถั่ว และ 5 หมายถึง กลิ่นถัว่ เข้มมากที่สุด
120
100

LOX (%)

80
60
40
20
0
Control

EDTA100

EDTA120

EDTA140

MW0s+
Hot air
80°C, 10
min

MW90s+ MW180s+ Hot air
Hot air
Hot air 120°C, 30
80°C, 10 80°C, 10
min
min
min

ภาพที่ 2 เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมไลพอกซีจีเนส (%LOX) ของแป้งถั่วดาวอินคาที่ไม่ผ่านการลดกลิ่นถั่ว
(Control) ผ่านการลดกลิ่นถั่วด้วยวิธีการแช่สารละลาย EDTA วิธีการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ
ร่วมกับตู้อบลมร้อน และวิธีให้ความร้อนด้วยตู้อบลมร้อนเพียงอย่างเดียว

4. สรุปผล
การแช่แป้งถั่วดาวอินคาในสารละลาย EDTA และการให้ความร้อนมีผลต่อคุณภาพด้านสีและการลดกลิ่นถั่วของแป้งถั่ว
ดาวอินคา การแช่แป้งถั่วดาวอินคาในสารละลาย EDTA ความเข้มข้น 120 และ 140 mmol/L ทาให้ได้แป้งถั่วดาวอินคาที่มีสีขาว
มากที่สุด (p<0.05) วิธีการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟเวลา 180 วินาที ร่วมกับการอบด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 80°C 10 นาที
สามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไลพอกซีจีเนสได้ทั้งหมดเทียบเท่ากับวิธีการให้ความร้อนด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 120°C นาน
30 นาที โดยทาให้ได้แป้งถั่วดาวอินคามีความเข้มกลิ่นถั่วน้อยที่สุด (p<0.05)
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บทคัดย่อ
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
บุคลากรมีสมรรถนะตามวิสัยทัศน์ขององค์กร หากบุคลากรมีสมรรถนะในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะต่างๆที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแล้วการดาเนินงานในด้านต่างๆ ก็สามารถดาเนินไปอย่างราบรื่น แต่ถ้าหากบุคลากรขาดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานอันเนื่องมากจากขาดความรู้ ความสามารถหรือทัศนคติ จนทาให้การปฏิบัติง านเป็นไม่ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กร
กาหนด การจัดการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่จะต้องมีการวางแผนและการดาเนินงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้บุคลากร
มีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้นรวมทั้งก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนองค์กรในด้านอุตสาหกรรม
การบินเป็นองค์กรขนาดใหญ่
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพการทางานของพนักงานในองค์กร
ซึ่งการศึกษาพบว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านบรรยากาศในการทางาน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติ งานระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา และปัจจัยสิ่งแวดล้อมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน กับประสิทธิภาพใน
การท างานมี ความสั มพั นธ์ กั นอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ดั งนั้ นองค์ กรควรมี มาตรการต่ างๆ ที่ ส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อส่ งเสริ ม
ประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหนาต่อไป
คาสาคัญ: ศักยภาพการทางาน เป้าหมาย ประสิทธิภาพ

Abstract
Personnel development and training of in the organization is the organization needs to systematic and
effective process for personnel performance in the corporate vision. If the personnel are competent in the areas of
knowledge, skills, abilities, and characteristics appropriate to the operation, then the variety operational areas can
go smoothly. But the lack of personnel in the work due to lack of knowledge, ability or attitude which the
operation is not according to the standards which set by the organization. Personnel management, development,
and training are carefully planned to provide more efficient workforce and sustainable competitive advantage for
the aviation industry which is a large organization.
This study aims to study the potential of employees in the organization. It also examines the impact on
employee productivity development in the organization and the personal management factors that are related to
the potential of employees in the organization. The study found that environmental factors in working atmosphere
in work, the environmental factors in work performance between supervisors and supervisors, and the
environmental factors in the relationship between workers and colleagues effect the working efficiency was
significantly correlated. Therefore, the organization should take measures to promote the environment in order to
promote the efficiency of the employees which make the organization prosper.
Keywords: Working Potential, Goal, Effective
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1.บทนา
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง การดาเนินองค์กรในปัจจุบันต่างก็ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายใน ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ วิธีการดาเนินงาน การ
บริหารของผู้บริหารในองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ซึ่งสิ่งที่องค์กรในยุ คปัจจุบันให้ความสนใจอย่างมากคือการพัฒนา
สมรรถนะ (Competency) ขององค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้สามารถอยู่รอดและประสบความสาเร็จตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร ดังนั้นการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตามวิสัยทัศน์ขององค์กร หากบุคลากรมีสมรรถนะในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะต่างๆที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแล้วการดาเนินงานในด้านต่างๆ ก็สามารถดาเนินไปอย่างราบรื่น แต่ถ้าหากบุคลากรขาด
ความพร้อมในการปฏิบั ติงานอันเนื่องมากจากขาดความรู้ ความสามารถหรือทัศนคติ จนทาให้การปฏิบัติงานเป็นไม่ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่องค์กรกาหนด การจัดการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่จะต้องมีการวางแผนและการดาเนินงานอย่าง
รอบคอบ เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้นรวมทั้งก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
องค์กรในด้านอุตสาหกรรมการบินเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งการดาเนินงานมีส่วนสาคัญต่อการพัฒนากับ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้องค์กรจะต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดี การที่องค์กรบริหารงานเพื่อให้บรรลุภารกิจตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจะต้องประกอบไปด้วยหลายๆส่วน เช่น ระบบการบริหาร การจัดการองค์กร ตลอดจนการบริหารด้าน
บุคลากร ซึ่งส่วนนีถ้ ือเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย
หลายๆ ปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อมในการทางาน สวัสดิการต่างๆ ขององค์กร หรือแม้กระทั่งแรงจูงใจหรือความต้องการอื่นๆด้วย และ
ทั้งหมดก็เป็นผลรวมที่จะทาให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จัดเป็นทรัพยากรทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ เช่นตั วอาคาร เครื่องจักรโรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารควรจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรทางกายภาพให้คุ้มค่า และต้องบารุง ดูแลรักษาให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ ซึ่งปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางาน เช่น บรรยากาศในการ
ทางาน สัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา เป็นต้น นอกจากนั้นทรัพยากรมนุษย์ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญ ซึ่งถ้า
ไม่มีทรัพยากรมนุษย์ก็จะไม่มีองค์กรเกิดขึ้น ผู้บริหารที่ดีจะต้องจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดบุคลากรให้
เหมาะสมกับงานทางานตามที่ตนมีความถนัด บุคลากรก็จะเกิดความพึงพอใจในการทางาน งานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา (ไพโรจน์ ทิพมาตร์. 2548 :12-13) ดังนั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสาเหตุสาคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การผลิตและคุณภาพมาตรฐานของสินค้า ทาให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ธุรกิจจึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
มีทักษะความชานาญที่จาเป็นต่อการพัฒนาอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพโดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะนามาซึ่งผลผลิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตาแหน่งในการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และปัจจัย
ดังนั้นผู้ศึกษาสนใจที่จะทาการศึกษาค้นคว้าถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาผลลัพธ์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบว่าการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
นั้นมีแนวทางและวิธีใดบ้างที่จะทาให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้
ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพการทางานของพนักงานในองค์กรของบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) โดยมีตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยการบริหารบุคคลของพนักงานในบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) ด้านประชากรศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และด้านความพึงพอใจการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และตัวแปรตาม
คือ ศักยภาพในการทางานของพนักงานได้แก่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือปริมาณงาน คุณภาพงาน และผลผลิตจากการทางาน

2. วิธีการศึกษา
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดลาดับเนื้อหาแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน สายงานหรือฝ่ายในการปฏิบัติงานและรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบปลายปิด (Close302
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end) แบบมีให้เลือก 2 คาตอบ (Dichotomous choices) แบบมีให้เลือกหลายคาตอบ (Multiple choices) และแบบปลายเปิด
(Open-end) มีจานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) มีจานวน 10 ข้อ ประกอบด้วยด้านบรรยากาศในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา และ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ลักษณะคาถามเป็นแบบ Likert scale ซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale method) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) มีจานวน
12 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้าน
ขวัญและกาลังใจ ลักษณะคาถามเป็นแบบ Likert scale ซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) มี
จานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านผลผลิต ลักษณะคาถามเป็นแบบ Likert scale ซึ่งใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale method) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ

2.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทางานของพนักงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ:
กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มี ค วามถู ก ต้ อ งและมี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นเรื่ อ งการใช้ ภ าษา ผู้ วิ จั ย ได้ น า
แบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อที่จะนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงกับผู้ ที่
เกี่ยวข้อง

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทางานของ
พนักงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือ
จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เข้าไปเก็บข้อมูลกับพนักงานปฏิบัติการ จานวน 367 คน ด้วยตนเองและผู้แทนจาก
บริษัทฯ ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งลักษณะของการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ
พนักงานปฏิบัติการ ข้อมูลจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) 367 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการทาวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้าจากหนังสือ ตารา
บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้ง
นีก้ ารจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

2.4 การจัดกระทาข้อมูล
1. หลังจากเก็บข้อมูลแล้วนาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
2. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส (Coding) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS For Windows (Statistical Package for Social Science) เพื่อวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งใช้สถิติดังนี้
1.1 ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) เพื่ อ ใช้ อ ธิ บ ายลั ก ษณะข้ อ มู ล จากแบบสอบถามส่ ว นที่ 1 ลั ก ษณะด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน สายงานหรือฝ่ายในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย บรรยากาศในการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ด้านขวัญและกาลังใจ และส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านผลผลิต
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานประกอบด้วย บรรยากาศในการทางาน ความ สัมพันธ์ระหว่าง
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ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ด้านการจ่าย
ค่าตอบแทน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านขวัญและกาลังใจ และส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ปฏิบัติการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านผลผลิต
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระจากกัน

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
จากการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลการวิ จั ยเรื่ องแนวทางการพั ฒนาศั กยภาพการท างานของพนั กงานเพื่ อมุ่ งสู่ เป้ าหมายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ผู้วิจัยมีประเด็นสาคัญที่จะนามาสรุปผลการศึกษาค้นคว้า ดังนี้

3.1 ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 51.8 และเพศหญิง ร้อยละ 48.2 โดยพนักงาน
ปฏิบัติการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 23-40 ปี ร้อยละ 89.1 รองลงมาคือช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 8.7 และอายุ 22 ปีหรือต่ากว่า
ร้อยละ 2.2 ด้านระดับการศึกษาพนักงานส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 73.3 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อย
ละ 20.2 ระดับอนุปริญญาหรือปวส. ร้อยละ 6.0 และระดับปริญญาเอก ร้อยละร้อยละ 0.5 นอกจากนั้นในด้านระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน พบว่าพนักงานปฏิบัติการส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานระหว่าง 2-5 ปี ร้อยละ 39.8 รองลงมามีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 38.1 ช่วงระยะเวลา 21 ปีขึ้นไป ร้อยละ 9.5 ช่วงระยะเวลา 1ปีหรือต่ากว่า ร้อยละ 6.0 ช่วง
ระยะเวลา 11-15 ปี ร้อยละ 4.4 และระยะเวลา 16-20 ปี ร้อยละ 2.2 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสายปฏิบัติการ ร้อยละ 26.7
พนักงานในสายสนับสนุนธุรกิจ ร้อยละ 24.5 พนักงานในสายการพาณิชย์ ร้อยละ 21.0 พนักงานในสายบารุงรักษา ร้อยละ 17.7
และพนักงานฝ่ายมาตรฐานและอาชีวอนามัย ร้อยละ 10.1 ด้านรายได้พนักงานส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 9,00115,000 บาท ร้อยละ 35.7 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 34.1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,00130,000 บาท ร้อยละ 15.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาทหรือต่ากว่า ร้อยละ 9.8 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000
บาท ร้อยละ 5.2 ตามลาดับ

3.2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) ภาพรวมอยู่ในระดับดีจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการทางาน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ตามลาดับ

3.3 ข้อมูลความพึงพอใจของพนักงานปฏิบัติการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานปฏิบัติการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) ภาพรวมอยู่ในระดับดีจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ด้านการจ่าย
ค่าตอบแทน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านขวัญและกาลังใจ ตามลาดับ

3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การศึกษาประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านผลผลิต ตามลาดับ

3.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานสรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานโดยรวมกับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงานปฏิบัติการ พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านบรรยากาศในการทางานกับประสิทธิภาพใน
การทางานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับปานกลาง
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชากับประสิทธิภาพในการทางานมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างต่า และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงานกับประสิทธิภาพในการทางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทางบวก แสดง
ว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างต่า
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บรรยากาศ
ในการ
ทางาน
บรรยากาศในการ
ทางาน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบตั ิงานและ
ผู้บังคับบัญชา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบตั ิงานและ
เพื่อนร่วมงาน
สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ปริมาณงาน
คุณภาพงาน
ผลผลิต
ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บังคับบัญชา
เพือ่ นร่วมงาน

สิ่งแวดล้อม
โดยรวม

ปริมาณงาน

คุณภาพ
งาน

ประสิทธิ
ภาพใน
การ
ทางาน

ผลผลิต

1
.387**

1

.379**

.290**

1

.795**
.409**
.484**
.340**
.519**

.738**
.277**
.365**
.326**
.396**

.728**
.228**
.401**
.216**
.366**

1
.408**
.555**
.392**
.569**

1

**

.553
.378**
.813**

1
.504**
.897**

1

.691

**

1

สมมติฐานส่วนที่ 2 ปัจจัยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจั ยความพึ งพอใจต่ อการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยรวมมีความสัมพั นธ์ กั บ
ประสิทธิภาพการทางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่
ระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า ปัจจัยความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการจ่ายค่าตอบแทนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างต่า ปัจจัยความพึง
พอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับปานกลาง และปัจจัยความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านขวัญและกาลังใจมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างต่า

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจัดการทรัพยากรมนุษย์กบั ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การ
ขวัญและ
การบริหาร
ทรัพยากร การจ่าย
ปริมาณ คุณภาพ ผลผลิต ประสิทธิภาพ
ประเมิ
น
ผล
ก
าลั
ง
ใจ
ทรัพยากร
มนุษย์ ค่าตอบแทน
งาน
งาน
ในการ
การ
มนุษย์โดยรวม
ทางาน
ปฏิบัติงาน

ทรัพยากรมนุษย์
การจ่ายค่าตอบแทน
การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
ขวัญและกาลังใจ
การบริหารทรัพยากร
มนุษย์โดยรวม
ปริมาณงาน
คุณภาพงาน
ผลผลิต
ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

1

.523**
.296**

.188

**

1

.448**
.770**

.422**
.747**

.243**
.624**

.727

**

1

.316**
.348**
.272**
.389**

.187**
.145**
.194**
.207**

.306**
.450**
.351**
.460**

.266**
.265**
.326**
.338**

.374**
.423**
.400**
.487**

1
1
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1
.553**
.378**
.813**

1

**

.504
.897**

1
.691**

1
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3.6 อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ผู้วิจัยมีประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มีประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
1.1 ปั จ จั ย สิ่ งแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ งานด้ า นบรรยากาศในการท างานกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับปานกลาง กล่าวคือ ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในด้านบรรยากาศการทางานของพนักงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ พนักงานมีการทางานที่ค่อนข้างดีจึงทาให้
ประสิทธิภาพของตัวพนักงาน และทาให้ประสิทธิผลของตัวงานนั้นมีความสอดคล้องเข้ากันด้วย ซึ่งบรรยากาศในการทางานถือเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่องานตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟรายด์ แลนเดอร์ และ เอช. พิคเกิล
(Fried Lander and H. Pickle. 1968 : 195) ได้กาหนดตัวแปรซึ่งสามารถใช้ในการวัดความพึงพอใจในการทางานของสมาชิก ใน
องค์การได้ ในเรื่องเกี่ยวกับความไว้วางใจที่มีต่อผู้บริหาร ซึ่งความสามารถในด้านการจัดการของฝ่ายบริหารพนักงาน ตลอดจน
ความเห็นเกี่ยวกับการอานวยการว่าเป็นผู้ควบคุมจัดงานดีเพียงใด ความรู้เกี่ยวกับงาน ความสามารถให้งานเสร็จทันกาหนด การจัด
ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ การให้พนักงานรู้ว่าเขาถูกคาดหวังให้ทาอะไร การพยายามให้พนักงานทางานร่วมกัน การปฏิบัติ
ต่อคนงานอย่างยุติธรรม การให้กาลังใจ และความสนใจในการกินดีอยู่ดีของคนงานการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ความเพียงพอของ
การติดต่อสื่อสารสองทาง
1.2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชากับประสิทธิภาพในการทางานมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างต่า กล่าวคือ ถ้า
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานดีขึ้นจะมีประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานดีขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับผู้บังคับบัญชาในบริษัทหัวหน้าจะมีการการมอบหมายงานและการสั่งงานแก่พนักงานตามความคิดเห็นของตนเองโดยขาดการ
สอบถามความคิดเห็นจากพนักงานว่ามีความสามารถในการทางานนั้นๆ หรือไม่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การประสานสัมพันธ์ระหว่าง
หัวหน้ากับลูกน้องเกิดความผิดพลาดบางส่วนในด้านการมอบหมายงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฮนรี่ ฟาโย (1949 : 97) ยังมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักในการบริหารผู้บังคับบัญชาควรมีความยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับนักบริหารทุกระดับในองค์การ
โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ 1) ด้านหลักการแบ่งงานกันทา เพื่อให้การทางานง่ายต่อการปฏิบัติการโดยคานึงถึงความชานาญเฉพาะ
อย่างเพื่อมีประสิทธิภาพในการทางานสูงขึ้น 2) หลักอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยการมอบอานาจหน้าที่ตามตาแหน่งงานให้
สอดคล้องกับระดับความรับผิดชอบตามตาแหน่งงานนั้น 3) หลักวินัย เป็นการยอมรับและเชื่อฟังในกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่องค์กร
กาหนดขึ้น 4) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยอานาจที่จะควบคุมสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นของผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องรีบฟังคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น
1.3 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงานกับประสิทธิภาพในการ
ทางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างต่า
กล่าวคื อ ถ้า สภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงานของพนักงานด้า นความสัมพั นธ์ระหว่างผู้ ปฏิบัติ งานกั บเพื่อ นร่วมงานดี ขึ้นจะมี
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานดีขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบริษัทได้มีการมอบหมายงานแก่พนักงานที่มีการศึกษาสูง
แต่ขาดประสบการณ์ให้ทางานร่วมกับพนักงานที่มีประสบการณ์สูงแต่มีระดับการศึกษาน้อยโดยจะถูกใช้งานในระดับเดียวกันซึ่งมี
ทั้งเก่งและไม่เก่งผสมกันอยู่ ซึ่งส่งผลให้พนักงานที่รู้มากทางานมากกว่าแต่ทางานอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550 : 74) ได้กล่าวถึงการมอบอานาจในการตัดสินใจของผู้บริหารไม่ว่าจะระดับใดจะต้องค้นหาวิธีที่ดี
ที่สุดในการที่จะได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งภายในองค์กร โดยการให้พนักงานที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการทางานจะให้
อานาจในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ใช้กาลังสติปัญญาความสามารถ และให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดทัศนะที่ดีต่อการทางานร่วมกัน
2. ปัจจัยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
2.1 ปัจจัยความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการจ่ายค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างต่า กล่าวคือ บริษัทอาจจะมีนโยบายในการจะจ่ายค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ทางานได้ทั้ งคุณภาพและปริมาณตามที่บริษัทกาหนด ก็จะได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งถ้า
พนักงานคนใดปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานจะได้ค่าตอบแทนต่ากว่า ซึ่งแนวทางแก้ไขบริษัทจะต้องจัดอบรมและฝึกทักษะการปฏิบัติงาน
ให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้คุณภาพและปริมาณที่บริษัทกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงวุฒิ
แก้วกรม (2546) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรม
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เคมีขนาดกลาง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอม พบว่า แรงจูงใจด้านลักษณะงานที่ทา/ความรับผิดชอบ และแรงจูงใจ
ด้านการมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในเกณฑ์น้อยทุกด้าน นอกจากนั้น เจ .สเตซี่
อดัมส์ (J. Stacy Adams) กล่าวไว้ในหนังสือของ สมยศ นาวีการ (2543 : 329) ว่าความเสมอภาคเป็นการมุ่งเน้นถึงการรับรู้ของ
บุค คลว่ า ได้ ถูก ปฏิบั ติ อย่ า งยุ ติ ธรรมเพี ยงใดเมื่ อเปรีย บเที ย บกั บ บุค คลอื่ น ตามทฤษฎี ค วามเสมอภาคแล้ ว ถ้ าบุ ค คลรั บรู้ ว่ า
ผลตอบแทนของตนเสมอภาคกับผลตอบแทนที่บุคคลอื่นได้รับจากการมีส่วนร่วมช่วยเหลืออย่างเดียวกันแล้ว บุคคลเหล่านั้นเชื่อว่า
การปฏิบัติต่อพวกเขาย่อมยุติธรรมและเสมอภาค บุคคลจะประเมินความเสมอภาคโดยยึดอัตราส่วนระหว่างสิ่งที่ให้กับงาน (Input)
และสิ่งที่ได้รับจากงาน (Outcomes) เช่น คายกย่อง สวัสดิการและการเลื่อนตาแหน่งอัตราส่วนของสิ่งที่ให้และสิ่งที่ได้รับอาจถูก
เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นภายในกลุ่มงาน สภาวะของความเสมอภาคจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราส่วนของสิ่งที่ให้และสิ่งที่ได้รับของบุคคล
หนึ่งเท่ากับอัตราส่วนของสิ่งที่ให้และสิ่งที่ได้รับของอีกบุคคลหนึ่ง
2.2 ปัจจัยความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับปานกลาง กล่าวคือ บริษัทอาจมีการประเมินผลงาน
ตามปริมาณ และคุณภาพและงานที่ปฏิบัติได้ เพื่อการพิจารณาจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และการเลื่อนตาแหน่งแก่พนักงาน ดังนั้น
จึงมีการกาหนดแนวทางแก้ไขในการประเมินแล้วพบว่าพนักงานมีผลการปฏิบัติงานออกมาได้ค่อนข้างดีก็ต้องค่าตอบแทน หรือการ
ขึ้นเงินเดือนตามผลงานและปริมาณงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องและดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถ
มานะ (2545 : 408) กล่าวถึงเรื่องขวัญและกาลังใจจะผสมผสานของทัศนคติของผู้ปฏิบั ติงานที่มีต่องาน สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน การควบคุมบังคับบัญชา ค่าจ้างแรงงาน และปัจจัยเกี่ยวกับการทางานอื่นๆ ซึ่งถ้าองค์กรใดมีระดับขวัญสูงผู้ปฏิบัติงานก็จะ
มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
2.3 ปัจจัยความพึงพอใจในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ด้านขวัญและกาลังใจมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างต่า กล่าวคือ บริษัทอาจจะมีนโยบายในการจะจ่ายค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ทางานได้ทั้งคุณภาพและปริมาณตามที่บริษัทกาหนด ก็จะได้ ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งถ้า
พนักงานคนใดปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานจะได้ค่าตอบแทนต่ากว่า ซึ่งแนวทางแก้ไขบริษัทจะต้องจัดอบรมและฝึกทักษะการปฏิบัติงาน
ให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้คุณภาพและปริมาณที่บริษัทกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศวัจน์
พยุงผลชัยสาร,สมชาย คุ้มพลู (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบิน
จากัด (มหาชน) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานกับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผลการวิจัยพบว่า 1.ระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่งบริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับดังนี้ คือ ด้านความ
ผูกพันกับองค์กร ด้านความสามัคคี และด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ 2.พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง บริษัท
การบิน จากัด (มหาชน) ที่เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ ต่างกัน มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานไม่แตกต่างกัน มีขวัญกาลงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.ระดับปัจจัยที่มีผล
ต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่ง บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัย
กระตุ้นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความสาคัญมาก ได้แก่ ด้านความสาเร็จใน
การปฏิบัติงาน และด้านความรับผิดชอบ ส่วนด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ทาและด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน อยู่ในระดับปานกลางส่วนปัจจัยค้าจุนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความสาคัญในระดับปานกลางเรียงตามลาดับดังนี้ คือ ด้านความสั มพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
เงินเดือน และด้านนโยบายและด้านบริหาร ตามลาดับ 4.ปัจจัยกระตุ้นทั้ง 5 ด้านคือ ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ทา ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและปัจจั ยค้าจุนทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านเงินเดือน ด้านนโยบายและบริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และด้านการปกครองบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
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4. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารบริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ ากั ด (มหาชน) พบว่ า ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นน้อยอยู่ในระดับดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะโดยแยกออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1.1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา คือ ผู้บังคับบัญชาควรมีก ารส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่
พนักงานโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน เช่น การให้คายกย่องชมเชยเมื่อมีผลงานดี การแสดงให้เห็นชัด
ถึงการใช้อานาจหน้าที่ของตนเองต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจังในการบังคับใช้กฎระเบียบต่อผู้ที่ทางานไม่ดี ใช้เหตุผลตัดสินใจต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนการให้คาแนะนาปรึกษาได้เป็นอย่างดีเมื่อ
พนักงานเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงาน หากสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้จะทาให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจที่
ได้รับคายกย่องชมเชยเมื่อผลงานออกมาดี ทางานด้วยความกระตือรือร้น นอกจากนั้นยังเป็นการป้องกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อ
องค์กร ทาให้งานบรรลุเป้าหมายในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการได้รับความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี ถ้าพนักงานในองค์กรเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยเฉพาะในการสร้างความจริงใจในการ
ทางานร่วมกัน มีความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมงานด้วยกัน การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ยกย่องและให้ความสาคัญและให้
เกียรติแก่บุคคลอื่นด้วยความสุจริตและความบริสุทธิ์ใจ ก็จะทาให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างร่วมแรงร่วมใจระหว่างตนเองกับเพื่อน
ร่วมงานเป็นอย่างดีตลอดจนบรรลุเป้าหมายในการทางานทั้งด้านปริมาณงาน คุณภาพงานและผลผลิตก็ออกมาดีบรรลุเป้าหมายใน
การทางานที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานให้เกิดขึ้นภายในองค์การ ควรมีกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และการทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทางานต่อไป โดยการจัดอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับเพื่อนร่วมงาน และระหว่างพนักงานกับ
ผู้บังคับบัญชาตามไปด้วย
2. ความพึงพอใจของพนักงานปฏิบัติการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับงานที่ทามีโอกาสใช้ความสามารถ ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่บริษัทก็ควรกาหนดขอบเขตภาระหน้าที่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับพนักงานที่มีระดับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดยให้โอกาสในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงานให้ได้ทั้งปริมาณ คุณภาพตามที่บริษัทกาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถก้าวไปสู่
ตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นในระดับบริหารต่อไปตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเป็นอย่างดี
3. ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในด้านผลผลิต พบว่า พนักงานมี
ประสิทธิภาพการทางานอยู่ในระดับดี แต่พนักงานปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่ทางานกลางแจ้งจะต้องทางานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ต้อง
ประสบปัญหาทั้งฝุ่น แสง และเสียงอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้ประสิทธิภาพการทางานด้านผลผลิตอาจไม่เสร็จตามเวลาที่ลูกค้า
ต้องการ ดังนั้นบริษัทควรสนับสนุนในเรื่องการอานวยความสะดวกอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันปัญหาฝุ่น แสง และ
เสียงที่เกิดจากการปฏิบัติงานแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งเพื่อให้งานที่ผลิตออกมามีปริมาณและคุณภาพตาม มาตรฐานที่
ลูกค้าและบริษัทกาหนด
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บทคัดย่อ
การวิจัยนีเ้ ป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
ชลบุรี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรี จานวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมกีฬาที่นิยมมากที่สุดคือกีฬากอล์ฟ มีความถี่โดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่ม 2-3 คน มีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวครั้งละประมาณ 1,948 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคมและเพื่อนร่วมงาน โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก และปัจจัยในสิ่งกระตุ้น
อืน่ ๆ ได้แก่ ด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ : พฤติกรรม การท่องเทีย่ วเชิงกีฬา การตัดสินใจ

Abstract
The purpose of this research is to study behaviors and factors that influenced the decision marking of
Thai tourists in sport tourism Chonburi Province. The samples were 400 Thai sport tourists in Chonburi Province.
The results found that most popular sport behavior of the tourists was golf. The average was 2 times a month,
most of them were in groups 2-3 persons. The expenditure for each travelling were about 1,948 baht. The
purpose were to strengthen health and to build up relationships with society and colleagues. Additionally, the
factors that influenced sport tourist behavior were marketing stimulation, which was in a high level of the
important of significance, while other stimulated factors such social and economic were in a moderate level.
Keywords: Behavior, Sport tourism, Decision making

1. บทนา
จากนโยบายการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การท่องเที่ยวอันนามาซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมาก ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
โดยมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ มีการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก สามารถดึงดูดลูกค้าชาวไทยและต่างชาติที่มีความชื่นชอบการออกกาลังกายหรือกิจกรรม
นันทนาการโดยใช้กีฬา การเติบโตของการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีในแต่ละปีมีจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทาง
มาที่นี่ปีละไม่ต่ากว่า 3 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปีละ 64,000 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นปีละ 10-15 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลเมืองพัทยาระบุว่า ปี 2548 มีนักท่องเที่ยวเข้ามา 4.8 ล้านคน
ปี 2549 เพิ่มขึ้น 5.2 ล้านคน ปี 2550 และเพิ่มขึ้น 5.5 ล้านคน (2552: กรุงเทพธุรกิจ)
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรีเป็นจุดขายใหม่ที่จะก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะ 14
นโยบายเร่งด่วนและปัญหาหนึ่งในนั้นคือยุทธศาสตร์สาคัญที่จะใช้เป็นจุดขายใหม่ นั่นก็คือ กีฬา และนันทนาการ โดยนโยบายของ
ระดับผู้บริหารเมืองพัทยาพยายามใช้กีฬาและกิจกรรมนันทนาการดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพัทยาโดยการจัดให้มีการแข่งกีฬานานาชาติ
มากขึ้น อาทิ กอล์ฟ วินเซิร์ฟ เจสกี เทนนิส และอื่นๆ ส่วนรายได้ที่เข้ามาเพิ่มนั้นจะเน้นไปที่กิจกรรมความบันเทิงในช่วงกลางวัน เป็น
การประชาสัมพันธ์เรื่องของกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นกีฬายิงปืน แข่งรถโกคาร์ท ดาน้า เจสกี ฯลฯ เพื่อสร้างสีสันความบันเทิงดึง
กลุ่มนักท่องเที่ยวหน้าใหม่และเก่าให้เข้ามาเที่ยวจากปัจจุบันที่มีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นชายหาดพัทยา เกาะล้าน
under water world สวนนงนุช สวนเสือศรีราชา สวนนงนุช เป็นต้น
จากความสาคัญดังกล่าวอันนามาสู่การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่หมายถึง การกระทา การแสดงออก หรือการให้ความสนใจ
ในสินค้าหรือการบริการที่จัดไว้บริการ ซึ่งการกระทาดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ โดย
การศึกษาดังกล่าวทาให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องสามารถหาแนวทางแก้ไข
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กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในการตัดสินใจของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการ
ตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทาให้การพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์สามารถทาได้ดีขึ้น โดยจะเอื้อประโยชน์ในการแบ่งส่วน
ตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกับชนิดของสินค้าที่ต้องการและเพื่อช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด
ของธุรกิจต่างๆ เพื่อความได้เปรียบคู่แข่งขัน
ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยมีกิจกรรมกีฬาใน
เขตจังหวัดชลบุรี เพื่อการพัฒนากิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยผ่านการเรียนรู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถนาผลการวิจัยไปกาหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค หรือระดับจังหวัดสามารถนาไปกาหนด
เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรีมีประมาณเพิ่มมากขึ้นพร้อมคุณภาพ จากการ
ริเริ่ม พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ตรงตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

2. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในสถานบริการในเขตจังหวัดชลบุรี
ได้แก่ สนามกอล์ฟ สนามแข่งขันฟุตบอล และสนามแข่งรถโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง ได้มาจากการกาหนดขนาดของ
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาชาวไทยในเขตจังหวัดชลบุรีทั้งหมดจากตารางคานวณสูตรของยามาเน่ ในระดับความเชื่อมั่นทีร่ ้อยละ 95
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่มีค่าความน่าเชื่อถือได้ .896 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3
ตอน ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที่ 2 เป็นแบบรายงานพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา และส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาดและสิ่งกระตุ้นอื่นๆ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป SPSS for Windows และทา
การวิเคราะห์ผล โดยแยกสถิติที่ใช้ตามแบบสอบถามแต่ละตอนเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของตอบแบบสอบถามแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อย
ละ แล้วนามาเสนอในรูปของตารางและความเรียง ในระดับของปัจจัยทางการตลาดด้านต่างๆ มาแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทา
การวิเคราะห์หาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคาตอบแต่ละข้อแล้วนาเสนอการแปลผลในรูปของตารางและ
เรียงความ โดยกาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 มีความสาคัญในการใช้บริการ ระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 มีความสาคัญในการใช้บริการ ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 มีความสาคัญในการใช้บริการ ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 มีความสาคัญในการใช้บริการ ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 มีความสาคัญในการใช้บริการ ระดับน้อยที่สดุ
และใช้สถิติทดสอบ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ได้แก่ Chi-Square test

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาพบว่านักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรี
ใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ76.7 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 23.3 มีอายุเฉลี่ยในระดับ 29 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ
67.7 อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจและพ่อค้าร้อยละ 43 โดยมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001-45,000 บาท ซึ่งจากข้อมูลพื้นฐาน
ของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่พบสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของบริษัท นาโน เซิร์ช จากัด (2551) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของประชาชนไทยที่ออกกาลังกายเป็นประจาพบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศชายร้อยละ 59.5 และเพศหญิงร้อยละ 40.5 จึงทาให้ผลการวิจัยในครั้งนี้มีมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่ที่มีอายุเฉลี่ยในระดับ
29 ปี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเนื่องจากช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงอายุที่ภาวะของการทางานมีความมั่นคงมากที่สุด และจากการศึกษาของ
Smilley และ Could (อ้างอิงใน ปรีชา กลิ่นรัตน์, 2537) ผู้วิจัยมีความเห็นว่ากลุ่มช่วงอายุดังกล่าวเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงต้นของการทางาน
มีความชอบความท้าทาย และเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทางาน จึงมีพฤติกรรมมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี มากและรองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี ผู้วิจัยเห็นว่าเนื่องจากการศึกษาพบว่าระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ปริญญาตรีและมีแนวโน้มที่มีระดับของการศึกษาที่สูงขึ้น โดยสังเกตจากร้อยละของระดับการศึกษาที่สูงกว่า
ปริญญาตรีมีถึงร้อยละ 18 ซึ่งสอดคล้องกับคาร์นี และเลวิส (อ้างอิงใน ประกอบ กระแสโสม, 2540) ที่กล่าวว่าบุคคลที่มีการศึกษาสูงจะ
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการรักษาสุขภาพที่ถูกสุขลักษณะซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพด้วย ด้านการประกอบอาชีพของ
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจ และพ่อค้าโดยมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001-45,000 บาทนั้น
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเนื่องจากส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวมีการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงกีฬาโดยเฉพาะกีฬากอล์ฟและรวมกีฬาชนิดอื่นๆ ซึ่งต่างก็
มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน ส่งผลให้ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่านักท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวเพราะความ
เป็นอาชีพที่สามารถบริหารเวลาได้อย่างอิสระมากกว่าอาชีพอื่นๆ ที่มีช่วงของเวลาการทางานที่ต้องทางานอยู่ภายในกรอบเวลาทางานปกติ
ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมกีฬาพบว่ากีฬาที่นิยมมากที่สุดคือกีฬากอล์ฟร้อยละ69.5 รองลงมา คือ
กีฬาฟุตบอลร้อยละ 35.7 โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาโดยตรงร้อยละ 90.5 แบ่งออกเป็นผู้เล่นกีฬาร้อยละ 72 และผู้ชมร้อย
ละ 18.5 และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาทางอ้อมร้อยละ 9 ความถี่ในการเข้าชมร่วมกิจกรรมกีฬาโดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 32.3 และ
มีการกระจายอยู่ระหว่าง 1 ครั้ง และ 3 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 21.7 และ 23.7 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่ม โดยเฉลี่ยกลุ่มอยู่
ระหว่าง 2-3 คน จากค่าเฉลี่ย 2.45 คน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งละประมาณ 1,948 บาท ส่วนวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่ให้ความสาคัญด้านสุขภาพมากที่สุดถึงร้อยละ 92.3 รองลงมา คือเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคมและ
เพื่อนร่วมงานร้อยละ 62.0
ผลจากการศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พร้อมการแปลผล ระดับของความสาคัญในการตัดสินใจ แสดงได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดชลบุรีในสิ่งกระตุ้นทางการตลาด ด้านสินค้าและบริการ (Product)
รายการ

ค่าเฉลี่ย

ด้านสินค้าและบริการ (Product)
1.สภาพของสินค้าและบริการ
2.มาตรฐานคุณภาพของการบริการ
3.ระดับของความท้าทาย หรือความยากง่ายของกิจกรรม
4.บรรยากาศของสนามกีฬา
5.การบริการของพนักงาน
6.สภาพคลับเฮาส์
7.สภาพล็อคเกอร์ ห้องเก็บของ หรือห้องแต่งตัว
8.ร้านอาหารภายใน
9.ร้านจาหน่ายอุปกรณ์ และของที่ระลึก
รวม
ด้านราคา (Price)
1.ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬามีความเหมาะสม
2.ค่าเช่า/บริการ อุปกรณ์ ราคาประหยัด
3.ค่าใช้จ่ายที่พักมีความเหมาะสม
รวม
ด้านสถานที่ (Place)
1.ตั้งอยู่บนทาเลที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก
2.มีแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงสนามกีฬาหรือกิจกรรมเสริมอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง

3.มีความสะดวกสบายในการจองสนาม หรือ ซื้อบริการ
รวม

312

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปลผลระดับ
ความสาคัญ

4.38
4.69
4.35
4.89
3.40
2.56
4.53
3.27
3.88
3.99

0.459
0.562
0.254
0.288
0.214
0.689
0.254
0.365
0.695
0.785

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับน้อย
ระดับมากที่สุด
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมาก

3.70
3.25
3.34
3.43

0.990
0.880
0.818
0.857

ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

3.70
3.35
3.28
3.44

0.958
0.864
0.842
0.821

ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
ด้านรายการส่งเสริมการขาย (Promotion)
1.มีสื่อประเภทต่างๆเช่นเว็บไซด์เกี่ยวกับกีฬาและนิตยสารอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ ง่าย
2.มีรายการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ เช่น เทศกาล Golf Festival
3.มีการโน้มน้าวจากการจัดรายการ ที่น่าสนใจ เช่น พี่พกั พร้อมกิจกรรมกีฬา
4.มีการจัดรายการแข่งขันในระดับชาติ ที่น่าสนใจ และสร้างชื่อเสียง
รวม
สิ่งกระตุ้นอื่นๆ
1.เป็นการชักชวนจากบุคคลอื่น
2.เพื่อตอบสนองด้านการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง
3.นิสัยส่วนตัวที่ชอบความท้าทาย
4.เป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ
5.ด้านภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศ
6.รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นของตนเอง
7.เทคโนโลยีใหม่ นามาสู่ของวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ดี
8.เทศกาลต่างๆ ที่มีในพื้นที่จังหวัด
รวม

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

3.53
3.70
3.70
3.35
3.55

0.898
0.958
0.901
0.864
0.994

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

3.89
3.73
3.74
3.79
3.22
3.60
3.31
3.40
3.11

0.817
0.811
0.873
0.880
0.883
0.868
0.930
0.880
0.894

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ความสาคัญสาหรับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิง
กีฬาของนักท่องเที่ยว โดยมี ปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยด้านสินค้าและบริการ ราคา สถานที่และ
รายการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.99 3.43 3.44 และ 3.55 ตามลาดับ สาหรับปัจจัยในสิ่งกระตุ้นอื่นๆ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีปัจจัยด้านสังคม และเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับมากคือการชักชวนจากเพื่อน การตอบสนองตนเอง ด้านสุขภาพและนิสัย
ส่วนตัว และเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ รวมทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ที่ตนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ในด้านของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีในด้านสิ่งกระตุ้นทางการตลาด
ด้านสินค้าและบริการโดยรวมในระดั บมาก โดยให้ความสาคัญในทุกรายการค่อนข้างสาคัญมาก ยกเว้นในรายการของสภาพ
คลับเฮ้าส์ อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.56) ด้านราคาโดยรวมในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.857
ด้านสถานที่หรือช่องทางการตลาดโดยรวมในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.821 ด้านรายการ
ส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.994 สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีในสิ่งกระตุ้นอื่นๆ โดยรวมในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 3.11 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.894 โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นการสอดรับกับแนวคิดของคอทเลอร์ (Kotler, 1997. p 92 อ้างอิงใน ปรวีย์
ทองคา. 2547) ที่ให้ความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถตอบสนองเป้าหมาย และนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ทางการตลาดได้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในการผสมผสานองค์ประกอบ 4 ส่วน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีการผสมผสานอย่างถูกต้อง
และให้เกิดความแตกต่างเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้
บริการหากผู้บริโภคพบว่าเกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมกับผู้ใช้บริการเอง โดยทั้งหมดก่อให้เกิดเป็นปัจจัยที่สาคัญสาหรับการตัดสิน
ในแสดงพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการวิจัยครั้งนั้นด้วย
ส่วนปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจมีความสาคัญอยู่ในระดับมากคือ การชักชวนจากเพื่อน การตอบสนองตนเอง ด้าน
สุขภาพและนิสัยส่วนตัว และเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ รวมทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ตนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ ณัฐ
กานต์ แสงแจ่ม (2541) ที่ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัย
ขั้นพื้นฐานที่สุดในการกาหนดความต้องและพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับ
การยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่ง รวมถึงปัจจัยทางสังคมที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภค ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้บริโภคกลุ่มอ้างอิงที่แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ กลุ่มปฐม
ภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีข้อจากัดในเรื่องอาชีพ ระดับชั้นทาง สังคม และช่วงอายุ และ กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทาง
สังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว รวมทั้ง อิทธิพลจากครอบครัว ที่เป็นสถาบันที่ทาการบริโภคที่สาคัญที่สุด โดยนักการตลาดจะ
พิจารณาครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็นรายบุคคล รวมทั้งบทบาททางสถานะบุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว
กลุ่ม อ้างอิงทาให้บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มและยังสอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคลที่การตัดสินใจของ
ผู้ซื้อมักได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการศึกษา รูปแบการดาเนินชีวิต วัฏ
จักรชีวิตครอบครัว
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ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวระหว่างเพศและวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา มีค่าการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันเท่ากับ 4.600 และมีค่า Sig = .100 ซึ่งสรุปได้ว่า เพศกับวัตถุประสงค์
ของการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาไม่มีความสัมพันธ์กัน
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวและวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าการทดสอบ
ความเป็นอิสระต่อกันเท่ากับ 2.450 และมีค่า Sig = .100 ซึ่งสรุปได้ว่าระดับการศึกษากับวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาไม่มี
ความสัมพันธ์กันและผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้านระดับการศึกษากับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกีฬาด้านจานวนครั้งที่ร่วมกิจกรรมมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .041 โดยมีค่าความน่าจะเป็นของการทดสอบเท่ากับ 0.22 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระดับการศึกษาของ
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาไม่มีความสัมพันธ์กับจานวนครั้งที่ร่วมกิจกรรมในทางสถิติ
จากการทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์และ
จานวนครั้ง เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นบุคคลที่มีนิสัยส่วนตัวคือชอบความท้าทาย ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมต้องอาศัยความสอด
รับกันระหว่างกลุ่มอ้างอิงทางครอบครัว และทางสังคม รวมทั้งช่วงของการบริหารจัดการกับช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการงานมาเป็นส่วน
พิจารณาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

4. สรุปผล
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนักท่องเที่ยวพบว่า ปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นทางการตลาดอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยด้านสินค้าและบริการ ราคา สถานที่และรายการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.99 3.43 3.44 และ 3.55 ตามลาดับ สาหรับปัจจัยในสิ่งกระตุ้นอื่นๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีปัจจัยด้าน
สังคม และเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับมาก พฤติกรรมกีฬาที่นิยมมากที่สุดคือกีฬากอล์ฟ ซึ่งเป็นการเข้าร่วมกีฬาโดยตรงมีความถี่โดยเฉลี่ย
2 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่ม 2-3 คน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งละประมาณ 1,948 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพ และเพื่อสร้างความสั มพันธ์ กั บสังคมและเพื่อนร่วมงาน ส่ วนปัจจัยทางด้านข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กันในทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตจังหวัดชลบุรีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้วิจัยพบว่ามีนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาชาวต่างชาติอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่น่าสนใจศึกษา จึงเห็นว่า ควรศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
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บทคัดย่อ
กลุ่มอาการออทิสติกเป็นความผิดปกติทางพัฒนาการทางด้านภาษาและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติของสมอง และพบได้บ่อยในช่วงปฐมวัยหรือในช่วงอายุ 3 ถึง 6 ขวบ ในการวิจัยนี้เป็นการบาบัดเด็กในกลุ่มอาการออทิ
สติกโดยที่แม่หรือผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยใช้จักรยานช่วยในการบาบัด และมีอาสาสมัครเป็นคู่ผู้ปกครองและเด็กจานวน 6 คู่ โดยที่เด็ก
ที่เข้าร่วมในการวิจัยนี้เป็นเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกที่มีอายุ 4 ถึง 6 ขวบและมีผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ ได้ดาเนินการจัด
กิจกรรมจักรยานบาบัดติดต่อกัน 4 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) วันละประมาณ 1 ชั่วโมง ในระหว่างการทากิจกรรม
จักรยานบาบัดมีกิจกรรมเสริมที่เน้นให้เรียนรู้จากของจริงและเน้นให้แม่หรือผู้ปกครองสอนให้เด็กพูดหรือรู้จักสิ่งที่กาลังใช้เป็นสื่อใน
การสอน ในการประเมินผลการบาบัดใช้แบบประเมินที่ดัดแปลงมาจากของ Rimland, W. และ Edelson, S.M. โดยประเมินผลก่อนทา
กิจกรรมและหลังสิ้นสุดการทากิจกรรม จากการวิจัยพบว่า คะแนนประเมินในด้านภาษา การสื่อสาร และการรับรู้ เข้าใจของเด็กมี
คะแนนเพิ่มขึ้นเกือบทุกคน และเมื่อทาการทดสอบทางสถิติด้วยวิธีการทดสอบทีชนิดคู่พบว่า เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 90 หรือระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.1 และเป็นที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งว่า เด็กที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
เด็กที่มีอายุน้อยและน้อยที่สุดในกลุ่ม จากผลการวิจัยจึงสามารถกล่าวได้ว่า กิจกรรมจักรยานบาบัดนี้ได้ผลจริงและสามารถช่วยเพิ่ม
พัฒนาการทางด้านภาษาให้กับเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกได้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายน้อย สามารถนาไปทาได้ที่บ้านหรือใน
ละแวกบ้านได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบาบัดรักษาเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกได้ต่อไป
คาสาคัญ: จักรยานบาบัด ออทิสติก การเรียนรู้จากสภาพจริง

Abstract
Autism or autistic spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder characterized by impairments
in social communication and interaction which causes by brain abnormality. The symptom of ASD children could
be observed in the age of 3 to 6 years. In this research, the common bicycles with additional padded saddle were
used as assistant for ASD therapy. Six ASD children aged 4 to 6 years and their mothers (or parent) were invoked as
volunteers in the bicycle-assisted therapy. All children were diagnosed by psychiatrists. The participants attended
the program of therapy for about 1 hour per day from Monday to Friday in 4 week duration. The main concept of
teaching with REAL things such as real apples, real oranges, real balls and so on, was introduced between the
children sit on the bicycle to help children to speak and understand. The Autism Treatment Evaluation Checklist
modified from Rimland, W. and Edelson, S.M. was applied for developing assessment for both of before and finish
the activity program. The authors found that the post-test scores in the aspect of speech, communication and
awareness of all children were higher than the pre-test scores except for one child. In addition, the statistical
paired t-test revealed that the developing in speech, communication and awareness of children was increase
significantly at 90% of confidence level or 0.1 of significant level. It should be emphasized that the children with
high and highest scores increasing were the children with low and lowest ages in the group. These findings
indicated that the bicycle-assisted therapy can be used for an alternative ASD therapy, especially for speech,
communication and awareness, with low cost and easy assign at home.
Keywords: Bicycle-assisted Therapy, Autistics, Real-Facing Learning
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1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคออทิซึม (Autism) หรือกลุ่มอาการออทิสติก (Autistic Spectrum Disorder) หรือเรียกสั้นๆ ว่า เอเอสดี (ASD) เป็น
ความผิดปกติของพัฒนาการในเด็ก เช่น ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง บกพร่องในการใช้ภาษา เป็นต้น มักพบบ่อยในช่วงปฐมวัยหรือ
ในช่วงอายุ 3 ถึง 5 ขวบ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง ในทางการแพทย์เชื่อว่า ความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เป็น
ทารกในครรภ์ของมารดา โดยเป็นผลอย่างซับซ้อนจากปัจจัยทางพันธุกรรม (ความผิดปกติของโครโมโซม) และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ขณะตั้งครรภ์ที่ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างชัดเจน สาหรับในประเทศไทยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
ได้รายงานว่า มีจานวนเด็กออทิสติกในช่วงอายุ 0 ถึง 18 ปีประมาณ 200,000 คน หรือคิดเป็นประมาณ 1 คนต่อประชากร 400 คน
ท่ามกลางวิธีการบาบัดเด็กออทิสติกที่หลากหลาย เช่น อาชาบาบัด ช้างบาบัด ธาราบาบัด ดนตรีบาบัด กิจกรรมบาบัด การ
ฝังเข็ม อัดออกซิเจนเข้าสมอง ควบคุมโภชนาการ กินยาควบคุมพฤติกรรม เป็นต้น พ่อแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกจึงต้องเลือกที่จะรักษาลูก
โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีผสมกัน อุปสรรคที่สาคัญในการบาบัดรักษาอย่างหนึ่ง คือ การเดินทางที่ไม่สะดวกโดยเฉพาะใน
เมืองใหญ่ และอาจไม่สามารถพาไปได้ทุกวัน บวกกับข้อจากัดอย่างอื่น เช่น หากต้องการรักษาด้วยอาชาบาบัดก็ต้องมีสนามม้า ฟาร์มที่
เลี้ยงม้า หรือศูนย์การทหารม้าที่รับบาบัดเด็กกลุ่มนี้ตั้งอยู่ใกล้บ้านหรืออยู่ในวิสัยที่พาไปได้ หรือหากต้องการรักษาด้วยวิธีช้างบาบัดก็
ต้องมีปางช้างหรือศูนย์คชบาลอยู่ใกล้บ้าน ซึ่งมีอยู่ไม่กี่จังหวัด หรือหากต้องการรักษาด้วยธาราบาบัดก็ต้องรู้จักสระว่ายน้าและมีครูฝึก
ที่เข้าใจเด็กกลุ่มนี้จริงๆ เป็นต้น จากเหตุผลข้างต้นจึงนาไปสู่การเข้าถึงการรักษาที่แตกต่างกัน
วิธีจักรยานบาบัด (Bicycle-Assisted Therapy) เป็นวิธีการใหม่ที่ใช้พื้นฐานเดียวกับวิธีอาชาบาบัด (Hippotherapy) คือ
เป็นการบูรณาการประสาทความรู้สึกที่ให้ความสาคัญต่อการตอบสนองเพื่อการปรับตัว (Adaptive Response) ในขณะที่เด็กอยู่บน
จักรยาน โดยใช้สิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพที่จะทาให้สมองเกิดการบูรณาการความรู้สึกได้ ทั้งทางกายสัมผัส (หรือรับรู้จากกล้ามเนื้อ เอ็น
และข้อต่อ) ทางการมอง และทางการได้ยิน โดยเป็นกิจกรรมที่มกี ารเคลื่อนไหวที่พลวัต (Dynamics) หรือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ซึ่งเชื่อ
ว่าสามารถกระตุ้นพัฒนาการ สร้างสมาธิ และรู้จักควบคุมร่างกายและอารมณ์ได้ ซึ่งจากรายงานวิจัยของกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์และ
คณะในปี พ.ศ. 2552 ได้ศึกษาผลของอาชาบาบัดในเด็กออทิสติกจานวน 26 คน และได้รายงานว่า เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ
สังคม พฤติกรรม อารมณ์ การพูด ความมั่นใจในตัวเอง การทากิจวัตรประจาวัน และความสัมพันธ์กับสัตว์ดีขึ้น แม้ว่าเด็กแต่ละคนมี
พัฒนาการดีขึ้นไม่เท่ากันและอาจไม่ครบทุกด้านก็ตาม จากข้อจากัดของสนามม้าหรือสถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับอาชาบาบัดมีน้อย สิ่ง
ที่แตกต่างกันระหว่างจักรยานบาบัดและอาชาบาบัด คือ 1) การเคลื่อนไปของจักรยานไม่เหมือนการเคลื่อนไหวของม้า ม้าก้าวย่างไป
ตามการบังคับของผู้บังคับม้า ซึ่งในไทยส่วนใหญ่เป็นนายตารวจม้าหรือทหารม้าหรือเจ้าของม้าจากฟาร์มที่เลี้ยงม้า แต่จักรยานเคลื่อน
ไปตามคาสั่งของหัวใจของคนเป็นแม่ 2) ขณะที่เด็กอยู่บนหลังม้าซึ่งเกิดบูรณาการของประสาทความรู้สึกและเกิดสมาธิที่จะเรียนรู้ได้ แต่
บางครั้งอาจไม่ได้เรียนรู้เพิ่มก็ได้เนื่องจากผู้บังคับม้ารับคาสั่งมาเพียงให้จูงหรือควบคุมม้าให้เดินรอบสนามให้ครบรอบเท่านั้น ในขณะที่
จักรยานบาบัดมีกิจกรรมเสริมให้เด็กเรียนรู้ขณะที่เด็กอยู่และไม่อยู่บนจักรยานเพิ่มเติมเข้าไป โดยเป็นกิจกรรมที่ใช้หลักการเรียนรู้จาก
สภาพจริง (Real-Facing Learning) คือ เน้นเรียนรู้จากของจริงหรือสถานการณ์จริง (ไม่ใช่ภาพวาด) เช่น ผลไม้จริงๆ ต้นไม้จริงๆ
สถานการณ์ที่โดนแดดแล้วร้อนจริงๆ หรือเข้าที่ร่มแล้วเย็นลงจริงๆ เป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาการใช้จักรยานบาบัดในการฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กออทิสติก โดยเป็นการบาบัดที่แม่หรือผู้ปกครองของ
เด็กมีส่วนร่วมในการบาบัดนั้นด้วย
2) เพื่อประเมินผลของการบาบัดเด็กออทิสติกด้วยวิธีจักรยานบาบัดในด้านพฤติกรรมและพัฒนาการทางด้านภาษา

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เป็นการวิจัยทีม่ ีอาสาสมัครคู่ของแม่/ผู้ปกครองและเด็กที่เป็นออทิสติก โดยเด็กมีอายุระหว่าง 4 ถึง 6 ปีและมีใบรับรองการ
ตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ ส่วนจักรยานที่ใช้เป็นจักรยานที่เสริมเบาะที่ด้านหน้าสาหรับให้เด็กนั่ง ในส่วนของการดาเนินการจัดกิจกรรม
จักรยานบาบัดเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเส้นทางที่ขี่จักรยานไป และมีกิจกรรมเสริมต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
ที่เด็กอยู่บนจักรยานและไม่ได้อยู่บนจักรยาน โดยดาเนินการเป็นเวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆ ละประมาณ 1 ชั่วโมง และในส่วนของ
การประเมินผลการบาบัดเป็นการประเมินผล 3 ด้าน คือ 1) ด้านภาษา การสื่อสาร และการรับรู้เข้าใจ 2) ด้านการเข้ากับสังคมได้ และ
3) ด้านสุขภาพ ร่างกาย และพฤติกรรม โดยดาเนินการประเมินผลทั้งก่อนและหลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรม กรอบแนวคิดโดยรวมของการ
วิจัยนี้สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1
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1.4 การสารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
วิธีบาบัดเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกนั้นมีอยู่หลากหลายวิธีการ แต่อาจสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่ม
ของวิธีบาบัดเด็กในลักษณะที่เป็นการรักษา เช่น การรักษาโดยวิธีฝังเข็ม (Acupuncture Treatment) การรักษาโดยการให้รับประทาน
ยาทางจิตเวช การรักษาโดยการให้สูดดมอากาศที่มีส่วนประกอบของแก๊สออกซิเจน (Oxygen Gas) ในปริมาณสูงหรือเรียกอีกอย่างว่า
การอัดออกซิเจนเข้าสมอง การควบคุมโภชนาการโดยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของนม แป้งข้าวสาลี หรือช็อกโกเลต
(Chocolate) เป็นต้น ตัวอย่างของงานวิจัยในกลุ่มนี้ ได้แก่ งานวิจัยของกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์และคณะ (2544) ได้ใช้วิธีการฝังเข็ม
กับเด็กออทิสติกจานวน 24 คน โดยมีอายุระหว่าง 2.6 ถึง 11.5 ปี และรายงานว่า เด็กมีพัฒนาการในด้านการเข้าใจภาษา การใช้ภาษา
การช่วยเหลือตัวเองและสังคม และมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อดีขึ้นในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก โดยงานวิจัยในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นงานที่มี
การศึกษามานานแล้ว ทาให้การสืบค้นหรือการเข้าถึงเอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทาได้ยาก หรือยังไม่เป็นงานวิจัยที่เผยแพร่คือเป็น
เพี ยงการศึ กษาเบื้ องต้ นเท่ านั้ น ส่ วนกลุ่ มที่ 2 เป็ นกลุ่ มของวิ ธี บ าบั ดเด็ กในลั กษณะที่ เป็ นกิ จกรรมบ าบั ด ได้ แก่ ธาราบ าบั ด
(Hydrotherapy) ดนตรีบาบัด (Music Therapy) อาชาบาบัด (Hippotherapy) ช้างบาบัด (Elephant-Assisted Therapy) และ
รวมถึงวิธีการอื่นๆ ในลักษณะที่เป็นการเรียนการสอน การเล่นเกมส์ หรือสันทนาการด้วย ซึ่งอาจตั้งชื่อให้เฉพาะเจาะจงก็ได้ เช่น การ
ทากิจกรรมด้วยกันบนพื้นที่หรือลานกิจกรรมของพ่อแม่หรือผู้ปกครองกับเด็กออทิสติกในช่วงเวลาที่ยาวนานเพียงพอหรือเรียกว่า
Floor Time เป็นต้น ตัวอย่างของงานวิจัยในกลุ่มนี้ เช่น ศุลีพร ชีวะพาณิชย์และคณะ (2548) ได้ศึกษาผลของธาราบาบัดกับเด็กออทิ
สติกจานวน 14 คน โดยมีอายุระหว่าง 6 ถึง 18 ปี ทาการบาบัดเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า เด็กมีพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะทางสังคมที่
ดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์และคณะ (2552) ได้ศึกษาการใช้อาชาบาบัดในเด็กออทิสติกจานวน 26 คน
โดยมีอายุระหว่าง 3.3 ถึง 17.4 ปี ทาการบาบัดเป็นเวลา 4 เดือนพบว่า เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ สังคม พฤติกรรม อารมณ์ การ
พูด ความมั่นใจในตัวเอง การทากิจวัตรประจาวัน และความสัมพันธ์กับสัตว์ดีขึ้น และยังพบว่า เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการดีขึ้นไม่เท่ากัน
และอาจไม่ครบทุกด้าน สร้อยสุดา วิทยากรและคณะ (2552) ได้ใช้โปรแกรมบาบัดด้วยช้างกับเด็กออทิสติก (ให้เด็กออทิสติกขี่ช้าง)
จานวน 4 คน โดยมีอายุระหว่าง 9 ถึง 18 ปี โดยทาการบาบัดเป็นเวลา 3 สัปดาห์ๆ ละ 4 วัน พบว่า เด็กมีคะแนนพฤติกรรมที่ดีขึ้นและ
สามารถทรงท่าได้ดีขึ้น (เป็นการประเมินทางคลินิกโดยให้เด็กนอนคว่า/นอนหงายและเหยียดส่วนของร่างกาย) และมีพฤติกรรมต่อการ
ปรับตัวในชีวิตประจาวันที่ดีขึ้น พัช-ราภรณ์ อุดมโสภกิจ (2548) ได้ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟในการปรับ
พฤติกรรมเด็กออทิสติกจานวน 1 คน ในช่วงเวลา 1 เดือนพบว่า เด็กมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น ตั้งใจเรียนและทางานได้ดีขึ้น รัตนา
ภรณ์ ภูมิเวียงศรี (2551) ได้ศึกษาผลการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการลบเลขหลักเดียวโดยใช้สื่อประสมกับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหา
ทางการเรียนรู้ซึ่งกาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 คน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา พบว่า เด็กมีระดับคะแนนที่ดีขึ้น อรธิดา
ประสารและคณะ (2553) ได้พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เรื่องราวทางสังคมและศึกษาการคงอยู่ของทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก
ที่กาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 3 คน อายุระหว่าง 9 ถึง 10 ปี สอนเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า เด็กมีทักษะทางสังคมที่
เหมาะสมเพิ่มขึ้น แต่ทักษะนั้นก็ค่อยๆ ลดลงเมื่อหยุดสอน เป็นต้น สาหรับในการวิจัยนี้ซึ่งใช้จักรยานช่วยในการบาบัดเด็กออทิสติกก็
ถือได้ว่าเป็นวิธีบาบัดในกลุ่มของกิจกรรมบาบัดเช่นกัน แต่สามารถทาได้ง่ายกว่า และประการสาคัญอีกอย่าง คือ ในขณะที่เด็กอยู่/ไม่
อยู่บนจักรยานจะมีการเพิ่มเติมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ใช้ของจริง (ไม่ใช่ภาพวาด) หรือสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยทาให้เด็กออทิสติก
เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
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จัก รยานเสริมเบาะที่ ด้านหน้ า

อาสาสมัครคู่ แม่ลู ก

- อาสาสมัค รคู่ แม่ลก
ู จานวน 6 คู่
- เด็ กออทิส ติก อายุ 4 ถึง 6 ปี
- มีใบรับรองแพทย์
- จัด เตรียมจัก รยานสาหรับ อาสาสมัค ร

กรอบแนวคิด โดยรวม
กิจ กรรมจักรยาน
รยานบาบัด
แบบประเมินผลการ
ผลการบาบั ด
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ประเมินก่อ นและหลังทากิ จกรรม
ด้า นภาษา การสื่ อสาร และการรับ รู้เข้ าใจ
ด้า นการเข้ ากับ สังคมได้
ด้า นสุขภาพ ร่า งกาย และพฤติ กรรม

-

เรียนรู้ระหว่า งทาง
เรียนรู้ขณะเด็ก อยูบ
่ นจักรยาน
เรียนรู้ขณะเด็ก ไม่ได้ อยูบ
่ นจัก รยาน
กิจกรรมเสริมต่ างๆ
4 สัป ดาห์ ๆ ละ 5 วั นๆ ละ 1 ชั่ วโมง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโดยรวมของการวิจัย

2. วิธีการทดลอง
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาขั้นตอนการบาบัดเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมจักรยานบาบัด และศึกษาผล
การประเมินของการบาบัด โดยทาการประเมินทั้งก่อนและหลังสิ้นสุดการทากิจกรรมจักรยานบาบัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้
เป็นคู่ของอาสาสมัครที่เป็นผู้ปกครองและเด็กออทิสติกที่ผู้ปกครองพามาฝึก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเป็นการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และกาหนดเกณฑ์การรับเข้าร่วมโครงการ
และเกณฑ์การยุติเข้าร่วมโครงการเป็นดังนี้
เกณฑ์การรับเข้าร่วมโครงการ
1) ผู้ปกครองยินยอมเข้าร่วมโครงการ และยินยอมให้เด็กในปกครองเข้าร่วมโครงการ
2) ผู้ปกครองสามารถขี่จักรยานได้ดี
3) เด็กออทิสติกที่จะเข้าร่วมโครงการมีผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย์
4) อายุของเด็กอยู่ในช่วง 4 ถึง 6 ขวบ
5) คู่ของผู้ปกครองและเด็กมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
เกณฑ์การยุติเข้าร่วมโครงการ
1) ผู้ปกครองที่เคยยินยอมเกิดการเปลี่ยนใจไม่ยินยอมหรือถอนตัวจากการวิจัยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยให้ผู้ปกครอง
คนดังกล่าวลงนามในหนังสือขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัย ในกรณีนี้คณะผู้วิจัยจะลบข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
ตัวอย่างรายนี้ออก และถือเสมือนว่าไม่เคยเข้าร่วมการวิจัย
2) ผู้ปกครองยินยอมให้เด็กในปกครองเข้าร่วมการวิจัย แต่กลับไม่ยอมลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
3) ผู้ปกครองมีความลังเลหรือไม่สบายใจที่จะเข้าร่วมการวิจัย เช่น ผู้ปกครองของเด็กมิใช่บิดาหรือมารดาของเด็ก แต่เป็นน้า
อา ลุง หรือป้า จึงไม่อาจตัดสินใจแทนได้
4) ผู้ปกครองและเด็กในปกครองมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการวิจัยน้อยกว่าร้อยละ 80
จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมีคู่ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยจานวน 6 คู่ดังตารางที่ 1
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของคู่อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้
เด็กออทิสติก
ผลการตรวจวินจิ ฉัย
ผู้ปกครอง
ของแพทย์
เป็นจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
1
ชาย
4 ขวบ 8 เดือน
มารดา
พระเกียรติ
2
ชาย
5 ขวบ 1 เดือน
เป็น
มารดา
3
ชาย
5 ขวบ 6 เดือน
เป็น
มารดา
4
ชาย
5 ขวบ 11 เดือน
เป็นจากโรงพยาบาลศิริราช
พี่เลี้ยง*
5
ชาย
4 ขวบ
เป็นจากโรงพยาบาลศิริราช
มารดา
เป็นจากโรงพยาบาล
6
ชาย
5 ขวบ 7 เดือน
บิดา
สมิติเวช ศรนครินทร์
หมายเหตุ * มารดาของเด็กเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย แต่ให้พี่เลี้ยงของเด็กเป็นผู้ขี่จักรยานร่วมไปเด็กในขณะทากิจกรรม
จักรยานบาบัด
คู่อาสาสมัครที่

เพศ

อายุ

ในส่วนของการดาเนินการวิจัยได้ชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจัย การพิทักษ์สิทธิของเด็กและผู้ปกครอง พร้อมทั้ง
ขอความยินยอมในการเข้าร่วมการทาวิจัย แล้วจดบันทึกข้อมูลและรายละเอียดของเด็กจากผู้ปกครอง เริ่มทาการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคนโดยใช้แบบประเมินของ Rimland, W. และ Edelson, S.M. ซึ่งประกอบด้วยการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ก)
การพูด ภาษา และการสื่อสาร ข) การเข้ากับสังคมได้ ค) ความรู้สึกและการรับรู้เข้าใจ และ ง) สุขภาพ ร่างกาย และพฤติกรรม โดยถือ
เป็นการประเมินก่อนทากิจกรรมจักรยานบาบัด (Pre-test Score) ทั้งนี้ปราศจากการแทรกแซงหรือชี้นา จากนั้นให้ทากิจกรรมจักรยาน
บาบัดโดยใช้จักรยานที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งเป็นยี่ห้อ LA รุ่น City Ride ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 24 นิ้วและมีเบาะเสริมติดที่ด้านหน้า
ตามรูปที่ 2 ดาเนินจัดกิจกรรมจักรยานบาบัดเป็นเวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆ ละประมาณ 1 ชั่วโมง และมีการบันทึกภาพในขณะทา
กิจกรรม โดยแผนกิจกรรมที่วางไว้ ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้ทิศทาง กิจกรรมเรียนรู้สิ่งแวดล้อม กิจกรรมให้อาหารปลา กิจกรรมเรียนรู้
ดอกไม้ กิจกรรมเรียนรู้ผลไม้ กิจกรรมเรียนรู้สีของลูกบอลพลาสติก กิจกรรมเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างผลไม้กับลูกบอลพลาสติก
กิจกรรมเรียนรู้ความแตกต่างของน้าผลไม้ กิจกรรมเรียนรู้เค้ก คุกกี้ และขนมปัง กิจกรรมเรียนรู้แยมสีต่างๆ กิจกรรมเรียนรู้สีและ
แต่งหน้าเค้ก และกิจกรรมการใช้ลิ้นเลียไอศกรีม เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจักรยานบาบัดทาการประเมินพัฒนาการของเด็กแต่ละคนโดยใช้
แบบประเมินดังกล่าวข้างต้น โดยถือว่าเป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม (Post-Test Score) สุดท้ายทาการรวบรวมข้อมูลจากแบบ
ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการทดสอบทีชนิดคู่ (Paired t-Test)

ภาพที่ 2 ตัวอย่างจักรยานเสริมเบาะหน้าที่ใช้ในการวิจัย

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
จากการวิจัยพบว่า คู่อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้ง 6 คู่ได้ให้ความร่วมมือในการดาเนินการวิจัยเป็นอย่างดีและมีเวลา
ในการร่วมทากิจกรรมจักรยานบาบัดเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาทากิจกรรมทั้งหมด โดยในส่วนของผลการวิจัยนี้สามารถแยกเป็น
5 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 ผลการประเมินทางด้านภาษา การสื่อสาร และการรับรู้เข้าใจของเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกทั้ง 6 คนพบว่า
เด็กคนที่ 1, 2, 3, 5 และ 6 (ทุกคนยกเว้นคนที่ 4) มีคะแนนของการประเมินหลังการทากิจกรรม “เพิ่มขึ้น” เมื่อเทียบกับก่อนทา
กิจกรรม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.57, 5.26, 2.94, 33.33 และ 2.08 ตามลาดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่า เด็กคนที่ 1 และ 5 มี
พัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเด็กที่มีอายุน้อยหรือน้อยที่สุดในกลุ่มอีกด้วย ส่วนเด็กคนที่ 4 กลับ
พบว่า ไม่มีพัฒนาการทางภาษา (โดยรวม) เพิ่มขึ้นดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า เด็กคนที่ 2, 3 และ
6 ต้องถือว่า มีระดับของพัฒนาการทางภาษาและมีการรับรู้เข้าใจมากพอสมควรอยู่แล้ว
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินทางด้านการเข้ากับสังคมได้ของเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกทั้ง 6 คนพบว่าเฉพาะเด็กคนที่ 5
เท่านั้นที่มีคะแนนของการประเมินหลังการทากิจกรรม “เพิ่มขึ้น” เมื่อเทียบกับก่อนทากิจกรรม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.86 หรือ
กล่าวอีกอย่างว่า มีพัฒนาการทางสังคมมากขึ้น เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้เด็กคนที่ 5 นี้เป็นเด็กที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่ม
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินทางด้านสุขภาพ ร่างกาย และพฤติกรรมของเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกทั้ง 6 คนพบว่า มีเฉพาะ
เด็กคนที่ 2 และ 3 เท่านั้นที่มีคะแนนของการประเมินหลังการทากิจกรรม “เพิ่มขึ้น” เมื่อเทียบกับก่อนทากิจกรรม โดยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.03 และ 9.09 ตามลาดับ หรือกล่าวอีกอย่างว่า มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ ร่างกาย และพฤติกรรมโดยรวมดีขึ้น จากการ
พูดคุยเพิ่มเติมของคณะผู้วิจัยกับผู้ปกครองพบว่า ในกรณีของเด็กคนที่ 1, 4 และ 5 ที่มีคะแนนของการประเมินลดลงนั้นไม่ได้
หมายความว่า เด็กมีสุขภาพแย่ลง แต่เป็นเพราะว่าเด็กมีพฤติกรรมดื้อรั้นมากขึ้นหรืออาระวาดเมื่อต้องเลิกทากิจกรรมจักรยาน
บาบัด
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินรวบรวมแสดงในแต่ละด้านพบว่า เด็กส่วนใหญ่ คือ คนที่ 2, 3, 5 และ 6 มีคะแนนรวมของการ
ประเมินหลังการทากิจกรรม “เพิ่มขึ้น” เมื่อเทียบกับก่อนทากิจกรรม หรือกล่าวอีกอย่างว่า เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะเด็กคนที่ 5 ที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นเด็กที่มีอายุน้อยที่สุด ในขณะที่เด็กคนที่ 1 และ 4 กลับมีคะแนนของการ
ประเมินหลังการทากิจกรรม “ลดลง” เมื่อเทียบกับก่อนทากิจกรรมดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5
ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบทีชนิดคู่ของคะแนนประเมินแต่ละด้านพบว่า มีเพียงคะแนนของการประเมินในด้านภาษา การ
สื่อสาร และการรับรู้เข้าใจเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นหรือแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) ร้อย
ละ 90 หรือที่ระดับนัยสาคัญ (Significant Level) เท่ากับ 0.1 คณะผู้วิจัยได้ทาการทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือที่
ระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05 ด้วยแต่พบว่า แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 2 ระดับคะแนนของการประเมินทางด้านภาษา การสื่อสาร และการรับรู้เข้าใจของเด็กในกลุ่มอาการ
ออทิสติกที่เข้าร่วมทากิจกรรมจักรยานบาบัด
อาสาสมัคร
เด็กคนที่
1
2
3
4
5
6

ระดับคะแนนของการประเมิน – คะแนนด้านภาษา การสื่อสาร และการรับรู้เข้าใจ
หลังเสร็จสิ้นการทากิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของระดับ
ร้อยละของการ
ก่อนเริ่มทากิจกรรม
คะแนน
เปลี่ยนแปลง
14
18
+4
+28.57
38
40
+2
+5.26
34
35
+1
+2.94
19
19
0
0.00
18
24
+6
+33.33
48
49
+1
+2.08

ตารางที่ 3 ระดับคะแนนของการประเมินทางด้านการเข้ากับสังคมได้ของเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกที่เข้าร่วม
ทากิจกรรมจักรยานบาบัด
อาสาสมัคร
เด็กคนที่

ก่อนเริ่มทากิจกรรม

1
2
3
4
5
6

14
35
24
16
28
27

ระดับคะแนนของการประเมิน – คะแนนด้านการเข้ากับสังคมได้
หลังเสร็จสิ้นการทากิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของระดับ
คะแนน
14
0
35
0
23
–1
15
–1
33
+5
27
0
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ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง
0.00
0.00
–4.17
–6.25
+17.86
0.00
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ตารางที่ 4 ระดับคะแนนของการประเมินทางด้านสุขภาพ ร่างกาย และพฤติกรรมของเด็กในกลุ่มอาการออทิ
สติกที่เข้าร่วมทากิจกรรมจักรยานบาบัด
อาสาสมัคร
เด็กคนที่
1
2
3
4
5
6

ระดับคะแนนของการประเมิน – คะแนนด้านสุขภาพ ร่างกาย และพฤติกรรม
หลังเสร็จสิ้นการทากิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของระดับ
ร้อยละของการ
ก่อนเริ่มทากิจกรรม
คะแนน
เปลี่ยนแปลง
51
42
–9
–17.65
66
68
+2
+3.03
44
48
+4
+9.09
55
54
–1
–1.82
58
56
–2
–3.45
54
54
0
0.00

ตารางที่ 5 ผลการประเมินในแต่ละด้านของเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกที่เข้าร่วมทากิจกรรมจักรยานบาบัด
อาสาสมัคร
เด็กคนที่
1
2
3
4
5
6

ด้านภาษา การสื่อสาร และ
การรับรู้เข้าใจ
+
+
+
0
+
+

ผลการประเมิน
ด้านการเข้ากับ
ด้านสุขภาพ ร่างกาย
สังคมได้
และพฤติกรรม
0
–
0
+
–
+
–
–
+
–
0
0

คะแนนรวม
ทั้งหมด
–
+
+
–
+
+

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทีชนิดคู่ของคะแนนจากแบบประเมินในด้านต่างๆ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
คะแนนจากแบบประเมิน
ในแต่ละด้าน
ด้านภาษา การสื่อสาร และ
การรับรู้เข้าใจ
ด้านการเข้ากับสังคมได้
ด้านสุขภาพ ร่างกาย
และพฤติกรรม
คะแนนรวมทั้งหมด

ผลการทดสอบทีชนิดคู่ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
ค่าที (t-value)
ผลการทดสอบ
ที่คานวณได้
+2.5392
เพิ่มขึ้นหรือแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
+0.5423
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
–0.5477

แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

+0.9060

แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

4. สรุปผล
ในการวิจัยนีไ้ ด้จัดกิจกรรมจักรยานบาบัดสาหรับเด็กในกลุ่มอาการออทิสติก โดยจักรยานที่ใช้เป็นจักรยานที่ติดเบาะเสริมที่
ด้านหน้าของจักรยาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กที่ผู้ปกครองพามาฝึก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตจานวน 6 คน เป็นเด็กชายทั้งหมด มีอายุระหว่าง 4 ถึง 6 ขวบ และมีใบรับรองทางแพทย์ยืนยัน ทั้งนี้มีปกครองขี่จักรยานไป
พร้อมกับเด็กด้วย โดยผู้ปกครองที่ทาหน้าที่ขี่จักรยานส่วนใหญ่เป็นมารดา แต่มีที่เป็นพี่เลี้ยงและบิดาด้วย การดาเนินการในการวิจัย
ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองแล้ว รวมทั้งมีการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างด้วย การจัดกิจกรรมจักรยาน
บาบัดดาเนินการติดต่อกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆ ละประมาณ 1 ชั่วโมง รายละเอียดของกิจกรรมยึดหลักการที่ให้เรียนรู้จาก
ของจริง เช่น ผลไม้จริงๆ ลูกบอล น้าผลไม้ แต่งหน้าเค้ก เป็นต้น กิจกรรมแบ่งเป็นกิจกรรมที่ทาขณะที่เด็กอยู่บนจักรยานและไม่ได้อยู่
บนจักรยาน และในระหว่างการทากิจกรรมเน้นให้แม่สอนให้ลูกพูดหรือรู้จักสิ่งที่กาลังใช้เป็นสื่อในการสอน ส่วนการประเมินผลการ
บาบัดใช้แบบประเมินที่ดัดแปลงมาจากของ Rimland, W. และ Edelson, S.M. โดยประเมินผล 3 ด้าน คือ ก) ด้านภาษา การสื่อสาร
และการรับรู้เข้าใจ ข) ด้านการเข้ากับสังคมได้ และ ค) ด้านสุขภาพ ร่างกาย และพฤติกรรม จากผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมจักรยาน
บาบัดนี้ได้ผลจริง และสามารถช่วยเพิ่มพัฒนาการทางด้านภาษาให้กับเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกได้จริง และเป็นที่น่าสังเกตเป็นอย่าง
ยิ่งว่า เด็กที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเป็นเด็กที่มีอายุน้อยและน้อยที่สุดในกลุ่ม
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5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ในความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) คณะผู้วิจัยขอขอบคุณฝ่ายช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรวมถึงพ่อแม่หรือผู้ปกครองทุกท่านและเด็กออทิสติกที่ยินดีและให้ความ
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โมเดลการใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารด้านบัญชีในการขับเคลื่อนผลการดาเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Developed Model of Strategic Management Accounting Usage by Management
Accountants in Driving Business Performance of Thai – Listed Firms
ศิริเพชร สุนทรวิภาต และ หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์
หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อีเมลล์:siriphet@amanah.co.th

บทคัดย่อ
ผู้บริหารด้านบัญชีเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ผ่านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านบัญชี เพื่อผลการดาเนินงานของกิจการเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้วิจัยศึกษา การใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารด้าน
บัญชีในการขับเคลื่อนผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ
ศึกษาบทบาทของผู้บริหารด้านบัญชี กลยุทธ์องค์กร และการมุ่งเน้นตลาดที่สอดคล้องกับการใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อน
ผลการดาเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้บริหารด้านบัญชี กลยุทธ์องค์กร และการมุ่งเน้นตลาดที่สอดคล้องกับการใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนผลการ
ดาเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยคาดว่าผลการศึกษานามา พัฒนาโมเดลบทบาทของ
ผู้บริหารด้านบัญชี กลยุทธ์องค์กร และการมุ่งเน้นตลาดที่สอดคล้องกับการใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนผลการดาเนินงาน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คาสาคัญ: บทบาทของผู้บริหารด้านบัญชี กลยุทธ์องค์กร การมุ่งเน้นตลาด การใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

Abstract
A management accountant is the key management of the firm in driving business strategies through
accounting infrastructure towards target firm performance. This study examines strategic management accounting
usage by management accountants in driving business performance of Thai – listed firms. Researches objectives are
to (1) Examine management accountants’ role, corporate strategies and market orientation synchronizing strategic
management accounting usage in driving business performance of Thai – listed firms. (2) Examine factors of
management accountants’ role, corporate strategies and market orientation synchronizing strategic management
accounting usage in driving business performance of Thai – listed firms. This study expects that the results can be
employed to develop the model of strategic management accounting usage by management accountants in
driving business performance of Thai – listed firms.
Keywords: Management accountants’ role, Firm’s strategies, Market orientation, Strategic management accounting

1. บทนา
ผู้บริหารด้านบัญชี เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นผู้ดูแลและขับเคลื่อนกลยุทธ์
ต่างๆ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านบัญชีของกิจการ เดิมมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้บริหารด้านบัญชีส่วนใหญ่ ยังคงมุ่งทาหน้าที่เป็น
เพียงผู้จัดเตรียมข้อมูล และรายงานทางการเงินเพื่อสรุปผลการดาเนินงานในอดีตเท่านั้น ต่อมา Bromwich (1990) ได้เสนอ
แนวคิดการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Management Accounting (SMA) ซึ่งคือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดของ
ต้นทุนและสินค้าของคู่แข่ง โดยนามาเปรียบเทียบกับโครงสร้างต้นทุนและกลยุทธ์ขององค์กรในระยะยาว รวมทั้งการที่ผู้บริหาร
ด้านบัญชี ถือว่าเป็นคู่คิดที่สาคัญของ CEO (Chief Executive Officer) ซึ่งเป็นบุคคลสาคัญในการควบคุมกากับดูแลทุกหน่วยงาน
ในองค์กรให้มุ่งไปสู่เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารด้านบัญชี จึง ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดกล
ยุทธ์ด้านต่างในการดาเนินธุรกิจ ภายใต้สภาวการณ์แข่งขันของคู่แข่งทั้งรายเดิมและรายใหม่ๆ ดังนั้น งานวิจัยนี้ได้ศึกษา (1)
บทบาทของผู้บริหารด้านบัญชี กลยุทธ์องค์กร และการมุ่งเน้นตลาดที่สอดคล้องกับการใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนผล
การดาเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (2) องค์ประกอบเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหาร
ด้านบัญชี กลยุทธ์องค์กร และการมุ่งเน้นตลาดที่สอดคล้องกับการใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลการดาเนินงาน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโมเดลบทบาทของผู้บริหารด้านบัญชี
กลยุทธ์องค์กร และการมุ่งเน้นตลาดที่สอดคล้องกับการใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนผลการดาเนินงานของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การทบทวนวรรณกรรม (Literature review)
บทบาทของผู้บริหารด้านบัญชี (Management Accountants ‘role)
จากวรรณกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีที่ผ่านมา ให้ความสนใจในบทบาทของผู้บริหารทางด้านบัญชี
(Bremer, 2010; Hiebl, 2012.) โดยมีพัฒนาการ 2 ระยะ ระยะแรกมีการแต่งตั้งผู้บริหารทางด้านบัญชีเป็นกรรมการบริหาร ระยะ
ต่อมา มีการเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนรู้ด้านกลยุทธ์องค์กร นอกจากด้านบัญชีและการเงิน ทาให้ บทบาทของผู้บริหารด้านบัญชีมี
ความเชื่อมโยงอย่างมากกับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของส่วนของผู้ ถือหุ้น Zorn, (2004) และการมีส่วนร่วมในการประสานงานกับ
ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ซึ่งควบคุมงานและโครงสร้ างพื้นฐานด้านต่างๆ ขององค์กร นอกจากนี้ยังต้องมีส่วนในการเลือกใช้กลยุทธ์ทาง
บัญชีให้สัมพันธ์กับธุรกิจ Cadez & Guilding (2012) พบว่า นักบัญชีได้เข้ามาสนับสนุนองค์กรในเรื่อง ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การ
วางแผน การควบคุมเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการจัดการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบัญชีเกี่ยวกับลูกค้าและคู่แข่งขัน การมี
ส่วนร่วมของนักบัญชี สามารถมีส่วนร่วมได้ในหลายระดับ ทาให้เกิดทางเลือกของโครงสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
กลยุทธ์องค์กร (Firm’s Strategies)
Miles & Snow (1978) ได้ศึกษากลยุทธ์สี่รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและสามารถสร้างผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก (Prospectors) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Defender) กลยุทธ์เชิงวิเคราะห์ (Analyze) และกลยุทธ์เชิงการตอบสนอง
(Reactor)
Madanoglu, Okumus, & Avci,(2014) พบว่า กลยุทธ์เชิงรุก คือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนใน
ตลาด เพื่อจัดการกับปฏิกิริยาของคู่แข่ง Pollard & Morales (2015) มีการนาเสนอว่า กลยุทธ์เชิงรุกมีประโยชน์อย่างยิ่งกับ
องค์กรขนาดเล็ก เนื่องจากสามารถขับเคลื่อนและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์เชิงรุกนั้น มุ่งภายนอกองค์กรมากกว่ากลยุทธ์เชิง
ป้องกัน จึงมีผลกระทบเชิงบวกสาหรับองค์กรมากกว่า Gosselin (1997) Balodi (2014) กล่าวถึงกลยุทธ์เชิงวิเคราะห์ คือ การมุ่ง
ที่จะจัดการกับการหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือค้นคว้าข้อมูลจากตลาดที่มีอยู่หรือตลาดเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง Martins, Rosseto,
Lima, & Penedo (2014) กล่าวถึง กลยุทธ์เชิงตอบสนองเป็นการผสมผสานความหลากหลายของกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อทาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตลาดและกลยุทธ์
การมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation)
การมุ่งเน้นการตลาดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สาคัญของการมุ่งเน้นด้านกลยุทธ์ ผู้บริหารจึงมีความพยายามที่จะแสวงหา
วิถีทางในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร (Gounaris, Vassilikopoulou, & Chatzipanagiotou, 2011)
นอกจากนี้ ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ และการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความต้องการของตลาด ขณะเดียวกันก็สร้างความประทับใจให้กลับมาซื้อสินค้าและบริการอีก จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการมุ่งเน้นการตลาด (Jaworski & Kohli, 1993) เนื่องจากการมุ่งเน้นตลาด ทาให้ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน (Morgan
& Vorhies, 2009) จึงส่งผลต่อผลการดาเนินการทางธุรกิจ
Narver & Slater (1990) พบว่า การมุ่งเน้นการตลาดแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่งเน้นลูกค้า 2) การมุ่งเน้น
คู่แข่งขัน และ 3) การมุ่งเน้นประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในองค์ กร ซึ่งประการสุดท้ายนี้เอง สอดคล้องกับ
บทบาทของผู้บริหารด้านบัญชีในการมีส่วนร่วมในการประสานงานกับผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ซึ่งควบคุมงานและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ต่างๆ ขององค์กรตามที่กล่าวถึงไว้ตอนต้น
การใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Accounting)
การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Accounting: SMA) เป็นคาที่ใช้กันในกลุ่มนักวิชาการหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพหลายคนในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร แต่ในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ใช้คาว่า Strategic Cost
Management (SCM) ซึ่งเป็นการผสมผสานกัน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์มูลค่า 2) การวิเคราะห์ตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ และ
3) การวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุน (cost drivers) (Shank & Govindarajan, 1994) แต่มีบางมุมมองที่มีความเห็นว่า SMA จะมี
ความหมายกว้างกว่า SCM เนื่องจาก SMA ได้กล่าวถึงเทคนิคทางการบัญชีที่ผู้บริหารด้านบัญชีสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
ของตน อาทิเช่น Target costing, Life-cycle costing, Strategic cost analysis, Competitor cost analysis, Activity-based
costing, Activity-based management บางครั้งเรียกว่า Activity-based cost management), Attribute costing, Life cycle
costing and Strategic performance measurement systems อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์บางคนไม่ยอมรับ Activity-based
costing ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ SMA เนื่องจากจุดสาคัญของ ABC ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของการปันส่วนต้นทุน ไม่ต้องมีกลยุทธ์เป็นส่วน
สนับสนุน
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ผลการดาเนินงานขององค์กร (Firm Performance)
Tuan, Nhan, Giang, & Ngoc (2016) นาเสนอว่าผลของการดาเนินงานของบุคลากร นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และ
บริการขององค์กรเป็นส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานขององค์กร โดยเขาแบ่งผลการดาเนินงานขององค์กรเป็น ด้าน
การเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน
Korutaro Nkundabanyanga, et al., (2014) ได้นาเสนอถึงผลการดาเนินงานทางธุรกิจด้านการเงิน (Financial
Performance) คือ ผลจากการดาเนินงานของธุรกิจและบุคลากรที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานในด้านที่สามารถวัดได้เป็นตัวเลข
หรือเกี่ยวข้องกับการเงินอย่างชัดเจน เช่น ยอดขาย รายได้ ผลกาไรขั้นต้น หรือการลดลงของต้นทุน เป็นต้น
ผลการดาเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-financial Performance) เป็นองค์ประกอบสาคัญของประกอบหนึ่งของการ
วัดประเมินลการดาเนินงานขององค์กร (Surin, Wahab, Halil, & Edward, 2014) ที่ไม่ยึดติดกับการวัดตัวเลขเนื่องจากการวัด
ประเมินทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะมีบางประการที่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เช่น ยอดขายหรือส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเพิ่มขึ้น อาจไม่ได้เกิดจากความสามารถขององค์กรแต่อาจเกิดจากคู่แข่งขันปรับตัวไม่ทันหรือหายไปจากตลาด หรือ
เกิดจากความต้องการที่ไม่แท้จริงหรือที่เรียกว่าดีมานด์เทียม (Wang & Berens, 2015)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารด้านบัญชี กลยุทธ์องค์กร และการมุ่งเน้นตลาดที่สอดคล้องกับการใช้บัญชีบริหารเชิงกล
ยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนผลการดาเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.เพื่อศึกษาข้อค้นพบขององค์ประกอบเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารด้านบัญชี กลยุทธ์องค์กร และการมุ่งเน้นตลาดที่
สอดคล้องกับการใช้การบริหารบัญชีเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลการดาเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
เพื่อเพื่อค้นหาคาตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยจึ งได้ตั้งคาถามและข้อเสนอเชิงทฤษฎี (Propositions) ขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางนาไปสู่การพิสูจน์ทฤษฎีด้วยวิธีวิจัยโดยใช้เทคนิควิธีทางสถิติต่าง ๆ โดยจะแบ่งกลุ่มของคาถามออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้
คาถามวิจัย 1: บทบาทของผู้บริหารด้านบัญชี กลยุทธ์องค์กร และการมุ่งเน้นตลาดของกิจการ สอดคล้องกับการใช้
เครื่องมือการบริหารบัญชีเชิงกลยุทธ์อย่างไร?
คาถามวิจัย 2: การใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์สนับสนุนผลการดาเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างไร?
สาหรับข้อเสนอเชิงทฤษฎี มีดังนี้
P1: บทบาทของผู้บริหารบัญชีด้านการมีส่วนร่ว ม การเลือกวิธีการบัญชี และการจัดทาคุณภาพรายงานทางการเงิน ที่ดี
ทาให้การกาหนดรูปแบบการใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อการวางแผน การควบคุมและการวัดผล การใช้ต้นทุนเชิงกลยุทธ์
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การเลือกใช้บัญชีคู่แข่งรวมถึงการเลือกใช้บัญชีลูกค้ามีประสิทธิผล
P2: กลยุทธ์องค์กร โดยการกาหนดรูปแบบกลยุทธ์เชิงรุก เชิงป้องกัน เชิงวิเคราะห์ และการตอบสนองร่วมกับการใช้กล
ยุทธ์ในการวางแผนล่วงหน้า การตั้งใจดาเนินการตามกลยุทธ์ทกี่ าหนดไว้และการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์แบบเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทาให้
การเกิดความสอดคล้องกับการใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมและการวัดผลงาน การใช้เชิงกลยุทธ์
ด้านต้นทุน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การใช้บัญชีคู่แข่งรวมถึงการใช้บัญชีลูกค้าได้
P3: การมุ่งเน้นการตลาดด้านลูกค้า คู่แข่ง และการมุ่งเน้นประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
รวมทั้งการใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมและการวัดผลงาน การใช้ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ การเลือกใช้บัญชีคู่แข่งรวมถึงการเลือกใช้บัญชีลูกค้าต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน
P4: บทบาทของผู้บริหารบัญชีด้านการมีส่วนร่วม การเลือกวิ ธีการบัญชี และคุณภาพรายงานทางการเงิน ที่ดี สามารถ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางด้านผลการดาเนินงานด้านการเงิน เช่น กาไร ยอดขาย รายได้ และผลดาเนินที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่ง
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง
P5: การมุ่งเน้นการตลาดด้านลูกค้า คู่แข่ง การมุ่งเน้นประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลการดาเนินงานด้านการเงิน เช่น กาไร ยอดขาย รายได้ และผลดาเนินงานที่ไม่ใช่
การเงิน เช่น ส่วนแบ่งการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงเป็นไปตามเป้าหมาย
P6: การใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมและการวัดผลงาน การใช้ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การเลือกใช้บัญชีคู่แข่งรวมถึงการเลือกใช้บัญชีลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลจะทาให้ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
เช่น กาไร ยอดขาย รายได้ และผลดาเนินที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ภาพลักษณ์ และ
ชื่อเสียงเป็นไปตามเป้าหมาย
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วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative research methods) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
ข้อคาถาม จานวน 20 ข้อ และใช้วิธีพิจารณาทบทวนรายงาน 56-1 และ รายงาน 56-2 แบบ Review of documents ผู้วิจัย
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ตีความ และจัด
หมวดหมู่ องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ เพื่อนาผลที่ไ ด้ไปใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indepth interview) กับผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 24 ท่าน และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Coding analysis methods ทาการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์โดยการเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล
จากเนื้อหาสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยต้องสร้างรหัสและให้รหัสกับข้อความที่ถูกแบ่งส่วนตามขอบเขตและวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่กาหนดไว้ ทาการค้นหาจัดกลุ่มประเภทข้อมูล และกาหนดรหัสและแก่นสาระของเนื้อหา (Themes) และตีความ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา การวิเคราะห์เป็นการพรรณนาว่าเป็นอะไรในข้อมูลและการตีความเพื่อสร้างความเข้าใจว่าข้อมูลหมายถึง
อะไร (ประสิทธิ์ รัฐสินธุ,์ 2554) โดยใช้โปรแกรม Atlas.ti
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โมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสาหรับใช้ในการสื่อสารของกิจการค้าปลีกขนาดกลางประเทศไทย
Event Marketing Model for Marketing Communication of Retailers
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บทคัดย่อ
การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นงานทางด้านการให้บริการด้านการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้อง
ทางการตลาด เพื่อเป็นการส่งเสริมแบรนด์ผลิตภัณฑ์ขององค์กรไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย ผู้วิจัย ศึกษา การตลาดเชิงกิจกรรมสาหรับใช้
ในการสื่อสารของกิจการค้าปลีกขนาดกลางประเทศไทย โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านวิธีการใหม่ๆ ของการ
สื่อสาร ผู้ ร่ วมสนั บสนุ น ทั ศนคติ ของแบรนด์ ของธุ รกิ จค้ าปลี ก และปั จจั ยภายนอก ที่ ส่ งผลต่ อการตลาดเชิ งกิ จกรรมรวมไปถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงกิจกรรมกับเทคโนโลยีของการตลาดเชิงกิจกรรม ส่งผลต่อการดาเนินงานกิจการค้าปลีกขนาดกลาง
(2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางด้านวิธีการใหม่ๆ ของการสื่อสาร ผู้ร่วมสนับสนุน ทัศนคติของแบรนด์ของธุรกิจค้าปลีก และปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลต่อการตลาดเชิงกิจกรรม รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงกิจกรรมกับเทคโนโลยีของการตลาดเชิงกิจกรรม ส่งผลต่อ
การดาเนินงานกิจการค้าปลีกขนาดกลางและ (3) เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาสร้างเป็นโมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสาหรับใช้ในการ
สื่อสารของกิจการค้าปลีกขนาดกลางประเทศไทย ผู้วิจัยคาดว่าผลการศึกษานามาพัฒนาโมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสาหรับใช้ในการ
สื่อสารของกิจการค้าปลีกขนาดกลางประเทศไทย สาหรับสร้างองค์ความรู้ รวมไปถึงการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การตลาดเชิงกิจกรรม ผู้ร่วมสนับสนุน ทัศนคติของแบรนด์ เทคโนโลยีของตลาดเชิงกรรม

Abstract
Event marketing is as a service activity using marketing processes to promote brands of firms towards
target consumers. This study examines event marketing applying marketing communication with Thai-Medium
Enterprises. Researches objectives are to (1) examine factors including new methods of marketing communication,
sponsorship, brand attitude of retails, and external factors affecting event marketing. The relationship between
event marketing and technology affecting business performance of Thai-Medium Enterprises are also examined, (2)
examine the effect of new methods of marketing communication, sponsorship, brand attitude of retails, and
external factors affecting event marketing including relationship between event marketing and technology affecting
business performance of Thai-Medium Enterprises, and (3) bring results of the study to build a Model of Event
Marketing for Marketing Communication of Retailers of the Thai-Medium Enterprises. This study expects that the
results can be employed to develop the model contributing to the development of marketing communication.
The model can be used for the Thai-Medium Enterprises to respond customers’ needs thus effectively building
better competitors in market.
Keywords: Event Marketing, Sponsorships Involvement, Brand Attitude, Event Marketing Innovation

1. บทนา
การตลาดเชิงกิจกรรม ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทาให้คนมารวมกันและมีประสบการณ์ร่วมกัน (Silvers, 2004) ความแตกต่าง
ของกิจกรรมได้ถูกออกแบบ สร้างสรรค์มาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถทาได้หลากหลาย
ประเภท เช่น กิจกรรมเชิงศิลปะ กีฬา และการท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น แต่ละประเภทนั้นสามารถจัดให้เป็น
กิจกรรมที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นทางการได้ (Argan, 2007) การตลาดเชิงกิจกรรมสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลหรือการจูงใจ, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคทดลองใช้ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ
ในที่สาธารณะ ที่เรียกว่า “ การสร้างสรรค์กิจกรรมบนท้องถนน”, การแถลงข่าว, การแข่งขันหรือประกวด, งานแสดงผลิตภัณฑ์, ความ
บันเทิงต่างๆ, งานการกุศล, การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ , และการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ (Wood, 2009) การที่จะช่วยส่งเสริมให้ SMEs
ขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้งบประมาณที่มีจากัดจาเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบ
การตลาดเชิงกิจกรรม ( Event Marketing ) ซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารด้วยกิจกรรมที่มีรูปแบบแปลกใหม่ หลากหลายวิธีเพื่อเข้าถึง
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กลุ่มเป้าหมาย (Kotler. & Armstrong., 2010; Peggy, Shirley, & Carolyn, 1993) ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย
ตลอดจนผู้บริหารองค์กรจึงต้องพยายามหากลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะการณ์ทาง
เศรฐกิจทั้งในและต่างประเทศ สภาวการณ์แข่งขันของคู่แข่งทั้งรายเดิมและรายใหม่ๆ ดังนั้น งานวิจัยนี้ได้ศึ กษา (1) ปัจจัยภายใน
ประกอบไปด้วย วิธีการใหม่ๆ ของการสื่อสารของกิจการค้าปลีกขนาดกลาง, ผู้ร่วมสนับสนุน, ทัศนคติของแบรนด์สินค้าของธุรกิจค้า
ปลีก และเทคโนโลยีของการตลาดเชิงกิจกรรม (2) ปัจจัยภายนอก ประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ความไม่แน่นอนของ
ลูกค้า รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่จะพัฒนากิจการของตนเองสามารถทาให้แบรนด์เป็นที่รู้จักใน
ตลาด อีกทั้งสามารถทาให้ธุรกิจมีผลการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จ
การทบทวนวรรณกรรม (Literature review)
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing)
การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการสร้างรูปแบบที่ถูกออกแบบมาตามความแตกต่างกันของวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Crowther,
2010a) การออกแบบกิจกรรมในบางครั้งสามารถนาเสนอรูปแบบได้เป็น 2 แนวทางคือ กิจกรรมทางตรง (Direct Event) และกิจกรรม
ทางอ้อม (Indirect Event) (Crowther, 2011) ยังรวมไปถึงกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ เช่น กิจกรรมบนท้องถนน และร้านค้าต่างๆ ที่ติดตั้ง
ขึ้นมาเป็นพิเศษ ได้ถูกพัฒนาให้มีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ นั่นหมายถึง เป็นการสื่อสารในรูปแบบที่ง่ายสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้
อย่างใกล้ชิด (Brioschi & Uslenghi, 2009) โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางเกี่ยวกับรายละเอียดขององค์กร, แบรนด์ผลิตภัณฑ์ไปยัง
ผู้บริโภคที่ร่วมกิจกรรม ดังนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจึงต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ตลอดจนสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค (Saat & Selamat, 2014) และการมีส่วนร่วมในสังคม (Community Involvement)
วิธีการสื่อสารสมัยใหม่ (Modern communication method)
การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สาคัญในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า (Weinberg, Peter,
Nickel, & Oliver, 1998) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า (Experience Orientation) นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารระหว่างกัน
(Interactivity) เป็นการตลาดเชิงกิจกรรมมีรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารภายในกิจกรรมนั้นๆ หรือเรียก
อีกอย่างว่า เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง ( Two Ways Communication ) การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการสื่อสารโดยนาเสนอรูปแบบ
ของบทสนทนาที่มีการโต้ตอบของบุคคล (Drengner, 2003; Nufer, 2002) การทีผ่ ู้บริโภคมีพฤติกรรมร่วมในกิจกรรมดังกล่าว (Zanger
& Sistenich, 1996) ทาให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน รวมถึงวิธีการสร้างสรรค์งาน (Self-initiation)
เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นภายในงานจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตลอดจนอารมณ์ของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคสัมผัสนั้นก็ถือเป็นประสบการณ์
ตรงที่เกิดขึ้นจากตนเอง อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นความต้องการผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีเยี่ยม (Wohlfeil & Whelan, 2005) และการสร้าง
เรื่องราว (Dramaturgy) เป็นการคิด ออกแบบตลอดจนสร้างสรรค์บรรยากาศของกิจกรรมให้น่าสนใจ ที่สาคัญควรต้องให้แตกต่างจาก
บรรยากาศในชีวิตประจาวันของผู้บริโภค
ผู้ร่วมสนับสนุน (Sponsorships involvement)
ในปัจจุบันการให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาธุรกิจและแบรนด์ขององค์กร
เพื่ อต้ องการบอกจุ ดขายของแบรนด์ ตลอดจนการสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี ให้ กั บแบรนด์ อี กทั้ งเป็ นการสร้ างความสั มพั นธ์ กั บลู กค้ า
(Relationship) ผู้ร่วมสนับสนุนจะมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองของผู้บริโภค เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ (Sale Promotion)
การให้ การสนั บสนุ นในกิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ ง นั้ นถื อว่ าเป็ นองค์ ประกอบที่ ส าคั ญที่ สุ ดในการสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการ
(Hutabarat & Gayatri, 2014) การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image) ให้กับองค์กร/แบรนด์เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาของกิจกรรม
ให้สัมพันธ์กับองค์กร/แบรนด์ (Cliffe & Motion, 2005) หนึ่งในวัตถุประสงค์พื้นฐานของการเป็นผู้สนับสนุนสาหรับองค์กร นั่นคือ การ
เพิ่ม ตลอดจนให้คาจากัดความหรือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ (R. Burton, P.G. Quester, & F.J. Farrelly, 1998b) ผู้ร่วม
สนับสนุนจานวนมากมีความสนใจในอิทธิพลที่มีต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ผ่านกิจกรรมที่ให้การสนับสนุน (Marshall & Cook, 1992)
ทัศนคติของแบรนด์ของธุรกิจค้าปลีก (Brand attitude for retail business)
Jose & Natalia, (2014) พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อ
วัตถุต่างๆ เช่น บุคคล, แบรนด์หรือเหตุการณ์ เป็นต้น โดยทัศนคติดังกล่าวสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ผู้บริโภคได้ผ่านการ
เรียนรู้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ (Brand Awareness) การนาเสนอสินค้าและการสื่อสารจุดเด่นๆ
ที่แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีข้อได้เปรียบที่มากกว่าคู่แข่ง เป็นการสร้างการเชื่อมโยงของแบรนด์ (Brand Associations) เป็นการที่
ผู้บริโภคนาสิ่งต่างๆ มาเชื่อมโยง เช่น ข้อคิดเห็นภายในกิจกรรม, ข้อสรุป, ความเชื่อ, ข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริโภคได้รับจากการร่วม
กิจกรรม ตลอดจนการวิเคราะห์เป้าหมายทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้บริโภค ส่งผลเกิดภาพลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับแบ
รนด์ (Brand Image) เป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้บริโภคมีปฏิกริยาตอบสนองกับแบรนด์(Argenti & Druckenmiller, 2004) ผู้ประกอบการ
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สร้างสรรค์การตลาดเชิงกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตอบสนองต่อกิจกรรมในทางบวกได้นั้น ถือเป็นจุดแข็งที่จะช่วยส่งผลต่อ
ทัศนคติของผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน หากต้องการให้ผู้บริโภคมีทัศนคติในทางบวกต่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนประเมินด้านอารมณ์
ความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์
ปัจจัยภายนอก (External factor)
Alkali,(2012) ว่าปัจจัยภายนอกถือว่าเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญหน้าโดยตรงไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจใดๆ ก็
ตาม ปัจจัยภายนอกที่สาคัญอันดับต้น คือ สภาพการแข่งขัน (Competition) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมการแข่งขันในตลาดที่สูงมากขึ้น
นั้น จะเป็นแรงจูงใจให้องค์กรสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ Slater, Stanley, John, & Narver. (1995) ได้ชี้ให้เห็นเกี่ยวกับการแข่งขันของ
สภาพแวดล้ อมภายนอก ซึ่ งมีความรุนแรงน้ อยกว่าสภาพการแข่ งขั นจากคู่ แข่ง นอกจากนี้ ความต้องการของลู กค้า ที่ ไม่ แน่นอน
(Instability of Customer) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้ สาหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน
(Technological) องค์กรไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการนาเทคโนโลยีมาช่วยเสริมในการดาเนินธุรกิจ จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้ได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ตลาดใหม่ (Becheikh, Landry, & Amara, 2006) นั้นเป็น
ปัจจัยภายนอกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จวบจนถึงปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้นาเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฎิบัติงาน การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสมผสานในขบวนการผลิต ตลอดจนการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ มากมาย และนาไปสู่การเป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิง
การแข่งขันได้เป็นอย่างดี
เทคโนโลยีของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing technology)
การนาเทคโนโลยีมาพัฒนาผสมผสานใช้ในกิจกรรมเพื่อให้ได้เทคนิคใหม่ๆ เป็นการยกระดับของการตลาดเชิงกิจกรรมให้
สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของผู้บริโภคและสร้างความประทับใจ อีกทั้งเห็นคุณค่าของการบริการให้มากยิ่งขึ้น (Chu & Tseng, 2013b)
การตลาดเชิงกิจกรรมถือได้ว่าเป็นกิจกรรมทางด้านการให้บริการแก่องค์กรตลอดจนเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการบริการ
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องนานวัตกรรมมาประยุกต์กับการตลาดเชิงกิจกรรม Ottenbacher (2007) กล่าวว่า
นวัตกรรมว่าเป็นแนวคิด, ทักษะ, กระบวนการตลอดจนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่มาของความแปลกใหม่ด้วยตัวมันเอง นอกจากนี้ Nagy
(2013) พบว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ สร้างสรรค์ หรือเป็นมิติของกระบวนการด้านการผลิต โดยส่งต่อมายังผู้บริโภค การนาเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์จัดกิจกรรม (Product Innovation) เป็นนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของตลาดเชิงกิจกรรม รวมถึงการนา
เทคโนโลยีการบริการ (Service Innovation) ซึ่งเป็นกระบวนการให้บริการจะปรากฏออกมาในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้โดยผู้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม (Gallouj & Savona, 2009) ผลของความหลากหลายด้านนวัตกรรมด้านการบริการ จะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงว่าด้วยการนาเสนอรูปแบบการบริการ ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการรวมทั้งส่งถึงผู้บริโภค (Miles, 2010; Trott,
2012)
ผลการดาเนินงานของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing performance)
ผลการดาเนินงานของการตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภค (Consumer Expectation) ลูกค้ามี
ความคาดหวังในบริการที่ได้รับและมักจะเปรียบเทียบกับช่วงแรกๆ ก่อนที่จะได้รับการบริการ อย่างไรก็ตามความคาดหวังของลูกค้า
อาจจะมีความแตกต่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของการบริการที่ลูกค้าใช้ในการอ้างอิง (Zelthami, Berry, & Parasuraman, 1993) เพื่อ
เพิ่มการเพิ่มยอดขาย (Increasing Sales) ให้กับธุรกิจ พนักงานขาย/ตัวแทนขายเป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ให้
ผู้บริโภค (Hughes, Douglas, Michael, & Ahearne, 2010) จะช่วยให้มีการประชาสัมพันธ์แบรนด์ที่ชัดเจน (Brand Publicity) ถือเป็น
กลยุทธ์การสื่อสารรายละเอียดเกี่ยวกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย การสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)
ขึ้นอยู่กับการรับรู้ในชื่อเสียงขององค์กรของผู้บริโภค ณ ช่วงเวลานั้นๆ ผู้บริโภคมองเห็นถึงบริบททางสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมขององค์กร
ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนความคิดของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์นั้นๆ อย่างไรก็ตามการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้บริโภค ได้มีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง
ทั้งนี้เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับผลิตภัณฑ์ (Tran, Nguyen, Melewar, & Bodoh, 2015)
ทฤษฎีที่การสื่อสาร (Communication theory)
ทฤษฎี การสื่อสารของฮาโรลด์ ลาสแวลล์ (Harold Lasswell) ได้อธิบายเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารที่ มี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลนั้น ผู้ส่งสารควรพิจารณาถึงองค์ประกอบ (Element) ที่สามารถตอบคาถามได้อย่างครบถ้วนว่า
“ใครกล่าวอะไรแก่ใครในช่องทางใดด้วยผลกระทบอะไร (who saya what to whom in what channel with what effect) ซึ่งลาส
แวลล์ กล่าวคือการสื่อสารในแต่ละครั้งจะมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับแบบจาลองโดยเริ่มจาก (1)
ใคร (Who) เป็นผู้ส่งสารหรือใครเป็นผู้ที่ทาการสื่อสาร (2) พูดอะไรด้วยวัตถุประสงค์อะไร (Says what, with what purpose) เป็น
เนื้อหาของสาร (Message) ที่ส่งไปยังผู้รับสาร (3) โดยใช้วิธีการและช่องทางใด (By what mean, in what channel) ในที่นี้จะ
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หมายถึง สื่อ (Channel) ซึ่งผู้ส่งสารทาการส่งเนื้อหาสารด้วยวิธีใด (4) ส่งไปยังใคร ในสถานการณ์อะไร (To whom, in what
situation) กล่าวคือ ผู้ส่งสารจะส่งรายละเอียดสารไปยังผู้รับสาร (Receiver) เป็นใครบ้าง (5) ได้ผลอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต
(With what effect, immediate and long term?) เนื่องจากการส่งสารมีเทคนิคที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
ผู้ส่งสารต้องวัดผล (Effect) จากการถ่ายทอดรายละเอียดต่างๆ ของสาร
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual model)

สมมุติฐานการวิจัย (Hypothesis)
สมมุติฐาน 1: วิธีการสื่อสารสมัยใหม่ส่งผลต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
สมมุติฐาน 2: ผู้ร่วมสนับสนุนส่งผลต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
สมมุติฐาน 3: ทัศนคติของแบรนด์ของธุรกิจค้าปลีกส่งผลต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
สมมุติฐาน 4: ปัจจัยภายนอกส่งผลต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
สมมุติฐาน 5: เทคโนโลยีของการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการตลาดเชิงกิจกรรม
สมมุติฐาน 6: การตลาดเชิงกิจกรรมส่งผลต่อผลการดาเนินงานของกิจการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านวิธีการใหม่ๆ ของการสื่อสาร ผู้ร่วมสนับสนุน ทัศนคติของแบรนด์ของธุรกิจค้าปลีก และ
ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการตลาดเชิงกิจกรรมรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงกิจกรรมกับเทคโนโลยีของการตลาด
เชิงกิจกรรม ส่งผลต่อการดาเนินงานกิจการค้าปลีกขนาดกลาง
2.เพื่อศึกษาอิทธิพลทางด้านวิธีการใหม่ๆ ของการสื่อสาร ผู้ร่วมสนับสนุน ทัศนคติของแบรนด์ของธุรกิจค้าปลีก และ
ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการตลาดเชิงกิจกรรม รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงกิจกรรมกับเทคโนโลยีของการตลาด
เชิงกิจกรรม ส่งผลต่อการดาเนินงานกิจการค้าปลีกขนาดกลาง
3. เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาสร้างเป็นโมเดลการตลาดเชิงกิจกรรมสาหรับใช้ในการสื่อสารของกิจการค้าปลีกขนาดกลาง
ประเทศไทย
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2. วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างกิจการค้าปลีกขนาดกลางของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) จานวน 370 คน นาข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามมารวบรวมมาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL โดยการใช้
เทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM)

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นงานทางด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่สอดคล้องทางการตลาด เพื่อเป็นการส่งเสริมแบรนด์ผลิตภัณฑ์ขององค์กรไปยังผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ (Khamis,
Hamdan, & Elali, 2015) ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการมุ่งมั่นของผู้ประกอบการ การให้การสนับสนุนกิจกรรมถือว่าเป็นเครื่องมือในการ
กาหนดภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ / องค์กร นอกจากนี้ทฤษฎีเกี่ยวกับการสนับสนุนได้กล่าวถึง การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นนั้นจะสามารถนาไปสู่ถึงการสร้างความตระหนักและความตั้งใจที่จะเพิ่มขึ้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนได้เป็นอย่างดี
(T. Meenaghan, 1991; Roy & CornweU, 2004; Thwaites, 1995) ทัศนคติของแบรนด์สินค้าของธุรกิจค้าปลีกพบว่า การ
วัดผลของการตลาดเชิงกิจกรรมไม่ควรพิจารณาเฉพาะด้านทัศนคติของผู้บริโภคเท่านั้น กล่าวคือ การกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีภาวะทาง
อารมณ์ร่วมในกิจกรรมนั้น ถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ปัจจัยที่เอื้ออานวยให้การตลาดเชิงกิจกรรมสามารถ
กระตุ้นหรือจูงใจให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Martensen & Gronholdt, 2008) ปัจจัยภายนอกก็ถือได้ว่าเป็นกุญแจสาคัญ
อย่างหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการกาหนดแผนการตลาดขององค์กร เพื่อให้บรรลุผลการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
สื่อสารเหล่านี้ให้กรอบการทางานที่มีประโยชน์ในการทาความเข้าใจและวิเคราะห์วิธีการที่องค์กรสามารถสร้างผลการดาเนินกิจการ
ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ จากที่กล่าวข้างต้นทั้งปัจจัยภายใน (วิธีการใหม่ๆ ของการสื่อสาร ผู้ร่วมสนับสนุน
ทัศนคติของแบรนด์สินค้าของธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ของกิจการค้าปลีก ) ปัจจัยภายนอก ร่วมทั้งความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีของ
การตลาดเชิงกิจกรรม

4. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่ายังมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งจะสามารถ
ช่ว ยให้ ผ ลการด าเนิ น งานของกิ จ การไปบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนด ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคเป้ า หมาย
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคขณะที่ร่วมกิจกรรม เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องทาให้ได้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ตลอดจนรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมใหม่ๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่
น่าสนใจ อีกทั้งมีผลต่อการนามากาหนดแผนการตลาดเชิงกิจกรรมในอนาคต
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 2) การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 3) บทบาทการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ 4)
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย โดยสุ่มจากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จานวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ
พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนรายด้าน
อยู่ในระดับสูง คือ ด้านบุคคล 2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านนิติธรรม รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม 3) บทบาทการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในภาพรวมควรปรับปรุง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนรายด้าน คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ดีอยู่ในระดับสูง คือ ด้านงานวิชาการ ส่วนที่ต้องปรับปรุงอยู่ในระดับสูง 2 ด้าน คือ
ด้านงานบุคคล และด้านงานทั่วไป 4) แนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยคือ 4.1) จัดอบรมให้ความรู้
เรื่องสิทธิและหน้าที่อันพึงมีของบุคลากร 4.2) พัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส ยึดถือความสุจริตเป็นที่ตั้ง 4.3) บริหารงานบุคคลด้วย
ความเที่ยงธรรม 4.4) บุคลากรระดับนโยบายต้องมีความจริงใจและเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ 4.5) การสรรหาผู้บริหารควรเป็นแบบ
เลือกโดยตรงจากผู้ใต้บังคับบัญชา 4.6) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกมีอิทธิพลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
คาสาคัญ: แนวทางพัฒนา การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Abstract
The purpose of this research was to study the factors affecting the university management, good
governance administration, university development’s roles of the university committee, and development
guideline for administration of Rajamangala University of Technology Tawan-ok by using good governance.
Radom sampling method was applied for 291 the university administration committee and the university
officers. The instrument used for collecting data was questionnaire and the data were analyzed by percentage.
The results showed 1) The factors affecting the university management revealed at the moderate level, the first
level was personnel factors, 2) Good governance administration of the University revealed at the moderate
level, the first rank was the rule of law followed by ethics, participation, transparency, sense of responsibility,
and cost-effectiveness, 3) University development’s roles of the university committee revealed as a whole
should reform in moderate level, the first rank, academic administration, was good perform in high level
followed by budget administration in moderate level, but personnel administration and general administration
were reformed in high level, 4) Development guideline for administration of the university to summarize as
followed: 4.1) Training about right and duty of personnel, 4.2) Development the organization to be transparency,
4.3) Personnel administration with justice, 4.4) The persons in assignment policy should develop the university
sincerely and don’t miss meeting, 4.5) Searching for the administrators should select directly by every persons in
the university, the same as selection the members of House of Representatives, and 4.6) Good governance
administration of the university depend on the president and the committees of the University Council,
specially the committees from outside of the university who can support a president of the university.
Keyword: Development guideline, Administration, Good governance, Rajamangala University of Technology Tawan-ok
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1. บทนา
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐในประเทศไทยเริ่มตื่นตัว และสนใจเรื่องการบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี หรือเรียกว่า ธรรมาภิบาล (Good governance) ภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีผลบังคับใช้
โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ และการบริหารแบบพหุภาคี (สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2544) ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้บัญญัติ
รับรองการนาหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการไว้หลายมาตรา เช่น กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน คือ พัฒนางานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่กับ
การปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้
หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ (ราชกิจจานุเบกษา. 2550) เนื่องจากเชื่อว่าหากประเทศไทยมีการนาหลักธรรมาภิ
บาลมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในภาคราชการ จะทาให้ประเทศได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และเกิดความเป็นธรรมใน
สังคม (สถาบันพระปกเกล้า. 2549) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา มีความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัวและ
โปร่งใส เน้นให้บุคลากรในองค์ การทาหน้ าที่รับผิดชอบเต็มความสามารถโดยคานึงถึ งกฎระเบี ยบที่ประสานกับการบริหารอย่าง
สอดคล้องและทันสมัย ซึ่งหน่วยงานราชการหลายแห่งได้ขานรับนโยบายและนาสู่การปฏิบัติแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายหน่วยงาน
ราชการที่ไม่ได้ดาเนินการ หรือหากดาเนินการก็ยังขาดทิศทาง เนื่องจากปัญหาหลายรูปแบบ อาทิ ตัวผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ พฤติกรรม
ของคนในหน่วยงานที่ขาดความรับผิดชอบ การบริหารงานที่ยังเน้นดุลยพินิจคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การขาดการ
มีส่วนร่วมของคนในหน่วยงาน การจัดคนไม่เหมาะสมกับงาน ขาดการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร การพัฒนาไม่ได้กระจายไปยัง
สาธารณะอย่างทั่วถึง และการบริหารองค์การที่ถูกแทรกแซงทางการเมือง เป็นต้น (รจนา ยศธสาร และคณะ. 2548) สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ทาให้การบริหารจัดการในองค์การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด
ผู้บริหารองค์การที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และต้องพยายามทาตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
ผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง ซึ่งการบริหารงานของผู้บริหารจะเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดีได้ย่อมขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบที่สาคัญหลายประการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงาน รวมทั้งมีประสบการณ์และทักษะในการบริหาร มี
กระบวนการในการชักนาคนในองค์การให้มีความตั้งใจในการทางาน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจร่วมกัน (ศิริพร ศิระบูชา และเพ็ญพิชญา. 2554)
ในสถาบันอุดมศึกษาต่างยอมรับว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับการบริหารงานอุดมศึกษา
อย่างมาก เพราะเน้ นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบั ติ และความโปร่งใส
ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม การกระจายอานาจ และความยุติธรรม (รัชนา ศานติยานนท์. 2544) อีกทั้งระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้กาหนดหลักสาคัญในการส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมี 6 ประการ ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วน
ร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า โดยกาหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่ง รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใช้เป็นกรอบ
แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2544)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษาวั นที่ 8 มกราคม 2548กาหนดให้มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบั นอุดมศึกษาด้ านวิ ชาชี พและ
เทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทาการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการ
ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สาเร็จ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลักและตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542ได้บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดาเนินกิจการ
ได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยการบริหารจัดการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ทั้ง 28 แห่ง เสนอปัญหาสาคัญที่
ต้องเร่งแก้ไขคือ ความมีธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมาตรการในการกากับดูแลมิให้ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยทาผิดหลักธรร
มาภิบาล มิฉะนั้นจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาตกต่าไปด้วย (ASTV ผู้จัดการออนไลน์ . 2556) จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจั ยในฐานะ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย
จึงสนใจศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนาผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
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ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย อันส่งผลให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจพร้อมปฏิบัติภารกิจด้วยความเต็มใจ ตลอดจนการจั ด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 วิทยาเขต ใน
ปี พ.ศ. 2558 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร จานวน 102 คน จาแนกเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย 29 คน กรรมการสภา
วิชาการ 39 คน กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 21 คน กรรมการสภาคณาจารย์ 13 คน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จานวน 987 คน จาแนก
เป็น อาจารย์ 542 คน เจ้าหน้าที่ 445 คน รวมจานวนประชากรทั้งหมด 1,089 คน แล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970) ได้จานวน 282 คน จากนั้นดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
2.1 สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยจาแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน แล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่
ละกลุ่มด้วยการเทียบสัดส่วน (Quota sampling) ได้กลุ่มผู้บริหาร 27 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 255 คน
2.2 ทาการสุ่มกลุ่มผู้บริหาร จาแนกตามตาแหน่ง และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จาแนกตามตาแหน่งและวิทยาเขต โดยการเทียบ
สัดส่วน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้บริหาร จาแนกตามตาแหน่ง และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
จาแนกตามตาแหน่งและวิทยาเขต
ตาแหน่ง

ประชากร

กรรมการสภา
29
มหาวิทยาลัย
กรรมการสภา
39
วิชาการ
กรรมการบริ ห าร 21
มหาวิทยาลัย
กรรมการสภา
13
คณาจารย์ฯ
รวม
102

ผู้บริหาร
กลุ่มตัวอย่าง
8
10

ตาแหน่ง
วิทยาเขต
บางพระ
จันทบุรี
จักรพงษภูวนารถ
อุเทนถวาย

ผู้ปฏิบตั ิงาน
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
207
53
235
118
31
78
127
33
94
90
23
38

กลุ่มตัวอย่าง
61
20
24
10

6
3
27

รวม

542

140

445

115

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ตาแหน่งหน้าที่ วิทยาเขต เป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านกลุ่ม และด้าน
องค์การ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ คือ “เป็น” หรือ “ไม่เป็น”
ตอนที่ 3 การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย 6ด้าน คือ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ คือ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
ตอนที่ 4 บทบาทการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ด้าน
คือ ด้านงานวิชาการ ด้านงานงประมาณ ด้ านบุคคล และด้า นงานทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ คือ “ดี” หรือ “ควร
ปรับปรุง”
ตอนที่ 5 ข้ อเสนอแนะแนวทางการการบริหารจั ดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ตะวันออก
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการแจกและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย โดยแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้วิจัยทาหนังสือถึงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประกอบด้วย วิทยาเขตบางพระ จานวน 125 ชุด วิทยาเขตจันทบุรี จานวน 61 ชุด วิทยาเขตจักรพงษภู
วนารถ จานวน 67 ชุด และวิทยาเขตอุเทนถวาย จานวน 43 ชุด ส่วนแบบสอบถามสาหรับผู้บริหาร ผู้วิจัยทาหนังสือถึงเลขานุการสภา
วิชาการ ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 13 ชุด กรรมการสภาวิชาการ จานวน 15 ชุด กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
จานวน 11 ชุด และกรรมการสภาคณาจารย์ จานวน 8 ชุด ทั้งหมดรวมจานวน 343 ชุดในระหว่างเดือนมีนาคม–กรกฎาคม 2558 ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนจานวน 290 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
2. คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์และสรุปผล

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
1. ข้ อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage)
2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กาหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ดังนี้
ถ้าตอบ “เป็น” กาหนดค่าคะแนนเป็น 1 ถ้าตอบ “ไม่เป็น” กาหนดค่าคะแนนเป็น 0 วิเคราะห์หาค่าร้อยละ
3. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กาหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ดังนี้ ถ้าตอบ “ใช่” กาหนดค่าคะแนนเป็น 1
ถ้าตอบ “ไม่ใช่” กาหนดค่าคะแนนเป็น 0 วิเคราะห์หาค่าร้อยละ
4. บทบาทการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กาหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนน
ดังนี้ ถ้าตอบ “ดี” กาหนดค่าคะแนนเป็น 1 ถ้าตอบ “ควรปรับปรุง” กาหนดค่าคะแนนเป็น 0 วิเคราะห์หาค่าร้อยละ
5. ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้สรุป
ข้อเสนอแนะแนว แล้วนาเสนอในรูปแบบความเรียง

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเป็นกรรมการสภาวิชาการ สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดวิทยาเขต
บางพระส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเป็นเจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาเขตจันทบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเป็นอาจารย์ สังกัดวิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเป็นอาจารย์ สังกัดวิทยาเขตอุเทนถวายส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเป็นอาจารย์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า อยู่ในระดับปานกลาง
(ร้อยละ 58.27) โดยด้านบุคคลอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 71.28) ส่วนด้านองค์การ และด้านกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.48
และ 51.06 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 2 แสดงว่า ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกยังไม่ให้
ความสาคัญต่อปัจจัยด้านบุคคล ด้านกลุ่ม และด้านองค์การว่าจะส่งผลต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของวิจิตรา แป้นจันทร์ (2553) ที่พบว่า ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญจิตร บุญยืน (2551) ที่
พบว่า คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ปลา เห็นว่าปัจจัยโดยรวมที่มีผลกระทบในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา อยู่ในระดับสูง

ตารางที่ 2 ร้อยละ และระดับของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
ปัจจัย
1. ด้านบุคคล
2. ด้านกลุ่ม
3. ด้านองค์การ
รวม

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป็น
ไม่เป็น
ร้อยละ
ร้อยละ
71.28
28.72
51.06
48.94
52.48
47.52
58.27
41.73
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สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน (ร้อยละ 60.52) โดยเรียงตามอันดับ ดังนี้ ด้านนิติธรรม (ร้อยละ 65.96) ด้านคุณธรรม (ร้อยละ 63.83) ด้านการมีส่วนร่วม
(ร้อยละ 62.41) ด้านความโปร่งใส (ร้อยละ62.06) ด้านความรับผิดชอบ (ร้อยละ 55.67) และอันดับสุดท้ายคือ ด้านความคุ้ม ค่า
(ร้อยละ 53.19) ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า ดังตารางที่ 3 แสดงว่า มหาวิทยาลัยยังมีการใช้จ่ายงบประมาณ และ
การบริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพไม่มากพอ และขาดความตระหนักถึงความสาคัญของการนาหลักการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะด้านความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งตามมาตรา 22 ของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่
ส่วนราชการดาเนินการอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสนธยา ชมภู (2554) ที่พบว่า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใสน้อยที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรหมเมศว์ คาผาบ
(2550) ที่พบว่า ข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย คือ หลักความคุ้มค่า หลักความ
โปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม

ตารางที่ 3 ร้อยละ และระดับของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. ด้านนิติธรรม
2. ด้านคุณธรรม
3. ด้านความโปร่งใส
4. ด้านการมีส่วนร่วม
5. ด้านความรับผิดชอบ
6. ด้านความคุ้มค่า
รวม

เป็น
ร้อยละ
65.96
63.83
62.06
62.41
55.67
53.19
60.52

ไม่เป็น
ร้อยละ
34.04
36.17
37.94
37.59
44.33
46.81
39.48

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

บทบาทการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า ใน
ภาพรวมควรปรับปรุง อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 54.06) โดยด้านงานวิชาการ อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 73.76) ด้านงานงบประมาณ
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.54) ส่วนที่ต้องปรับปรุงอยู่ในระดับสูงคือ ด้านงานบุคคล และด้านงานทั่วไป (ร้อยละ 80.14 และร้อย
ละ 74.47 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 4 อาจเป็นเพราะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยยังขาดความเข้าใจหลักการทาหน้าที่ในการกากับ
มหาวิทยาลัยตามที่ควรจะมี ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า หนังสือ “Governance as Leadership: Framing
the Work of Nonprofit Boards” ได้บอกหลักการทาหน้าที่กากับองค์กรว่า ผู้กากับและคนที่เป็นบอร์ดทาหน้าที่กากับองค์กร ควรทา
ภารกิจ 3 มิติพร้อมๆ กัน ดังนี้ มิติที่ 1 Fiduciary Mode : ทาหน้าที่ Stewardship ต่อสินทรัพย์ที่จับต้องได้ มิติที่ 2 Strategic Mode:
ทาหน้าที่เป็น Strategic partner กับฝ่ายบริหาร มิติที่ 3 Generative Mode: ทาหน้าที่ “นาจากข้างหลัง” แต่สภามหาวิทยาลัยไทย
ตอนนัน้ ยังรู้จักเพียงโหมดเดียว คือ การดูแลทรัพย์สิน และกฎ กติกา Fiduciary Mode (กองบรรณาธิการ, 2553)

ตารางที่ 4 ร้อยละและระดับของบทบาทการพัฒนามหาวิทยาลัย
บทบาทการพัฒนามหาวิทยาลัย
1. ด้านงานวิชาการ
2. ด้านงานงบประมาณ
3. ด้านงานบุคคล
4. ด้านงานทั่วไป
รวม

ดี

ควรปรับปรุง

ร้อยละ

ร้อยละ

73.76
64.54
19.86
25.53
45.92

26.24
35.46
80.14
74.47
54.06

ระดับ
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง
ปานกลาง

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย สรุปได้ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องสิทธิและหน้าที่อันพึงมีของบุคลากร
2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส ยึดถือความสุจริตเป็นที่ตั้ง
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3. มหาวิทยาลัยควรบริหารงานบุคคลด้วยความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง
4. บุคลากรระดับนโยบายควรมีใจพัฒนามหาลัยอย่างจริงใจ เพราะพิจารณาจากการเข้าร่วมประชุมทั่วไปที่มักขาดเป็น
ประจา แต่เมื่อมีวาระออกเสียงเลือกตั้ง จึงเข้าร่วมประชุมเพื่อยกมือตามกลุ่มตนเอง ทาให้ผู้บริหารระดับนโยบายเป็นกลุ่มคลุม
อานาจแบบเบ็ดเสร็จ
5. การสรรหาผู้บริหารควรเป็นแบบเลือกโดยตรงจากผู้ใต้บังคับบัญชา เช่นเดียวกับการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของมหาวิทยาลัยจะดีได้ขึ้นอยู่กับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่จะสนับสนุนบุคคลใดให้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย

4. สรุปผล
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
อันดับแรกคือ ด้านบุคคล รองลงมาเป็นด้านองค์การและด้านกลุ่มมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ใน
ระดับปานกลาง เรี ยงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านการมีส่ วนร่วม ด้ านความโปร่ งใส ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า บทบาทการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในภาพรวม
ควรปรับปรุง โดยด้านที่ต้องปรับปรุงอยู่ในระดับสูงคือ ด้านงานบุคคล และด้านงานทั่วไป แต่สามารถพัฒนาได้ดีในด้านงานวิชาการ
สาหรับแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีดังนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดอบรม
ให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่อันพึงมีของบุคลากร ควรพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส ยึดถือความสุจริตเป็นที่ตั้ง ควรบริหารงานบุคคล
ด้วยความเทีย่ งธรรมอย่างแท้จริง บุคลากรระดับนโยบายควรพัฒนามหาลัยอย่างจริงใจและควรเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ การสรรหา
ผู้บริหารควรเป็นแบบเลือกโดยตรงจากผู้ใต้บังคับบัญชา และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยจะดีได้ขึ้นอยู่กับนายก
สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่จะสนับสนุนบุคคลใดให้เป็น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
กลุ่มชาติพันธุ์ชอง เป็นชนเผ่าหนึ่งของประเทศไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์ พบมากที่สุดใน อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงใน
ประเทศกัมพูชา จังหวัดพระตะบองและจังหวัดโพธิสัตว์ มีอัตลักษณ์ร่วมกัน คือ ภาษาพูด ลักษณะรูปร่าง การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และอาหาร อาหารชอง ประกอบด้วย อาหารคาว ได้แก่ ขนมจีนนายาฟักทองแกงไก่ นาพริกกะทิ เป็นต้น อาหารหวาน
ได้แก่ ขนมปาย ขนมตุงค้อน ขนมป๊อก เป็นต้น แก่นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือทุนวัฒนธรรม หนึ่งในทุนวัฒนธรรม คือ อาหารพืนถิ่น
ทังนีทุนวัฒนธรรมของคนชองถูกนามาใช้อยู่ในวิถีชีวิต คื อ อาหารพืนถิ่นของคนชอง ซึ่งมีแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารชองสู่
การตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เริ่มต้นที่ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (1) ด้านการผลิต วัตถุดิบหลักในการผลิตมีเพียงพอ บุคลากร คน
ทาครัวมีแต่เริ่มสูงวัย เครื่องจักร อุปกรณ์ ส่วนใหญ่ทาขึนจากภูมิปัญญาของคนชอง (2) ด้านการตลาด ควรใช้การตลาดแบบสร้างความ
แตกต่าง เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจง เน้นอาหารพืนบ้านชอง ตังราคาแบบบวกเพิ่มจากต้นทุนเฉลี่ย การจัดจาหน่ายใช้ช่องทางตรง
และผ่านสื่อออนไลน์ (3) ด้านการเงิน แหล่งเงินทุนใช้ทุนส่วนตัว (4) ด้านการจัดการ เน้นความเป็นธรรมชาติ และตกแต่งด้วยอัตลักษณ์
ของคนชอง ใช้การสื่อสารการตลาดออนไลน์ เน้นสมาชิก Friend to farm 2) การวิเคราะห์ SWOT (1) จุดแข็ง ทาเลที่ตังอยู่ในแหล่ง
วัตถุดิบ (2) จุดอ่อน การทาอาหารเป็นอาชีพเสริม (3) โอกาส รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (4)
อุปสรรค ข้อจากัดด้านกฏหมาย สินค้าอาหารและยาต้องมี อย. 3) การแบ่งส่วนตลาด ใช้เกณฑ์พฤติกรรม คือ กลุ่มคนที่ใช้และกลุ่มคน
ที่ไม่ใช้ Social Networks ใช้เกณฑ์รายได้ และการศึกษา การเลือกตลาดเป้าหมาย เน้นแบบเฉพาะกลุ่ม การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
คือ เอกลักษณ์ประจาถิ่นและสุขภาพดี เพื่อนและความไว้วางใจได้ 4) ส่วนประสมการตลาด ผลิตภัณฑ์ ทาเมนูอาหารชองเป็นสูตร
อาหารมาตรฐาน สร้างแบรนด์ดูทันสมัยแต่สื่อถึงความเป็นชอง บรรจุภัณฑ์ออกแบบโดยใช้ภาพที่สื่อถึงเครื่องใช้และอาหารชอง มีป้าย
ฉลากบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ราคา กาหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายแบบรวมเป็น package การจัดจาหน่าย
มีมุมสาหรับถ่ายภาพ และ Check in เพื่อให้เกิดการ Chat & Share ทาการขาย online การส่งเสริมการตลาด พิจารณาถึง “touch
points” ของลูกค้า และต้นทุนของกิจการ จึงเลือกใช้กลยุทธ์ดังนี ใช้การประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ ทาของที่ระลึกด้วยการออกแบบ
ให้มีตัวอักษรชองลงไปบนผลิตภัณฑ์ทุกชิน และใช้การแบ่งปันระหว่างเพื่อนในการเล่าเรื่องราวที่เพื่อนอยากรู้
คาสาคัญ: อาหารชอง การตลาด เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Abstract
The Chong ethnic group is rare ethnic in Thailand. The most of them live in Khao kitchakoot District,
Chanthaburi Province and other provinces in the eastern of Thailand such as Rayong, Trat, Chaseongsao, and in the
western is Kanchanaburi Province. Moreover, they lived in Battambang and Pursut Province in Cambodia. They
have joint identities; Language, characteristic, dress, custom and food. The Chong’s food included; noodle and
curry chicken with pumpkins, chili paste. Dessert included; dough, boil flour, and steam flour. Mainly of creative
economy is culture capital; there is local food. The Chong tribe uses their culture capital in their lifestyle as Chong
tribe’s food. The guidance for creative economy marketing start at 1) Situation analysis; (1) Production: enough the
materials, man: the chef quite old, machine: mostly made by their knowledge. (2) Marketing: Differentiation
Marketing, Niche Market which concentrate of Chong tribe’s food, Price: Average Cost, Place: Direct channel and
online. (3) Financial: owner. (4) Management: emphasize on natural and decorated with The Chong tribe’s
identities, online marketing communication; club as Friend to farm. 2) SWOT analysis; (1) Strength: located at
materials sources. (2) Weakness: cook is a part time career. (3) Opportunity: The government promote tourism and
creative economy. (4) Threats: Limited by law that food and drug must be permitted 3) Market Segmentation:
behavior; both uses and not uses Social Networks, Income and education criteria. Target Marketing: Concentrated
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(niche) marketing. Positioning: Local identity and good health, friend and trust. 4) Marketing mix: Product; Chong
tribe’s food menu, modern brand which inform to the Chong tribe, describe label. Price; mark up on average cost,
bundle pricing. Place; take a photo corner and Check in, Chat & Share, online selling. Promotion; customer “touch
points” and business cost are considered, so appropriate strategy are publication online, souvenirs with the Chong
tribe language on every products and sharing about the story between friends.
Keywords: Chong tribe’s food, marketing, creative economy

บทนา
กลุ่มชาติพันธุ์ชอง เป็นชนเผ่าหนึ่งของประเทศไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์ คนชองเป็นคนพืนเมืองของจังหวัดจันทบุรี และหลาย
จังหวั ดในภาคตะวั นออก นอกจากนียั งพบในจังหวัดกาญจนบุ รี และในประเทศกัมพู ชา จั งหวั ดพระตะบองและจั งหวั ดโพธิสัตว์
มีอัตลักษณ์ร่วมกัน คือ มีภาษาพูด เป็ นของตนเอง เรียกว่า ภาษาชอง มีลักษณะรูปร่าง การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี
คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้ านอาหารที่มักจะปรุงอย่างง่ายๆ วั ตถุดิบสามารถหาได้ในท้องถิ่น การประกอบอาหารมีทั ง
เมนูอาหารคาว และอาหารหวาน ที่ชื่อเมนูอาจเป็นภาษาชอง ภาษาไทย หรือมีทังสองภาษา จากเมนูที่หลากหลายและมีความเป็นอัต
ลักษณ์ของคนชอง อาหารชองจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ แต่ก่อนที่จะตัดสินใจพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาเป็นต้องศึกษาถึงทังปัจจัยภายในของธุรกิจเองและปัจจัยภายนอกที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่สาคัญ คือ สิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม และวัฒนธรรม ในการศึกษาการตลาดจึงจาเป็นจะต้องศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และแนวโน้มในอนาคต วิเคราะห์
SWOT, STP, 4P เพื่อลดภาวะความเสี่ยงที่จะต้องออกจากธุรกิจไปเพราะความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันยังสามารถ
สร้างรายได้ สร้างเพื่อใหม่ในสังคมใหม่ที่กว้างขึนแต่อยู่ภายในมือของคุณ

กลุ่มชาติพันธุ์ชอง
คนชอง (Chong Tribe) คือ คนพืนเมืองของจังหวัดจันทบุรี จากการศึกษาพบว่า มีประชากรที่เป็นคนชองมากที่สุดในอาเภอ
เขาคิชฌกูฏ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตาบลตะเคียนทองเดิม คือ ตาบลตะเคียนทอง ตาบลคลองพลูและตาบลจันทเขลม ในปัจจุบัน และ
พบว่ายังมีคนชองอีกในหลายจังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง ในอาเภอแกลง จังหวัดตราด ในอาเภอบ่อไร่ และอาเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในอาเภอสนามชัยเขต จังหวัดกาญจนบุรี ในอาเภอไทรโยค (เจตน์จรรย์ อาจไธสง และคณะ, 2560) ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าคนชอง มีส่วนในการร่วมกู้ชาติกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจาก
ชาวชองมีภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค การทานามันยาง และเทือกเขาตะเคียนทอง มีไม้ตะเคียนทอง ซึ่งเป็นวัตถุดิบสาหรับการทาเรือ
เป็นจานวนมาก มีหลักฐานว่ามีการขนส่งทางนาในสมัยโบราณ เพราะมีการพบเรือโบราณและนามาไว้ที่วัดตะเคียนทอง 2 ลา (เจตน์
จรรย์ อาจไธสง และคณะ, 2551) ในวันที่ 14 เมษายน 2558 มีการพบเรือลาที่ 3 และนามาไว้ที่วัดตะเคียนทอง ดังนันจึงมีความ
เป็นไปได้ที่ชาวชองได้เดินทางไปร่วมกู้ชาติ และมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังคาบอกเล่าของคนชองในอดีตเล่าว่า ปู่ย่าตายาย
เดินทางมาจากพระตะบอง มาร่วมรบสมัยสงคราม แล้วจึงมาตังหลักฐานที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสอดคล้องกับการสารวจพบว่ามีคนชอง
อาศัยอยู่แถบชายแดนประเทศไทยติดกับอาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เรียกตนเองว่า ซัมแร อยู่ในจังหวัดพระตะบองของประเทศกัมพูชา
และคนชองที่เรียกตนเองว่า ปอร์ อาศัยอยู่ในจังหวัดโพธิสัตว์ของประเทศกัมพูชา มีเขตติดต่อกับอาเภอเมือง จังหวัดตราด จากการทา
focus group พบว่า ทัง 3 กลุ่มชาติพันธุ์นี เป็นกลุ่มเดียวกัน มีอัตลักษณ์ร่วมกัน คือ มีภาษาพูด เป็นของตนเอง เรียกว่า ภาษาชอง มี
ลักษณะรูปร่าง การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี คล้ายคลึงกัน (เจตน์จรรย์ อาจไธสง และคณะ, 2560) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร
ที่มักจะปรุงอย่างง่ายๆ วัตถุดิบสามารถหาได้ในท้องถิ่น

อาหารชอง
คนชองมีความเชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพร และการรักษาโรค เนื่องจากสภาพที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับภูเขาและแหล่งนา ซึ่งมี
สภาพเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด รวมถึงมีพืชท้องถิ่น เช่น ผักหวาน แก้ว สารอง หย่อง สะตอ ดอกดิน บอน
หวาย เต่าเกียด กระวาน ข้าวดา และชองระอา เป็นต้น นอกจากนียังมีสัตว์นา เช่น กบแรด ปลาพลวง ลูกอ๊อด ปูเขา กุ้งเขา
ปลาซ๊อก เป็นต้น (เจตน์จรรย์ อาจไธสง และคณะ, 2551) ที่สามารถหาได้ง่ายในธรรมชาติ จึงนามาใช้ทาอาหารได้หลากหลาย
อาหารชองที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วย อาหารคาวและอาหารหวาน ดังนี
1.1 อาหารคาว ได้แก่ ขนมจีนนายาฟักทองแกงไก่ ขนมจีนนายาไก่คั่ว ขนมจีนนายาปลาช่อน นาพริกกะทิ พริกกะปิ กะปิ
เผา พริกเกลือ นาพริกระกา นาพริกตะไคร้ (หลุกมู่จ) กลอย หลุกกะแพ้ง (มะพร้าวคั่ว) กะลาง (เม็ดกระบก) ปลาแอ๊บ แกงไก่ใส่ลูก
กล้วย แกงมะละกอใส่ไก่ แกงบอนใส่ลูกมะกอก พริกแกง นากะทิ ลูกมะกอก เกลือ ต้มโหลกล้วย ต้มโหลหน่อไม้ ต้มโหลมัน ต้มปลาใส่
ส้มบอน และเลียงปลาย่างลูกบวบ (เจตน์จรรย์ อาจไธสง และคณะ, 2552) ตากระวาน (โขลก-กวาน) ยากบพืนบ้าน (ยากบแรด)
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แกงปลาไหลยอดเต่าร้าง (ชิ่ว-มล์อง-ไซ-พุด-ปุย) แกงกวางพริกไทยอ่อน (ชิ่ว-เจ้ด-ไซ-มลิด-พุด) แกงกบยอดหวายขม แกงกระรอกแกงนก
(ชิ่ว-ชีม) แกงส้มมือบอน (ชิ่ว-เฉ่าะ-เล็ค-โอย) แกงส้มเต่าเกียด (ชิ่ว-เฉ่าะ-ตะเกียด) แกงฝักเพกา เป็นต้น (สุภร พงษ์สาราญ และคณะ,
2557) ซึ่งมีตัวอย่างของอาหารชอง ดังนี

ภาพที่ 1 อาหารพื้นบ้านของคนชอง
ที่มา : เจตน์จรรย์ อาจไธสง และคณะ (2552)

1.1.1 หลุกกะแพ้ง (มะพร้าวคั่ว) มีขันตอนการทาดังนี
ส่วนผสม
1) มะพร้าวขูด
1/2 กิโลกรัม
2) เกลือ
1 ช้อนชา
วิธีทา
1) นามะพร้าวไปคั่วในกระทะจนเหลือง
2) นาไปตาในครกจนละเอียดแล้วใส่เกลือให้เค็มพอประมาณ
3) นาไปใส่ใบตองที่ทาเป็นรูปกรวยแล้วรอจนเย็น
4) นาไปรับประทานกับข้าวร้อน
1.1.2 กะลาง (เม็ดกระบก) มีขันตอนการทาดังนี
ส่วนผสม
1) เม็ดกระบก
1/2 กิโลกรัม
2) เกลือ
1 ช้อนชา
วิธีการทา
1) นาเม็ดกระบกที่เกะเปลือกแล้วไปคั่วในกระทะจนเหลือง
2) นาไปตาในครกจนละเอียดแล้วใส่เกลือให้เค็มพอประมาณ
3) นาไปใส่ใบตองที่ทาเป็นรูปกรวยแล้วรอจนเย็น
4) นาไปรับประทานกับข้าวร้อน
1.2 อาหารหวาน ได้แก่ เปียกกะทิ ข้าวมัน ขนมปาย ขนมลูกโทน ขนมตุงค้อน (คนชองเรียก ขนมควยลิง หรือขนม
เล็บมือนางในปัจจุบัน) ขนมป๊อก ขนมปลากริม ขนมรังผึง (คนชองเรียกขนมกะเท่ย) ขนมกวนขาว และขนมกวนแดง

ขนมปาย

ขนมลูกโทน

ขนมป๊อก

ขนมตุงค้อน

ขนมปลากริม

ขนมรังผึง

นมกวนขาว

ขนมกวนแดง

ภาพที่ 2 อาหารหวานของคนชอง
ที่มา : เจตน์จรรย์ อาจไธสง และคณะ (2552)
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1.2.1 ขนมปาย
ส่วนผสม
1)
2)
3)
4)
5)
6)

แป้งข้าวจ้าว
แป้งข้าวเหนียว
นาตาล
เกลือ
มะพร้าวขูด
นามันพืช

1/2
1
1/2
1
1/2
1

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ช้อนแกง
กิโลกรัม
ลิตร

วิธีการทา
1) นาแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว มะพร้าวขูด มาผสมกัน
2) นาเกลือผสมนาแล้วนาไปนวดแป้งที่ผสมอยู่
3) นาแป้งที่นวดได้ที่แล้วมาบีบให้เป็นรูปแบน ๆ
4) นาไปทอดในกระทะให้เหลือง
1.2.2 ขนมลูกโทน
ส่วนผสม
1) แป้งข้าวจ้าว
1 กิโลกรัม
2) แป้งข้าวเหนียว
1 กิโลกรัม
3) นาอ้อย
1/2 กิโลกรัม
4) เกลือ
1 ช้อนแกง
5) มะพร้าวขูด
1 กิโลกรัม
วิธีการทา
1) การทาไส้ขนม นามะพร้าวมาผัดกับนาอ้อยจนสุก
2) ตัวขนม นาแป้งข้าวจ้าวกับแป้งข้าวเหนียวมานวดกับนาเกลือจนแป้งนิ่มเป็นตัวเดียวกัน
3) นาแป้งที่นวดเสร็จมาทาเป็นแผ่นแล้วใส่ไส้ นาไปต้มจนสุก
4) นาขนมที่ต้มจนสุกแล้วนามาคลุกกับมะพร้าว
1.2.3 ขนมตุงค้อน
ส่วนผสม
1) แป้งข้าวจ้าว
1 กิโลกรัม
2) แป้งข้าวเหนียว
1 กิโลกรัม
3) นาตาล
1/2 กิโลกรัม
4) เกลือ
1 ช้อนแกง
5) มะพร้าวขูด
1/2 กิโลกรัม
วิธีการทา
1) ตัวขนม นาแป้งข้าวจ้าวกับแป้งข้าวเหนียวมานวดกับนาเกลือจนแป้งนิ่มเป็นตัวเดียวกัน
2) นาแป้งที่นวดเสร็จมาทาเป็นแท่งยาวเท่าหัวแม่โป้งแล้วนาไปต้มจนสุก
3) นาขนมที่ต้มจนสุกแล้วนามาคลุกกับมะพร้าวหรือถ้าชอบรสหวาน นานาตาลใส่โรยหน้าก็ได้
1.2.4 ขนมป๊อก
ส่วนผสม
1) แป้งข้าวจ้าว
1/2 กิโลกรัม
2) แป้งข้าวเหนียว
1 กิโลกรัม
3) เกลือ
1 ช้อนแกง
4) มะพร้าวขูด
1/2 กิโลกรัม
วิธีการทา
1) การทาไส้ขนม นามะพร้าวมาคลุกกับเกลือให้มีรสชาติเค็มพอประมาณ
2) ตัวขนม นาแป้งข้าวจ้าวกับแป้งข้าวเหนียวมานวดกับนาเกลือจนแป้งนิ่มเป็นตัวเดียวกัน
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3) นาแป้งที่นวดเสร็จมาทาเป็นแผ่นแล้วใส่ไส้ห่อด้วยใบคลุ้มแล้วนาไปต้มจนสุก
1.2.5 ขนมปลากริม
ส่วนผสม
1) แป้งข้าวจ้าว
1 กิโลกรัม
2) แป้งข้าวเหนียว
1/2 กิโลกรัม
3) นาอ้อย
1 กิโลกรัม
4) เกลือ
1 ช้อนแกง
5) นากะทิ
2 กิโลกรัม
วิธีการทา
1) ตัวขนม นาแป้งข้าวจ้าวกับแป้งข้าวเหนียวมานวดกับนาเกลือจนแป้งนิ่มเป็นตัวเดียวกัน
2) นานากะทิไปตังไฟจนเดือดแล้วใส่นาอ้อยและเกลือเล็กน้อย
3) นาแป้งที่นวดเสร็จมาใส่กะลาบดลอดช่อง
4) รอจนสุกแล้วแล้วนาไปเสิร์ฟ
1.2.6 ขนมรังผึง
ส่วนผสม
1) แป้งข้าวจ้าว
1/2 กิโลกรัม
2) เกลือ
1 ช้อนแกง
3) นากะทิ
2 กิโลกรัม
4) นามันพืช
1/2 ลิตร
วิธีการทา
1) นานากะทิ แป้งข้าวจ้าว เกลือ มาผสมกันชิมรสชาติให้เค็มพอประมาณ
2) นากระทะตังไฟ นานามันมาทาที่ก้นกระทะพอประมาณรอจนกระทะร้อน
3) นาแป้งที่ปรุงเสร็จมาเทใส่กระทะแล้วเอาของปิดรอจนสุก วิธีการคล้ายกับการทาขนมครกแต่
ใช้กระทะแทน
1.2.7 ขนมกวนขาว
ส่วนผสม
1) แป้งข้าวจ้าว
2 กิโลกรัม
2) เกลือ
1 ช้อนแกง
3) นากะทิ
5 กิโลกรัม
วิธีการทา
1) นานากะทิ เกลือ แป้งข้าวจ้าว มาผสมกันก่อนที่จะตังเตา
2) เมื่อผสม ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็นาไปตังไฟ แล้วค่อย ๆ กวนไปเรื่อย ๆ จนขนมเหนียวได้ที่
3) เมื่อกวนจนได้ที่แล้ว นาขนมไปเทใส่ถาด
1.2.8 ขนมกวนแดง
ส่วนผสม
1) แป้งข้าวจ้าว
2 กิโลกรัม
2) นาอ้อย
1/2 กิโลกรัม
3) เกลือ
1 ช้อนแกง
4) นากะทิ
5 กิโลกรัม
วิธีการทา
1) นานากะทิ เกลือ แป้งข้าวจ้าว มาผสมกันก่อนที่จะตังเตา
2) เมื่อผสม ส่วนผสมเข้ากันแล้ว นาไปตังไฟ นานาอ้อยมาเทใส่ แล้วค่อย ๆ กวนไปเรื่อย ๆ
จนขนมเหนียวได้ที่
3) เมื่อกวนจนได้ที่แล้ว นาขนมไปเทใส่ถาด (เจตน์จรรย์ อาจไธสง และคณะ, 2552)
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1.3 อาหารประกอบความเชื่อ ได้แก่ ขนมปาย ขนมลูกโทน ขนมควยลิง ขนมป๊อก ขนมกวนขาว และขนมกวนแดง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 3 อาหารประกอบพิธีไหว้ผีหิ้งของคนชอง (ก) และอาหารหวานของคนชอง (ข)
ที่มา : (ก) เจตน์จรรย์ อาจไธสง และคณะ (2551) และ (ข) เจตน์จรรย์ อาจไธสง และคณะ (2552)

สิ่งแวดล้อมทางการตลาดอาหาร
“ธุรกิจอาหาร” เป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่ยุ่งยาก แต่พบว่าเป็นธุรกิจที่อยู่รอดได้ยาก เพราะภาวะที่ต้นทุนวัตถุดิบด้านอาหาร
สูงขึน ค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงขึน ต้นทุนการประกอบการสูงขึน เจ้าของธุรกิจจะต้องทาการควบคุมต้นทุน เพราะอาจมีรายได้สูงจาก
ยอดขายเงินสดประจาวัน แต่ผลกาไรอาจน้อยเมื่อคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่มียอดขายผันแปรใน
แต่ละช่วงเวลา เช่น การขายอาหารขึนอยู่กับฤดูกาลจึงคาดเดาได้ยาก (“ทาร้านอาหารให้รวยอย่างมืออาชีพ ”, 2560 : ออนไลน์)
หรือไม่มีวัตถุดิบในบางฤดูกาล นอกจากนียังขึนอยู่กับ สิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เป็น ปัจจัยภายนอก เช่น สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ การเมือง ที่อาจส่งผลต่อยอดขาย ดังนันจึงต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1. ปัจจัย ภายนอกที่ เป็นสิ่ งแวดล้อมทางการตลาดที่ส าคัญ คือ สิ่ งแวดล้อมด้านสั งคมและวัฒ นธรรม ในการศึกษา
การตลาดจึงจาเป็นจะต้องศึกษาถึง พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และแนวโน้มในอนาคต ดังคากล่าวของฐากร ปิยะพันธ์ (2016) ที่
กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และแนวโน้มในอนาคต
1.1 Can’t live without mobile โทรศัพท์มือถือกลายเป็นทุกอย่างในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นแหล่งเก็บข้อมูล หาข้อมูล
เครื่องมือสื่อสารทังภาพ เสียง และข้อมูล ที่สาคัญเป็นเครื่องมือติดต่อกับสังคมออนไลน์ที่แทบจะกลายมาเป็นโลกหลักในการใช้
ชีวิตของหลายคน และเป็นเครื่องมือทาธุรกรรมทางการเงินอีกด้วย ดังนันนักธุรกิจและนักการตลาดคิดเพียงทาอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์
ของตนเองมาพบเจอกับลูกค้าบนมือถือให้ได้
1.2 TV มีไว้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน นับตังแต่มีระบบสื่อสาร (3G-4G) รวดเร็วขึนมาก ทาให้สามารถบริโภคข้อมูล
หนัง เพลง ผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นได้สะดวกรวดเร็ว ทังยังเลือกดูสิ่งที่เราสนใจตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราได้ โดยไม่รู้สึกเหมือน
โดนยัดเยียด นักการตลาด นักโฆษณา และเจ้าของผลิตภัณฑ์ยุคใหม่จึงควรจะต้องปรับตัวแบบ 360 องศา เพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภค
ด้วยวิธีการและช่องทางใหม่ๆ แทนที่จะเน้นการสื่อสารผ่านทีวีเป็นหลัก
1.3 พฤติกรรมขอคาแนะนาผ่านโลกออนไลน์ เช่น จะซือ Apple Watch ดีไหม? อยากกินอาหารญี่ปุ่นแถวทองหล่อ
มีร้านไหนแนะนา? และอีกหลายๆ อย่างที่คนสมัยนีนิยมหาคาตอบผ่านโลกออนไลน์ ไม่ใช่แค่ Google หรือ Pantip แต่รวมไปถึง
ผ่านกลุ่มไลน์ ผ่านเว็บไซต์หรือแอพฯ ต่างๆ ที่เกิดขึนมามากมายเพราะ “ผู้บริโภคต้องการตัวช่วยในการตัดสินใจซือ” ข้อมูลพืนฐาน
ที่เจ้าของสินค้าให้มาไม่สามารถช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ แต่ผู้บริโภคต้องการคนที่เคยใช้สินค้าหรือเคยมีประสบการณ์ตรงมาแล้ว
มาให้ข้อมูลอีกด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ และหากเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาพูด ยิ่งทาให้มีนาหนักมากขึน
1.4 Sharing is caring คล้ายกับพฤติกรรมข้างต้น แต่แตกต่างกันในมิติของการเป็นผู้ให้ข้อมูลแทน โดยมีข้อมูลอยู่ 2
ประเภท ประเภทแรกเป็นข้อมูลที่สร้างขึนมาเอง เช่น การแชร์รูปอาหารที่เพิ่งไปกินมา การแชร์รูปภาพสถานที่ที่ไปเที่ยวมา กับอีก
ด้าน คือข้อมูลที่รับมาอีกที ซึ่งหากถูกใจจะแชร์ทันที ดังจะเห็นได้ว่าหากเจ้าของสินค้าทาหนังโฆษณาที่เข้าถึงความรู้สึกของผู้บริโภค
ได้ดี กระแสการแชร์ต่อๆ กันไปจะแรงขึน ซึ่งบางครังได้ผลดีมากกว่าโฆษณาทีวีด้วยซา เจ้าของสินค้าเองจึงควรต้องหาทางเข้าถึง
เหล่าบรรดา influencer เหล่านีให้ได้ นอกจากนีพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ยังข้องเกี่ยวกับการ รักษ์โลก รักษ์สุขภาพ และ การ
พัฒนา Mobile Payment ที่ทาให้ผู้บริโภคเป็นตัดสินใจซือสินค้าได้ทุกเวลา
2. ปัจจัยภายในที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่สาคัญของคนชองจังหวัดจันทบุรี คือ มีมรดกทางธรรมชาติอันมีค่าอย่าง
มาก เช่น ป่าไม้ ต้นนาลาธาร พืชพรรณธรรมชาติ สัตว์และแร่ธาตุต่างๆ จึงทาให้จังหวัดจันทบุรีมีศักยภาพในการนามรดกทาง
ธรรมชาติมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มรดกทางธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่
2.1 พืชพรรณไม้ พันธุ์ที่มีความสาคัญและผูกพันกับจังหวัดจันทบุรีจนถือได้ว่าเป็น “ต้นไม้ประจาจังหวัดจันทบุรี” คือ
ต้นสารอง หรือต้นพุงทะลายหรือบักจองในภาษาอีสาน (คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542)
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2.1.1 ต้นสารอง ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ ขนาดใหญ่ สูง 30-40 เมตร มีคุณสมบัติทางยาเป็นยาเย็น ใช้พอกแก้เจ็บ
ตา รับประทานแก้ร้อนใน แก้ ไอ หอบหืด ท้องเดิน และลดการอักเสบ กากเส้นใยของลูกสารองสามารถดูดซับอนุมูลอิสระใน
ร่างกายที่เป็นสาเหตุสาคัญของมะเร็งได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้วิจัยเกี่ยวกับการ
ขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดและการแปรรูปนาสารอง แล้วทาการฝึกอบรมวิชาชี พให้แก่เกษตรกร ในปี 2543-2544 (เจตน์จรรย์
อาจไธสง, 2548) ปัจจุบันมีการผลิตเพื่อการค้าอย่างแพร่หลาย
2.1.2 ต้นจันท์ ไม้ยืนต้น สูง 20 เมตร ผลสดรูปร่างทรงแป้น เรียกว่า “ลูกจันท์” ทรงกลมเรียกว่า “ลูกอิน”
ตารายาไทยและยาพืนบ้านใช้แก่นผลมรวมกับสมุนไพรอื่นต้ม นาดื่มแก้ไข้
2.1.3 ต้นสอยดาว เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นสูงได้ถัง 20 เมตร
2.1.4 ต้นชะมวง เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมจนถึงขนาดกลาง สรรพคุณ ใบและดอกใช้เป็นยาระบายท้อง รักษา
โรคไข้ กัดฟอกเสมหะ รักษาธาตุพิการ ใบอ่อนและผลใช้ปรุงอาหาร มีรสเปรียวคล้ ายใบมะดัน มักขึนตามป่าชืนภาคใต้และภาค
ตะวันออก
2.1.5 ต้นมะปิ๊ด เป็นไม้พุ่มคล้ายต้นมะนาว กลิ่นหอม นิยมใช้แทนมะนาวที่ชาวจันท์รู้จักดี คือ นาพริกกะปิส้ม
มะปิ๊ด มีรสชาติอร่อย ใช้กัดเสมหะ
2.1.6 ต้นกฤษณา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 20-30 เมตร อยู่ตามป่าดิบ พบมากที่จังหวัดจันทบุรี รักษาโรค
ปวดข้อ บารุงหัวใจ บารุงปอด และเนือไม้หอมใช้ทาธูปหอม และเครื่องหอมต่างๆ
2.1.7 ต้นกระวาน เป็นพืชตระกูลข่ามีอายุอยู่ได้หลายปี ภายในเมล็ดมีนามันระเหยอยู่มาก ใช้เป็นเครื่องเทศ
เป็น “ราชินีแห่งเครื่องเทศ” เพราะนิยมใช้กันมากในสมัยโบราณ
นอกจากนียังมืชพันธุ์ประจาท้องถิ่นอีกหลายชนิด เช่น กระโถนฤาษี เป็นพืชกาฝากหายาก เป็นลั กษณะแสดงถึงความ
บริสุทธิ์ของป่า พบที่ป่าเขาสอยดาว และเหลืองจันทบูร เป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะโดดเด่น มีถิ่นกาเนิดที่จังหวัดจันทบุรี
2.2 สัตว์ มีหลายประเภท ดังนี
2.2.1 สัตว์เลียงลูกด้วยนม พบ 122 ชนิด เช่น กระทิง แมวดาว กระรอกหลากสี ฯลฯ
2.2.2 สัตว์ปีกประเภทนก พบ 276 ชนิด เช่น ไก่ฟ้าหลังขาวจันทบูร ไกฟ้าพญาลอ นกกระทาดงจันทบูร ฯลฯ
2.2.3 สัตว์เลือยคลาน พบ 88 ชนิด เช่น เต่าหวาย เต่าเหลือง ตุ๊กแกป่าลายพาดจันทบูร งูลิง งูปี่แก้ว ฯลฯ
2.2.4 สัตว์สะเทินนาสะเทินบก พบ 29 ชนิด เช่น เขียดนา กบ อึ่ง กบหงอน กบอกหนาม (พบเฉพาะบริเวณ
ลาธารเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวและอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี กบอกหนามมีลักษณะผิวหนังขรุขระเป็น
สันและปุ่มตามตัวคล้ายคางคก คนชองเรียกว่า “กบแรด” ฯลฯ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542)
จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นและทรัพยากรที่มีจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โทรศัพท์มือถือกลายเป็น
ทุกอย่างในชีวิตทังเป็นแหล่งเก็บข้อมูล หาข้อมูล เครื่องมือสื่อสารทังภาพ เสียง และข้อมูล ที่สาคัญเป็นเครื่องมือติดต่อกับสังคม
ออนไลน์ ส่วนโทรทัศน์กลายเป็นเครื่องตกแต่งบ้าน พฤติกรรมขอคาแนะนาผ่านโลกออนไลน์ที่ทาให้เกิดความสะดวกสบาย รวมถึง
การแชร์ข้อมูล ต่อๆ กันไปจะแรงขึน ซึ่งบางครังได้ผลดีมากกว่าโฆษณาทีวี เช่น การแชร์ภาพอาหาร การเช็คอิน และบอกเล่า
ความรู้สึกที่ตนเองพึงพอใจ (word of mouth) รวมถึง พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ยังข้องเกี่ยวกับการ รักษ์โลก รักษ์สุขภาพ และ
การพัฒนา Mobile Payment ที่ทาให้ผู้บริโภคเป็นตัดสินใจซือสินค้าได้ทุกเวลา ดังนัน อาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่สาคัญของ
ไทย มีความหลากหลาย ความปราณีต และสวยงาม แสดงถึงวัฒนธรรมจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
สังคมไทยได้ เมื่อกระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมีบทบาทเพิ่มมากขึน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
1.1 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกิดขึนเมื่อมีการใช้ความคิด (ideas) ผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งน่าสนใจและมีมูลค่า/คุณค่า
1.2 วิธีทางที่หลากหลายในการที่มีคนแบ่งปันและขายความคิด (ideas) คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์นนั่ เอง
1.3 ผลที่ตามมา คือ การเพิ่มขึนของราคาสินค้า/บริการ GDP และค่าจ้างเฉลี่ย
Ideas
ใส่ความคิด

New Products/Service
สร้างสินค้า/บริการใหม่

Commercialised
ขายได้

ภาพที่ 4 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่มา : อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (2554)
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2. ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทประเทศไทย คือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพืนฐานของการสร้าง และใช้องค์
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแผนฯ 11
จุดเน้น : ใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดองคืความรู้เพื่อสร้างมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักสู่
เศรษฐกิจสมดุลและยั่งยืน
3.1 Natural Capital (NC) ส่งเสริมการศึกษาและ R&D เชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม
3.2 Social Capital (SC)
3.1.1 ประยุกต์ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนท้องถิ่น
3.1.2 สร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความเป็นไทย
3.3 Financial Capital (FC)
3.3.1 กระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อร่วมทุนกับเอกชนและชุมชนไทยในการพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์
3.3.2 สร้างบรรยากาศที่เอืออานวยต่อการพัฒนากรุงเทพฯ และเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ
ฐานความรู้และสร้างสรรค์
3.3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และพืนที่สาธารณะ เพื่อสร้างเวทีนักคิดและนักสร้างสรรค์
3.4 Human Capital (HC) พัฒนาทักษะความรู้ของผู้ประกอบการและบุคลากรในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบ
ใหม่ โดยตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการ
4. แก่นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ ทุนวัฒนธรรม เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สั่งสมสืบทอดกันมาและยั งดารงอยู่ เป็นสิ่งที่
สังคมนันๆ เห็นคุณค่าเป็นที่ต้องการและสามารถนามาใช้ประโยชน์ให้งอกเงยขึนได้ ประกอบด้วยวัฒนธรรมชุมชน 2 ลักษณะ ดังนี
4.1 ชนิดมี รูปลั กษณ์ (Tangible) ได้แก่ อาหาร อาหารพื นถิ่น กฎเกณฑ์ เรื่องอาหาร ยารักษาโรค สมุ นไพร ศิลปะ
สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย ชุดประจาถิ่น/ประจาชาติ เทคโนโลยี งานช่าง เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดารงชีวิต
วรรณกรรม นิทาน ตานาน กีฬาประจาถิ่น เทศกาลรื่นเริง เพลง ดนตรี ศิลปะการแสดง
4.2 ชนิดไม่มีรูปลักษณ์ (Intangible) ได้แก่ ประเพณี พิธีกรรม ธรรมเนียมถิ่น ระบบการเมือง การปกครอง ความเชื่อ ศาสนา
ระบบเศรษฐกิจชุมชน ทัศนคติต่อโลก ชีวิต และการเปลี่ยนแปลง ระบบครอบครัวและเครือญาติ ภาษา ภาษาถิ่น การสื่อสาร (อาคม เติม
พิทยาไพสิฐ, 2554)
แก่นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ ทุนวัฒนธรรมที่ถูกสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและยังดารงอยู่ ทังที่มีรูปลักษณ์ และไม่มี
รูปลักษณ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนามาใช้ประโยชน์โดยพัฒนาให้ดีขึน สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่ได้ง่าย
และเห็นเป็นรูปธรรม คือ อาหาร เพราะเป็นสินค้าจาเป็นที่ทุกคนต้องรับประทานทุกวัน อาหารพืนถิ่น ที่มีอนาคตสามารถตอบรับกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคได้ตามกระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ คือ อาหารชอง ที่ผสมผสานคุณค่าสมุนไพร และภูมิปัญญาเข้ากันได้
อย่างกลมกลืน

อาหารชองกับแนวทางสู่การตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จังหวัดจันทบุรีที่มีความพร้อมด้านมรดกทางธรรมชาติ จึงเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญของประเทศและของอาเซียน ดังจะ
เห็นได้จากมีการส่งออกผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลาไย กล้วยหอม เป็นต้น นอกจากนีในอดีตจังหวัด
จันทบุรียังเคยเป็นแหล่งที่มีการปลูกกระวานจานวนมากแถบเทือกเขาสอยดาว ซึ่งเป็นแหล่งที่มีคนชองอาศัยอยู่ เช่นเดียวกับในประเทศ
กัมพูชาบริเวณเทือกเขาคาร์ดามอมเป็นแหล่งมีการปลูกกระวานจานวนมากและมีคนชองอาศัยอยู่ จากสภาพของทุนวัฒนธรรมของคน
ชอง และสภาพความเหมาะสมของถิ่นที่อยู่ส่งผลให้คนชองมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรในการรักษาโรค และถูกนามาใช้อยู่ในวิถีชีวิต
คือ อาหารพืนถิ่นของคนชอง ซึ่งในอดีตจะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นอยู่กับธรรมชาติ ส่งผลให้มีสุขภาพดี
เมื่อความเจริญก้าวเข้ามาเยือนสังคมของคนชอง เกิดการเปลี่ยนแปลงครังยิ่งใหญ่ กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนีใกล้สูญพันธุ์เนื่องจาก
สภาพสังคม และกฎหมายในบางช่วงบางตอนที่ไม่ให้พูดภาษาชอง รวมถึงสังคมมีมุมมองว่าคนชองเป็นคนป่าล้าสมัยส่งผลให้ลูกหลาน
รุ่นหลังบางส่วนไม่ใช้ภาษาชองในการสื่อสาร และปรับตัวใช้วัฒนธรรมใหม่ในปัจจุบัน ผลที่เกิดขึน คือ วัฒนธรรมบางอย่างหายไป เช่น
การรักษาโรคแบบชอง จะตายไปตามหมอพืนบ้าน เป็นต้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว หลายหน่วยงานเริ่มตระหนักเห็นความสาคัญ และ
เริ่มลงพืนที่ของคนชองในอาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มากขึน เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีคนชองหลงเหลืออยู่มากที่สุด จากการเข้า
มาของคนทังในท้องถิ่นและคนต่างถิ่น สิ่งที่เกิดขึน คือ ต้องการเห็นวัฒนธรรมของคนชอง เมื่อมีแขกมาเยือน คนชองซึ่งมีอัธยาศัยไมตรี
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ดี มีความเป็นมิตรจึงมีการต้อนรับขับสู้ด้วยการทาอาหารมาเลียง จากภูมิปัญญาผสมผสานกับฝีมือและความใส่ใจอย่างพิถีพิถันในการ
ปรุงอาหาร อาหารชองจึงเป็นอาหารที่แปลกใหม่ในสายตาของผู้มาเยือน แต่สร้างความประทั บใจไม่รู้ลืม ด้วยฝีมือและภูมิปัญญา
อาหารชองที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น คือ ขนมจีน (น่มจุ๊ก) นายาฟักทองแกงไก่ นาพริกกะทิ ซึ่งอุดมไปด้วยผักนานาชนิด
อาหารชอง ที่ถูกนามาพัฒนาเป็นอาหารพืนบ้านจันทบูรี ได้แก่ ไก่บ้านต้มกระวาน ไก่บ้านผัดกระวาน แกงป่ากวางใส่กระวาน
หมูชะมวง ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงใส่เร่วหอม นาพริกกะทิ นาพริกกะปิส้มมะปิ๊ด เป็นต้น
เครื่องดื่ม ได้แก่ นาสารอง นาตะไคร้ใบเตย
ขนม ได้แก่ ขนมลูกโทน ขนมเล็บมือนาง ขนมเทียน ข้าวต้มมัดใบกระพ้อ
แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชองสู่การตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จะต้องเริ่มต้นที่การวิเคราะห์สถานการณ์ทังด้านการผลิต การตลาด การเงิน และการจัดการ
เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมของตนเอง และนามาสู่การวางแผนกลยุทธ์ ทาการวิเคราะห์ SWOT หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึน ทาการแบ่งส่วนตลาด เลือกตลาดเป้าหมาย และกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ในใจลูกค้า และท้ายที่สุด คือจะต้องทาการใช้
ส่วนประสมการตลาดสาหรับตลาดเป้าหมายที่เลือก แต่ปัจจุบันการทาตลาดค่อนข้างยากจึงต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ว่าเขาชอบ
หรือไม่ชอบอะไร สนใจอะไร มีไลฟ์สไตล์อย่างไร ต้องใช้ปัจจัยเชิงจิตวิทยามากขึน ดังนันจึงต้องเริ่มดังนี
1. การวางแผน โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ทังด้านการผลิต การตลาด การเงิน และการจัดการ ดังนี
1.1 ด้านการผลิต
1.1.1 วัตถุดิบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีจานวนเพียงพอหรือไม่ สามารถหาได้จากแหล่งใด มีข้อจากัดในการผลิต
อย่างไร มีขันตอนหรือเทคนิคการผลิตอย่างไร จากการวิเคราะห์พบว่า วัตถุดิบหลักในการผลิตมีเพียงพอ สามารถหาได้ในท้องถิ่น แต่
หากมีการขยายกาลังการผลิตเพิ่มมากขึน อาจต้องมีการส่งเสริมการปลูกในท้องถิ่น ส่วนวัตถุดิบรอง อาจหาได้ในจังหวัดจันทบุรี หรือ
กรุงเทพฯ
1.1.2 บุ คลากร โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งคนท าครั ว คนเสิ ร์ ฟ พนั กงานบริ การ หรื อแม้ แต่จะด าเนิ นการลงมื อท า
เอง จาเป็นต้องแสวงหาความรู้ความชานาญเพิ่มเติม คนทาครัวมีแต่เริ่มสูงวัย เด็กรุ่นหลังยังเข้ามาเรียนรู้เทคนิคการทาอาหารน้อย
1.1.3 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการผลิต มีกาลังการผลิตเท่าใด ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบอะไรบ้าง มี
ข้อจากัด หรือข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษ มีจาหน่ายที่ใด ปัจจุบันมีเท่าใด เพียงพอหรือไม่ ถ้ามีจานวนไม่เพียงพอจะสามารถหาได้จาก
แหล่งใด ส่วนใหญ่ทาขึนจากภูมิปัญญาของคนชอง และมีการจัดหาเพิ่มเติมได้จากตลาดในอาเภอหรือในจังหวัด
1.2 ด้านการตลาด รูปแบบของธุรกิจที่จะขายวัฒนธรรมความเป็นชองจะทาอย่างไร ผลิตภัณฑ์จะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
การกาหนดราคาจะใช้กลยุทธ์ราคาแบบใด การจัดจาหน่ายจะใช้ช่องทางใด การส่งเสริมการตลาดทาอย่างไร ควรใช้การตลาดแบบสร้าง
ความแตกต่าง (Differentitation Marketing) เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจง (Niche Market) เน้นอาหารพืนบ้านชอง ที่มีสรรพคุณทาง
ยาเป็นหลัก ตังราคาแบบบวกเพิ่มจากต้นทุนเฉลี่ย การจัดจาหน่ายใช้ช่องทางตรงและผ่านสื่อออนไลน์
1.3 ด้านการเงิน แหล่งเงินทุนใช้ทุนส่วนตัว หากไม่เพียงพอใช้การระดมทุนจากผู้ถือหุ้น
1.4 ด้านการจัดการ การจัดการร้านจะทาอย่างไร จะบูรณาการความเป็นท้องถิ่นกับความทันสมัยได้อย่างไร เน้น
ความเป็นธรรมชาติ และตกแต่งด้วยอัตลักษณ์ของคนชอง เช่น เครือ่ งใช้ ลวดลาย ต้นไม้พืนถิ่น เป็นต้น ใช้การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ เน้นสมาชิก Friend to farm
2. การวิเคราะห์ SWOT
2.1 จุดแข็ง (Strength)
2.1.1 ทาเลที่ตังอยู่ในแหล่งวัตถุดิบ
2.1.2 วัตถุดิบมีความเป็นเอกลักษณ์ประจาถิ่น และมีปริมาณเพียงพอถ้าไม่ทาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
2.1.3 คนทาครัว มีความชานาญและมีภูมิปัญญาด้านสมุนไพร
2.1.4 เครื่องจักร อุปกรณ์ สามารถทาขึนมาใช้ได้ด้วยภูมิปัญญาชอง
2.1.5 วัฒนธรรมชอง มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความน่าสนใจ
2.1.6 มีเครือข่ายคนชองกระจายอยู่แถบชายแดนภาคตะวันตกและภาคตะวันออก รวมถึงประเทศกัมพูชาด้วย
2.2 จุดอ่อน (Weakness)
2.2.1 การทาอาหารเป็นอาชี พเสริ ม อาชี พหลัก คือ การทาสวน เมื่อลูก ค้ามาเที่ยวอาจไม่ส ะดวกในการ
ทาอาหาร แนวทางแก้ไข ปรับรูปแบบของสวนตามหลักการ Thailand 4.0 คือ แบ่งพืนที่รอบๆ บ้านมาทาเกษตรอินทรีย์ไว้
สาหรับรับประทานเอง และให้เพื่อนมาชม มาชิม เลือกเดินเก็บผัก ผลไม้ ด้วยตนเอง แล้วมาช่วยกันแลกเ ปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการ
ทาอาหารชองร่วมกัน
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2.2.2 การรวมกลุ่มเพื่อให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ยังมีน้อย เช่น Home stay, ร้านอาหาร, เปิดชมสวน, บริการ
รับส่งลูกค้า, ของที่ระลึก เป็นต้น แนวทางแก้ไข ขยายเครือข่ายโดยสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
เพิ่มขึน โดยใช้การสื่อสารเข้ามาช่วย
2.2.3 พนักงานสูงวัยขีอาย ไม่มั่นใจในการพูดเพราะสาเนียงเมื่อพูดภาษาไทยจะฟังยาก แนวทางแก้ไข สอนเด็กรุ่น
ใหม่ให้หัดเรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร และการประกอบอาหารชอง โดยให้พนักงานสูงวัยเป็นผู้สาธิตการทาอาหาร
2.3 โอกาส (Opportunity)
2.3.1 รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.3.2 มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงเป็นช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็ว
2.3.3 คนสนใจศึกษาวัฒนธรรมชองเพิ่มมากขึน
2.3.4 พฤติกรรมผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพมากขึน และสนใจความเป็นธรรมชาติมากขึน
2.4 อุปสรรค (Threats)
2.4.1 ข้อจากัดด้านกฎหมาย หากทาสินค้าอาหารและยาต้องมี อย.
2.4.2 การเดินทางระหว่างประเทศยังไม่สะดวกหากจัดการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมชอง เพราะอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างถนน ประกอบกับพืนที่เป็นเชิงเขาค่อนข้างสูง จึงเดินทางลาบากในฤดูฝน
2.4.3 วัฒนธรรมเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ยาก หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้ทันสมัยขึน อาจไม่ได้รับการ
ยอมรับจากคนบางกลุ่ม
3. การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
3.1 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)
3.1.1 ใช้ปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factors) คือ กลุ่มและเครือข่ายทางสังคม (Groups and Social Networks)
โดยใช้เกณฑ์พฤติกรรม คือ กลุ่มคนที่ใช้ Social Networks และกลุ่มคนที่ไม่ใช้ Social Networks
3.1.2 แบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) โดยใช้เกณฑ์รายได้ และการศึกษา
(Armstrong and Kotler, 2011)
3.2 การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Marketing) เน้นการเลือกตลาดเป้าหมายแบบเฉพาะกลุ่ม (Concentrated
(niche) marketing) ดังนี
3.2.1 เกณฑ์พฤติกรรม
ตลาด/ผลิตภัณฑ์
ไม่ใช้ Social Networks
ใช้ Social Networks

อาหารตามสั่ง
/
/

อาหารชุด
/

บุปเฟต์
/
/

อาหารตามสั่ง

อาหารชุด
/
/
/

บุปเฟต์
/
/

อาหารชุด
/
/
/

บุปเฟต์
/
/

3.2.2 เกณฑ์รายได้
ตลาด/ผลิตภัณฑ์
รายได้น้อย
รายได้ปานกลาง
รายได้สูง

/
/

3.2.3 เกณฑ์การศึกษา
ตลาด/ผลิตภัณฑ์
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

อาหารพร้อมปรุง
/
/
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3.3 การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ในใจลูกค้า
3.3.1 ความเป็นเอกลักษณ์ประจาถิ่นและสุขภาพดี
สุขภาพดี

เอกลักษณ์ประจาถิ่น

ความสากล

ทาลายสุขภาพ

ภาพที่ 5 การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์โดยใช้ความเป็นเอกลักษณ์ประจาถิ่นและสุขภาพดี
3.3.2 ความเป็นเพื่อนและความไว้วางใจได้
เพื่อน

ไว้วางใจได้

ไม่น่าไว้วางใจ

คนอื่น

ภาพที่ 6 การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์โดยใช้ความเป็นเพื่อนและความไว้วางใจได้
4. ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mixed)
4.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
4.1.1 คนทาอาหารจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาอาหาร เพื่อนามาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตาม
ความต้องการของลูกค้า (หรือเพื่อนใน Social network)
4.1.2 เมนูอาหารชอง จะต้องทาเป็นสูตรอาหารมาตรฐาน ว่ามีส่วนผสมอะไร จานวนเท่าไร วิธีการทาอย่างไร
ใช้อุปกรณ์อะไร และมีข้อจากัดหรือเงื่อนไขการผลิตอย่างไรบ้าง ชื่อเมนูทาเป็นภาษาชอง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารแต่ละเมนู และสรรพคุณทางยาของพืชและสัตว์ที่นามาใช้ประกอบในเมนูอาหารชอง
4.1.3 สร้างแบรนด์ โดยออกแบบโลโก้ให้ดูทันสมัยแต่สื่อถึงความเป็นชอง เพื่อให้ง่ายต่อการจดจา
4.1.4 บรรจุภัณฑ์ออกแบบโดยใช้ภาพที่สื่อถึงเครื่องใช้และอาหารชอง มีป้ายฉลากบอกรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ Story ที่มาของเมนู มี Face book, ID Line, Website และหมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ
4.2 ราคา (Price)
4.2.1 กาหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุนเฉลี่ย
4.2.2 ราคาขายแบบรวมเป็น package
4.3 การจัดจาหน่าย (Place)
4.3.1 มีจุดทีส่ ังเกตเห็นได้ง่าย มีแผนที่บอกจุดสังเกตใหญ่ๆ ว่าที่ตังอยู่ใกล้กับอะไร เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น
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4.3.2 ภายในร้านมีการตกแต่งมุมสาหรับถ่ายภาพ และ Check in เพื่อให้เกิดการ Chat & Share
4.3.3 ทาการขาย online โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าสามารถติดต่อกันบนมือถือได้ โดยสมัคร
เป็นเพื่อน
4.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การเลือกกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดทาการพิจารณาถึง “touch points” ของลูกค้า และต้นทุนของกิจการ จึง
เลือกใช้กลยุทธ์ดังนี
4.4.1 การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (Customer satisfaction) โดยใช้การประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ เช่น
face book, line หรือช่องทางอื่นๆ โดยให้ผู้ที่สนใจสมัครมาเป็นเพื่อน เมื่อสมัครมาเป็นเพื่อนจะได้เห็นกิจกรรมและความเคลื่อนไหว
ของเพื่อนคนชองที่สวนในจังหวัดจันทบุรี หากเพื่อนสนใจ เช่น ต้องการได้เสื่อคลุ้ม จะเห็นขันตอนตังแต่การลงไปในคลอง การคัดเลือก
คลุ้มที่มีคุณภาพดี การซอย การตาก การสาน การติดแบรนด์ เป็นต้น หรือเพื่อนสนใจจะมาร่วมกิจกรรมที่สวนหัดเลือกคลุ้มที่มีลักษณะ
ดีเหมาะสมกับการนามาทาเสื่อได้ และสานจนกระทั่งได้เสื่อคลุ้มจากฝีมือตนเอง ซึ่งเพื่อนจะมีความรู้สึกเป็นกันเองระหว่างเพื่อน และ
ไว้วางใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าคุณภาพดี จะช่วยให้เพื่อนรู้สึกดีต่อกันจึงเกิดความจงรักภักดี (customer loyalty) และติดต่อกัน
อย่างต่อเนื่อง
4.4.2 Sales promotion โดยการทาของที่ระลึกด้วยการออกแบบให้มีตัวอักษรชองลงไปบนผลิตภัณฑ์ทุกชิน
เพื่อนสามารถหัดเขียนภาษาชองด้วยตนเอง เพื่อนากลับไปเป็นของที่ระลึกได้
4.4.3 Personal Selling ใช้การแบ่งปันระหว่างเพื่อนในการเล่าเรื่องราวที่เพื่อนอยากรู้

สรุปผล
กลุ่มชาติพันธุ์ชอง เป็นชนเผ่าหนึ่งของประเทศไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์ พบมากที่สุดใน อาเภอเขาคิชฌกูฏ และจังหวัดอื่นๆ ใน
ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ในประเทศกัมพูชา จังหวัด
พระตะบองและจังหวัดโพธิสัตว์ แถบชายแดนประเทศไทยติดกับอาเภอบ่อไร่ และอาเภอเมือง จังหวัดตราด มีคนที่เรียกตนเองว่า
“ซัมแร” และ “ปอร์” ทัง 3 กลุ่มนีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน มีอัตลักษณ์ร่วมกัน คือ มีภาษาพูด เรียกว่า ภาษาชอง มีลักษณะรูปร่าง
การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาหาร คล้ายคลึงกัน อาหารชองที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วย อาหารคาว ได้แก่
ขนมจีนนายาฟักทองแกงไก่ นาพริกกะทิ นาพริกตะไคร้ หลุกกะแพ้ง กะลาง ปลาแอ๊บ เป็นต้น อาหารหวาน ได้แก่ ขนมปาย ขนมตุง
ค้อน ขนมป๊อก ขนมกวนขาว และขนมกวนแดง เป็นต้น
แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชองสู่การตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เริ่มต้นที่ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านการผลิต
วัตถุดิบหลักในการผลิตมีเพียงพอ บุคลากร คนทาครัวมีแต่เริ่มสูงวัย เครื่องจักร อุปกรณ์ ส่วนใหญ่ทาขึนจากภูมิปัญญาของคนชอง
ด้านการตลาด ควรใช้การตลาดแบบสร้างความแตกต่าง เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจง เน้นอาหารพืนบ้านชอง ที่มีสรรพคุณทางยาเป็น
หลัก ตังราคาแบบบวกเพิ่มจากต้นทุนเฉลี่ย การจัดจาหน่ายใช้ช่องทางตรงและผ่านสื่อออนไลน์ ด้านการเงิน แหล่งเงินทุนใช้ทุนส่วนตัว
หากไม่เพียงพอใช้การระดมทุนจากผู้ถือหุ้น ด้านการจัดการ เน้นความเป็นธรรมชาติ และตกแต่งด้วยอัตลักษณ์ของคนชอง เช่น
เครื่องใช้ ลวดลาย ต้นไม้พืนถิ่น เป็นต้น ใช้การสื่อสารการตลาดออนไลน์ เน้นสมาชิก Friend to farm 2) การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง
ทาเลที่ตังอยู่ในแหล่งวัตถุดิบ จุดอ่อน การทาอาหารเป็นอาชีพเสริม อาจไม่สะดวกในการทาอาหาร โอกาส รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยว
และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อุปสรรค ข้อจากัดด้านกฎหมาย หากทาสินค้าอาหารและยาต้องมี อย. 3) การแบ่งส่วนตลาด ใช้
เกณฑ์พฤติกรรม คือ กลุ่มคนที่ใช้ Social Networks และกลุ่มคนที่ไม่ใช้ Social Networks ใช้เกณฑ์รายได้ และการศึกษา การเลือก
ตลาดเป้าหมาย เน้นการเลือกตลาดเป้าหมายแบบเฉพาะกลุ่ม การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ในใจลูกค้าคือความเป็นเอกลักษณ์ประจา
ถิ่นและสุขภาพดี ความเป็นเพื่อนและความไว้วางใจได้ 4) ส่วนประสมการตลาด ผลิตภัณฑ์ ทาเมนูอาหารชองเป็นสูตรอาหารมาตรฐาน
สร้างแบรนด์ โดยออกแบบโลโก้ให้ดูทันสมัยแต่สื่อถึงความเป็นชอง เพื่อให้ง่ายต่อการจดจา บรรจุภัณฑ์ออกแบบโดยใช้ภาพที่สื่อถึง
เครื่องใช้และอาหารชอง มีป้ายฉลากบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ Story ที่มาของเมนู มี Facebook, ID Line, Website และ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราคา กาหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายแบบรวมเป็น package การจัดจาหน่าย มีจุดที่
สังเกตเห็นได้ง่าย มีการตกแต่งมุมสาหรับถ่ายภาพ และ Check in เพื่อให้เกิดการ Chat & Share ทาการขาย online การส่งเสริม
การตลาด พิจารณาถึง “touch points” ของลูกค้า และต้นทุนของกิจการ จึงเลือกใช้กลยุทธ์ดังนี ใช้การประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์
ทาของที่ระลึกด้วยการออกแบบให้มีตัวอักษรชองลงไปบนผลิตภัณฑ์ทุกชิน และใช้การแบ่งปันระหว่างเพื่อนในการเล่าเรื่องราวที่เพื่อน
อยากรู้
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คุณลักษณะผู้นำทำงกำรเมืองสีเขียวภำยใต้หลักกำรกระจำยอำนำจ
The Qualities of a Green Political Leadership under Decentralization Principle
เกรียงไกร เจริญผล สถำพร แสงสุโพธิ์ วันชำติ นภำศรี และสุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ
งานวิ จั ยเรื่ อง คุณ ลั กษณะผู้ นาทางการเมือ งสีเ ขีย วภายใต้ ห ลัก การกระจายอานาจ มีวั ต ถุป ระสงค์ คือ เพื่ อ ศึก ษา
คุณลักษณะผู้นาทางการเมืองของชุมชนในเขตพื้นที่อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือเก็บข้อมูล
คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้นาทางการเมืองจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นการบริหารแบบบูรณาการ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ จะต้องมี
คุณธรรม เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน นอกจากนี้ จะต้องมีจริยธรรม ไม่ คดโกง ไม่ทุจริต ไม่ใช่อานาจในทางที่ผิด ไม่
แสวงหาประโยชน์ เป็นผู้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สิ่งสาคัญคือ ต้องมีจิตวิญญาณที่ดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
ทุกคน และมีความเป็นผู้นา ทางานร่วมกันแบบเครือข่าย และบูรณาการได้

Abstract
The research entitled, “The Qualities of a Green Political Leader under Decentralization Principle”, aims
to study the qualities of a political leader under decentralization principle of the community in the jurisdiction of
San Sai District, Chiang Mai Province. It is a qualitative research, of which the tools for data collection are in-depth
interview. The research findings showed that the qualities of a political leader must consist of knowledge and
capability in politics, administration, economy, sociality, technology, and basic structure, with emphasis on
integrated administration, and competence in analyzing and resolving the problems, including the embodiment of
morality, honesty and perseverance. Additionally, the political leader must be endowed with ethical virtues,
devoid of corruption, and must not abuse power, must not try to get personal benefit, but tenaciously upholds
the principle of good governance. Moreover, the most important is that the above-mentioned leader must have
serene spirituality, voluntariness, generosity, and must possess the leadership prone to work with others on basis of
social network and integration.

1.บทนำ
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเวลากว่า 85 ปี นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2475 เป็น
ต้นมา การเมืองไทยยังคงอยู่ในภาวการณ์เติบโตสลับกับการหยุดชะงัก เนื่องจากมีการรัฐประหารบ่อยครั้ง มูลเหตุสาคัญที่ทาให้ประเทศ
ไทยไม่ประสบความสาเร็จกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเท่าที่ควร เนื่องมาจากการรวมศูนย์อานาจเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งเริ่มมา
ตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย มาถึงสมัยอาณาจักรอยุธยา และต่อด้วยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก่อน พ.ศ.2475 จวบจนถึงปัจจุบัน การรวม
ศูนย์อานาจยังคงปรากฏอยู่ในการเมืองการปกครองของไทย การรวมศูนย์อานาจเข้าสู่ส่วนกลาง (Centralization) หมายถึง การจัด
องค์การที่รวมเอาอานาจหน้าที่ในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่ งการในการบริหารงานไว้ที่ส่วนกลางหรือสานักงานใหญ่ ซึ่งเมื่อพิจารณา
ความหมายของการรวมศูนย์อานาจดังกล่าว และนามาพิจารณากับบริบทประเทศไทย พบว่า การจัดองค์การของการปกครองไทยซึ่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ในมาตรา 4 ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 1) การ
ปกครองส่วนกลาง 2) การปกครองส่วนภูมิภาค และ 3) การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปกครองส่วนกลางมีสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ถือเป็นหน่วยงานที่มีอานาจตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการในการ
บริหารงานของประเทศ อานาจทั้งในทางการเมือง และการปกครองภายในประเทศถูกรวบเอาไว้ที่ส่วนกลาง แล้วสั่งการ (Top-Down)
ไปยังการปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นตามลาดับขั้นการบังคับบัญชา การรวมศูนย์ที่ส่วนกลางทาให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงทาง
การเมืองอย่างรุนแรง อานาจ และผลประโยชน์กระจุกตัวอยู่กับกลุ่มนักการเมือง และข้าราชการบางกลุ่ม ถ้าใครได้รับอานาจจะกินรวบ
ผลประโยชน์ทั้งประเทศ ก่อให้เกิดระบอบธนาธิปไตย ที่อานาจเงินเข้ามาใช้อานาจรัฐ ใช้เงินเป็นใหญ่ มีการวิ่งเต้นเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
การเมืองทุกรูปแบบ ด้วยการใช้เงินซื้อเสียง เล่นพรรคเล่นพวกด้วยความเห็นแก่ตัว ขาดจริยธรรม ข้าราชการที่อยู่ในระบอบ ธนาธิปไตย
ก็มีพฤติกรรมขาดสาธารณจิต แทนที่จะบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ กลับไปให้บริการนักการเมืองเพื่อหวังความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ส่วนประชาชนมีการขายเสียงให้นักการเมืองขี้โกง และไม่สนใจมีส่วนร่วมทางการเมือง เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณภาพการเมืองที่ไม่สูง
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ก็นาพาไปสู่ปัญหา เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้จึงนาไปสู่ความรุนแรงทางการเมือง ซึ่งปรากฏในเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหลาย
เหตุการณ์ที่ผ่านมา
ฉะนั้ น การปฏิ รู ปการเมื องไทย และสั งคมไทยควรเริ่ มที่ การกระจายอ านาจ (Decentralization) ให้ มากขึ้ น อ านาจ และ
ผลประโยชน์ควรกระจายอยู่กับประชาชนให้มากขึ้น การกระจายอานาจถือได้ว่าเป็นอานาจที่เป็นทางการ โดยเน้นการกระจายอานาจ
ให้กับประชาชน และผู้นาทางการเมืองให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองร่วมกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(Bottom-Up) เพราะผู้นาทางการเมืองเป็นตัวแทนประชาชนที่สามารถตัดสินใจได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ บริบทของท้องถิ่น เพราะ
สามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดี เพราะเขาจะรู้ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น อีกทั้งทาให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จัก
รับผิดชอบในการปกครองตนเองมากขึ้น ทาให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น เป็นรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (สมศักดิ์ เกี่ยว
กิ่งแก้ว, มปป.: 102) ผู้นาทางการเมืองจึงควรมีวิธีคิดอย่างเป็นกระบวนการหรือ system thinking วิธีคิดอย่างเป็นกระบวนการสาคัญ
ที่สุด เป็นการคิดในลักษณะเชื่อมโยง คิดมองแบบภาพรวม มองให้เห็นภาพทั้งหมด รู้จักสังเคราะห์ และมองเส้นปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของ
ระบบ ทั้งในความสัมพันธ์เชิงลึก และความสัมพันธ์เชิงกว้าง รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เป็นการเน้นการคิดแบบกระบวนการ หรือ
ที่เรียกว่า วิธีคิดแบบองค์รวม (ปิยนาถ ประยูร, 2548: 12) นอกจากนี้ ผู้นาทางการเมืองควรมีอุดมการณ์ การเมืองสีเขียว ที่สร้างสรรค์
การบริหารภาครัฐที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการเมืองที่ใสสะอาด ไม่คอรัปชั่น ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ไม่เล่นพรรคเล่น
พวก รู้รักสามัคคี โดยยึดหลักกระจายอานาจ และผลประโยชน์สู่ประชาชนให้มากที่สุดตามระบอบ ประชา-ธิปไตย ดังนั้นการศึกษาผู้นา
ทางการเมืองถือเป็นการศึกษาทางรัฐศาสตร์แนวทางหนึ่ง โดยหน่วยในการวิเคราะห์เป็นพฤติกรรมทางการเมืองในระดับปัญเจกบุคคล
ซึ่งผู้นาทางการเมืองถือเป็นบุคคลที่มีความสาคัญ และมีบทบาทอย่างมากต่อการตัดสินใจ ทาให้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่
นอกเหนือจากบุคคลธรรมดาทั่วไป เพื่อที่จะสามารถดึงดูด และโน้มน้าวจิตใจเพื่อทาให้ผู้อื่นยอมรับ และคล้อยตามในการตัดสินใจของ
ผู้นาในการทางาน (เชาว์ ไพรพิรุณโรจน์, 2530: 3)
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาเภอขนาดใหญ่ที่มีสภาพแวดล้อมทั้งแบบชุมชมเมือง และชุมชนชนบท มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในท้องที่อาเภอสันทรายจานวน 12 แห่ง คือ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง เทศบาลตาบลสันพระ
เนตร เทศบาลตาบลสันนาเม็ง เทศบาลตาบลหนองจ๊อม เทศบาลตาบลแม่แฝก เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตาบลป่าไผ่
เทศบาลตาบลเมืองเลน เทศบาลตาบลสันป่าเปา เทศบาลตาบลหนองแหย่ง และเทศบาลตาบลหนองหาร หากผู้นาทางการเมืองท้องถิ่น
มีวิธีคิดแบบองค์รวม บนฐานคิด การเมืองสีเขียว ก็จะสามารถปกครอง และบริหารชุมชนได้สมตามเจตนารมณ์ของแนวคิดการกระจาย
อานาจ ประกอบกับวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการให้ความสาคัญกับ การเมืองสีเขียว หรือ Green Politic ทาง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์จึงส่งเสริมการทาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้นาทางการเมืองสีเขียวภายใต้หลักการกระจายอานาจ เพื่อให้ได้ผู้นา
ทางการเมืองที่ยึดอุดมการณ์ทางการเมืองสีเขียว คิดแบบองค์รวมเพื่อกระจายอานาจ และผลประโยชน์แก่ประชาชน โดยกาหนดทา
วิจัยในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองหาร เทศบาลตาบลแม่แฝก และเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัวของอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่
ผู้นาการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ และผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติการวิจัยทุกขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้นาทางการเมืองของชุมชนในเขตพื้นที่อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กำรสำรวจเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดผู้นำทำงกำรเมือง
ผู้นา หมายถึง การเป็นผู้นาโดยการใช้อิทธิพลในการดาเนินงาน (สมพงศ์ เกษมสิน, 2517 อ้างใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ,
2540: 60) ผู้นา หมายถึง ผู้ที่มีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชนเพื่อให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และเป็น
ผู้นาและแนะนา เพราะผู้นาต้องช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความสามารถ อีกทั้งผู้นาไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่
คอยแต่วางแผน และผลักดัน แต่เขายืนอยู่ข้างหน้ากลุ่ม และนากลุ่มเพื่อปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (บุญทัน ดอกไธสง, 2537 อ้างใน
พิชิต พิทักษ์เทพสมบัต,ิ 2540: 60)
ผู้นาที่เป็นนักการเมืองที่คนไทยต้องการ คนในเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และภาคใต้มีความคาดหวังอย่างหนึ่งซึ่งเป็น
เป้าหมายทางการเมืองระดับชาติ เพราะตนไม่ค่อยพึ่งพาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พวกเขาต้องการคนดีมีการศึกษาพูดจาเก่ง ส่วนคนใน
ต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ความคาดหวังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขาเป็นอีกอย่างหนึ่ง กล่าว คือ
ต้องดึงงบประมาณมาในพื้นที่ พึ่งพาอาศัยฝากลูกทางาน เข้าโรงเรียน เจ็บป่วยพาไปหาโรงพยาบาลฝากหมอให้ดูแลได้ หรือแม้แต่แวะ
มารับประทานอาหารที่บ้านของ สส.ได้ ความคาดหวังดังกล่าวทาให้พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการเมืองระดับท้องถิ่นกับ
ระดับชาติแตกต่างกัน ดังนั้น การยอมรับของคนในเมืองกับคนต่างจังหวัดจึงแตกต่างกัน สาหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นก็จะเลือกจากคน
ใกล้ชิดเป็นหลัก องค์กรระดับชาติก็จะเลือกพรรคเพื่อมาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาล (วีรพงษ์ รามางกูร, 2557: 13 – 14) ผู้นาเป็นบุคคลที่
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ประชาชนเลือกเข้าไปเป็นรัฐบาลมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งก็สัมพันธ์อยู่กับความเข้าใจหรือความรับผิดชอบทางการเมืองของ
ประชาชนด้วยเช่นกัน ซึ่งปรากฏอยู่เสมอๆว่า ตัวแทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปนั้นจะไม่มีคุณภาพ คือ เป็นนักพูดที่เก่งแต่เป็นนักปฎิบัติที่
เลว หรือเป็นคนร่ารวยที่ต้องการมีชื่อเสียงหรือเข้าไปรักษาผลประโยชน์หรือเพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์ของตนให้ได้มากขึ้น จึงขาด
ความเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ และประสบการณ์ในการปกครองอย่างแท้จริง (สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, มปป. : 76)
ผู้นาทางการเมือง คือ บุคคลที่ต้องมีคุณลักษณะพิเศษ สามารถเข้าถึงใจมวลชน บริหารประเทศได้โดยสามารถแก้ปัญหาทั้ง
ปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์ และมีวุฒิภาวะในการทางาน รวมทั้งการ
ดารงชีวิตส่วนตัว ฯลฯ ถ้าจะกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้นาในอุดมคตินั้น คงจะมีหลายประการด้วยกัน แต่ที่เด่นๆ มีอยู่ 4 ประการ คือ
ประการแรก ผู้นาจะต้องมีความรู้ กล่าวคือ มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาต่างๆ และจะต้องมีข้อมูลอย่างพร้อมสรรพเพื่อใช้
ประกอบในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ขณะเดียวกันต้องสามารถที่จะใช้ข้อมูล และใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ
ต่างๆ ที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่ และหาหนทางแก้ไขประการที่สอง ผู้นาต้องมีความสามารถ ความรู้เป็นประโยชน์ในตัวของมัน เป็น
ประโยชน์ในการเป็นฐานในการวิเคราะห์วิจัย สาหรับผู้นาจะต้องมีความสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อประยุกต์กับการบริหาร ประการ
ที่สาม ผู้นาต้องมีความเป็นผู้นาทางการเมือง คือ สามารถทาตนให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นจะด้วยผลงาน ด้วยวาทศิลป์ ด้วยประวัติ
อันดีเยี่ยม ผู้นาต้องอยู่ในฐานะที่จะชักจูงคนอื่นให้ทางานรวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่ เพื่อจะบรรลุเป้าหมาย ประการที่สี่ ผู้นามีจริยธรรม
เพลโตเคยกล่าวไว้เมื่อสองพันปีที่แล้วว่า ผู้ปกครองที่ดีที่สุดคือ กษัตริย์ที่เป็นนักปรัชญา ขงจื้อกล่าวว่า ผู้มีอานาจจะต้องมีคุณ ธรรม
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2548: ระบบออนไลน์)
ผู้นาทางการเมืองเป็นตัวแทนประชาชนที่สามารถตัดสินใจได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ บริบทของท้องถิ่น เพราะสามารถสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นได้ดี เพราะเขาจะรู้ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น อีกทั้งทาให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักรับผิดชอบใน
การปกครองตนเองมากขึ้น ทาให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น เป็นรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, มปป.:
102) ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน และตอนล่างทาให้เกิดการขยายตัวของภาคการผลิตอย่างไม่เป็นทางการ
คนกลุ่มใหม่นี้เริ่มเกาะกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้นถี่ขึ้น และได้กลายเป็นกลุ่มทางการเมืองที่สาคัญขึ้นมาเพราะจาเป็นต้อง
สร้างอานาจต่อรองทางการเมืองเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่รัฐเป็นผู้กระจายมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองยังมีผลกระทบต่อการจัดความสัมพันธ์ของคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก นั่นคือ มีการกระจายอานาจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ได้มีส่วนในการปกครองตนเองมากขึ้น อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) นั้นมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทาง
อานาจของกลุ่มคน ดังจะพบว่ากลุ่มคนที่ขึ้นมามีอานาจใน อบต.รุ่นหลังๆ นี้ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจที่สัมพันธ์อยู่กับการรับเหมา
ก่อสร้างซึ่งจะต้องใช้แรงงานของคนงาน และกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างระบบอุปถัมภ์แบบใหม่กับคนในชุมชนผ่านการจ้างงาน ซึ่ง
ส่งผลต่อการได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ลักษณะสาคัญของระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ แม้ว่าจะยังคงเป็นความสัมพันธ์
เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าถึงทรัพยากรได้มากกับผู้เข้าถึงทรัพยากรได้น้อยกว่า แต่เป็นการแลกเปลี่ยนเฉพาะเรื่อง ไม่รอบด้าน ไม่
ยาวนาน และระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ในชนบทนี้มีผลต่อการเมืองระดับจังหวัด และระดับชาติด้วย เพราะผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นผู้
อุปถัมภ์ใหม่ในชุมชนสามารถสวมบทบาทหัวคะแนนที่ระดมคนออกมาสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับจังหวัด และระดับชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แม้แต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในท้องถนนผู้อุปถัมภ์ใหม่ในชุมชนก็สามารถระดมคนออกมาเคลื่อนไหวได้เป็นจานวน
มากเช่นกัน (พรรณเพ็ญ คุณวพานิชกุล, 2548: 102)
เนื่องจากปัจจุบันแนวคิดการปฏิรูปการเมืองได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นสาคัญของการเมืองไทย ดังนั้น การปฎิรูปการเมือง
จึงต้องสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง ต้องรณรงค์หรือกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และเป็นแกนนาในการผลักดันให้การปฏิรูปด้านต่างๆ เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทุก
คนทราบว่า การดารงสถานภาพของผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการประกันโดยผลงานของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเป็นสาคัญ (พรรณ
เพ็ญ คุณวพานิชกุล, 2548: 102) การปฎิรูปการเมือง มีระบบ 3 ระบบสัมพันธ์กัน คือ ระบบการเมือง ระบบราชการ และการปกครอง
ท้องถิ่นซึ่งล้วนต้องปฎิรูป เพราะระบบทั้งสามส่งผลต่อกัน การปกครองท้องถิ่นมีสถานะพิเศษเพราะถูกครอบงาทั้งโดยระบบการเมือง
และระบบราชการ ดังนั้น การปกครองท้องถิ่นจึงต้องปฎิรูปอย่างเร่งด่วน สังคมต้องการระบบการเมืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้ปฎิ
รูประบบราชการ และการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่สังคมดังกล่าวจะต้องมีบุคลากรที่มีความเข้าใจจุดอ่อนของระบบการเมืองในปัจจุบัน
ในต่างจังหวัด สังคมที่จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมต้องมองเห็นจุดอ่อนของการปกครองท้องถิ่น และระบบการเมืองระดับชาติ ในแง่นี้
บุคลากรในเขตเมืองหลวงที่เห็นว่าภารกิจการปฎิรูปทางการเมืองมีความสาคัญยิ่ง ก็ควรสนับสนุนการรณรงค์ให้มีการปฏิรูปการ
ปกครองท้องถิ่นของคนในต่างจังหวัด เพื่อให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบการเมืองแบบใหม่
ขณะเดียวกั น บุคลากรในต่างจั งหวัดที่ก าลั งผลักดันการปฎิรู ปการปกครองท้องถิ่ นก็ ควรสนับสนุ นการปฏิ รูประบบการเมืองใน
ระดับชาติ เพื่อให้มีพลังมากขึ้นในการปฏิรูประบบการเมืองโดยเร็ว (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2539: 10 – 11)
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แนวคิดวัฒนธรรมทำงกำรเมือง
วัฒนธรรมทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือ วัฒนธรรมทางสังคมได้กลายเป็น
วัฒนธรรมทางการเมือง เช่น การนับถือผู้มีอาวุโสจะถ่ายทอดเป็นการนับถือผู้มีอานาจได้ เป็นต้น ดังนั้น การพูดถึงวัฒนธรรมทาง
การเมืองจะต้องพูดเกี่ยวพันถึงวัฒนธรรมทางสังคมด้วย วัฒนธรรมไทย ได้แก่ ความเชื่องมงาย อานาจและการสืบทอดอานาจ ผู้นา
บารมี และระบบอุปถัมภ์ เป็นต้น สาหรับพฤติกรรมทางการเมือง สังคมไทยมีลักษณะปัญเจกนิยมสูง ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์การ สังคมไทยจัดตั้งอย่างหลวมๆ คนไทยจานวนไม่น้อยขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่รักษาเวลา ทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผล
หลีกเลี่ยงสัญญาโดยไม่ปรากฎตัวหรือไม่ทาเอาดื้อๆ หรือทางานโดยไม่คานึงถึงคุณภาพ รักษาตัวรอดเป็นยอดดี นอกจากนี้ คนไทยยัง
คบกันด้วยฐานะสูงต่าแบบแนวดิ่งมากกว่าลักษณะเสมอภาค พฤติกรรมทางการเมืองที่เห็นเด่นชัดของคนไทย คือ การเปลี่ยนตัวผู้
อุปถัมภ์และเปลี่ยนพรรคในลักษณะจิ้งจกเปลี่ยนสี เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปก็จะปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ใหม่ การเปลี่ยนความ
ผูกพันกับนายคนใหม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย ทาให้ต้องรู้จักปรับตัวเหมือนจิ้งจกเปลี่ยนสี การรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี้น่าจะมีส่วนทาให้
การเปลี่ยนพรรคการเมือง เปลี่ยนสังกัด จากคนที่ทาท่าจะตกอับทางการเมืองไปสู่คนที่กาลังรุ่งโรจน์ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2548: 48)
เหตุใดระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ในประเทศไทย ต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม ได้แก่ โครงสร้างทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง เพราะโครงสร้างดังกล่าวเกิดจากน้ามือมนุษย์ สาหรับทัศนคติของคนไทยที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นไปใน
ลักษณะเจ้านายหรือข้าราชการเป็นคนของในหลวง ย่อมเป็นผู้ที่มีอานาจและเกียรติยศ ขณะเดียวกัน ข้าราชการก็มีความรู้สึกเชื่อ
เช่นนั้น ซึ่งจากระบบราชการที่มีพื้นฐานบนความเป็นเจ้าเป็นนาย ทาให้มีเงื่อนไขประการสาคัญ เช่น ความรู้สึกเสมอภาค ความ
ทัดเทียมในทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางเศรษฐกิจ ความมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยขาดหายไป สภาพ
ดังกล่าวย่อมยากแก่การเจริญเติบโตของระบอบประชาธิปไตย และง่ายต่อการคงอยู่ ของระบอบเผด็จการ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2548:
82-83) จะเห็นได้ว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ล้วนถูกปลูกฝัง และถ่ายทอด
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ยึดมั่นในระบบอานาจนิยมเป็นสาคัญ การเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของไทยเป็น
แต่เพียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอานาจทางการเมืองการปกครองเท่านั้น แต่ยังไม่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาชนให้เป็นแบบประชาธิปไตย ดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับการศึกษาน้อยจึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอย่างผิ วเผิน ทาให้ไม่เห็นคุณค่าการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง และต้องตกเป็นเหยื่อของนัก
ธุรกิจการเมืองที่ใช้เงินเข้ามาซื้อสิทธิซื้อเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้งทุกครั้งอีกด้วย (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2539: 274 – 275)
ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่สาคัญ คือ 1. ประชาชนจะต้องยึดมั่น และศรัทธาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยหลักการสาคัญ 5 ประการ คือ หลักอานาจอธิปไตยของปวงชน หลักเสรีภาพ หลักความ
เสมอภาค หลักกฎหมาย และหลักเสียงข้างมาก 2. บุคคลจะต้องมีใจกว้าง ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นโดยไม่ ยึดมั่น
ในความคิดของตนเป็นใหญ่ 3. บุคคลจะต้องมีความไว้วางใจ และยอมรับความสามารถของบุคคลอื่น 4. บุคคลจะต้องเห็นคุณค่า
ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 5. บุคคลจะต้องเคารพในกติกา และกฎระเบียบที่เป็นประชาธิปไตย 6. บุคคลจะต้องให้ความสนใจ
และติดตามกิจกรรมทางการเมืองการปกครองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 7. บุคคลจะต้องมีความกล้าหาญในการวิพากษ์วิจารณ์ทาง
การเมืองอย่างสร้างสรรค์ สังคมใดก็ตามที่สามารถเสริมสร้าง และปลูกฝังให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
จะเป็นรากกฐานสาคัญของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพมั่นคง ซึ่งจะนาไปสู่การมีชีวิตที่ดี และมีความสุขของ
ประชาชนอย่างเสมอภาคทั่วหน้า (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2539: 277 – 278)
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วันชำติ นภำศรี (2555) เรื่อง นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้งในพื้นที่
จังหวัดแพร่ เครือข่าย และความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มวงศาคณาญาติ กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ และพรรค
การเมือง กลวิธีการหาเสียงของนักการเมือง ตลอดจน ความเป็นมาของการเมืองในจังหวัดแพร่ตั้งแต่ พ.ศ.2475 ถึง การเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาใช้การศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การ
สังเกต แล้วนาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบ นาเสนอทั้งในเชิงปริมาณ และการพรรณนาความ
ผลการศึกษา พบว่า นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดแพร่สามารถจาแนกได้เป็น 5 ตระกูลใหญ่ คือ รังคสิริ วงศ์วรรณ เอื้ออภิญญ
กุล ศุภศิริ และพนมขวัญ ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองชาย จานวน 20 คน นักการเมืองหญิง จานวน 3 คน นับจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2476 จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในตาแหน่งสูงสุด 7 สมัย คือ นายดุสิต รังคสิริ
รองลงมา 6 สมัย คือ นายณรงค์ วงศ์วรรณ และ 5 สมัย คือ นายทอง กันทาธรรม ความนิยมของคนเมืองแพร่ที่มีต่อพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งไม่เหมือนคนจังหวัดในภาคใต้ที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ เห็นได้จากการที่ผู้สมัครของจังหวัดแพร่ที่มักเปลี่ยนพรรค
ขึ้นกับความสัมพันธ์ของกลุ่ม ยกเว้นนายดุสิต รังคสิริที่สังกัดพรรคชาติไทยพรรคเดียว ความสัมพันธ์ของผู้สมัครส่วนใหญ่ในจังหวัดแพร่
มักเชื่ อมโยงสายสัมพั นธ์เชิ งเครื อญาติ และกลุ่ มผลประโยชน์ เป็ นหลั ก สามารถสรุ ปกลวิ ธีการหาเสี ยงเลื อกตั้ ง 1. การประกาศ
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เจตนารมณ์ในการรับใช้ชาติ รักษาประชาธิปไตย และเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน 2. การศึกษา 3. การหาเสียงแบบเข้าถึงชาวบ้าน
4. กลยุทธ์การลงพื้นที่ 5. การปราศรัยหาเสียง 6. กลยุทธ์เครือข่าย และความสัมพันธ์แบบหัวคะแนน และ 7. กลยุทธ์การเงิน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ควำมรู้
การเมือง
บริหาร
เทคโนโลยี
โครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจ
สังคม

คุณธรรม
ความดี
ความซื่อสัตย์
ความอดทน

ผู้นาทางการเมืองสีเขียว
ภายใต้หลักการกระจายอานาจ

จริยธรรม
ทุจริต
อานาจ
ผลประโยชน์

จิตวิญญำณ
จิตอาสา
ผู้นา
อุดมการณ์

2. วิธีกำรศึกษำ
การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้นาทางการเมืองสีเขียวภายใต้หลักการกระจายอานาจ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) ผู้ให้ข้ อมูลหลั ก คือ ผู้ นาทางการเมืองจานวน 26 คน การเลื อกผู้ให้ข้ อมูลหลั กใช้วิธี คั ดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selection) คือ นักวิจัยสรรหาตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเรื่องที่จะทาการศึกษา ที่ว่าเหมาะสม คือ สามารถให้ข้อมูลทั้งที่จะ
สนับสนุน และหักล้างแนวคิดของการวิจัย ไม่ใช่มองหาเฉพาะตัวอย่างที่จะสนับสนุนอย่างเดียว กลุ่มตัวยอย่างต้องสามารถให้ข้อมูลที่
หลากหลาย และมากพอเพียงสาหรับการวิเคราะห์ สิ่งที่จะให้แนวทางในการตัดสินใจว่าจะเลือกตัวอย่างในการวิจัย อย่างไรดี คือ
จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการวิจัย คาถามในการวิจัยที่นักวิจัยต้องการตอบ และกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย การเลือก
ตัวอย่างตั้งต้นจากแนวความคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการว่า ถ้าเลือกตัวอย่างแบบนี้ จะมีความหมายอย่างไรในเรื่องข้อมูล และข้อมูลนั้น
จะให้อะไรได้บ้างในการทาความเข้าใจประเด็นที่ศึกษา โดยสรุปก็คือ นักวิจัยต้องตอบคาถามว่าทาไมตัวอย่างนั้นจึงควรเลือกหรือไม่ควร
เลือกสาหรับการการศึกษาของตน ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ คาถามในการวิจัย และกรอบแนวความคิด
ในการวิจัยมากน้อยเพียงใด มีตัวอย่างอื่นที่เหมาะสมกว่านี้หรือไม่ เมื่อตอบคาถามเหล่านี้ได้เป็นที่พอใจแล้ว จึงนาประเด็นที่เกี่ยวข้อง
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อื่นมาพิจารณา ประเด็นที่ว่านั้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ความสะดวก เวลา และทรัพยากรที่มีอยู่ของนักวิจัย เมื่อเลือก
ตัวอย่างซึ่งอาจจะเป็นชุมชน เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่จะศึกษาได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มกระบวนการเก็บข้อมูล ในกระบวนการ
เก็บข้อมูลนั้นนักวิจัยอาจจะเลือกผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมสาหรับแต่ละเรื่องอีก ผู้ให้ข้อมูลนี้เรียกว่า key informants คือ ผู้ที่ทรงความรู้
มีประสบการณ์ มีแนวความคิดที่น่าสนใจในชุมชนหรือในบางครั้งอาจเป็นผู้รู้ในท้องถิ่นก็ได้ (ชาย โพธิสิตา, 2547: 154 - 156) โดยผู้ให้
ข้อมูลหลักที่เป็นผู้นาทางการเมือง ประกอบด้วยผู้บริหารส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี) ผู้บริหารส่วนภูมิภาค (กานัน) ผู้บริหารองค์กรอิสระ (ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาจังหวัดเชียงใหม่ )
นักวิชาการระดับอุดมศึกษา (อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์วิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้) นักวิชาการระดับโรงเรียน (ผู้แทนผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบฯ)

เครื่องมือในกำรวิจัย และวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการวิจัย คือ การศึกษาจากเอกสาร การใช้แบบสัมภาษณ์ การใช้แบบสัมภาษณ์ (interview) เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม หรือการโต้ตอบทางวาจาเป็นหลัก โดยเรียกผู้สอบถามหรือเก็บข้อมูลว่า ผู้สัมภาษณ์ และเรียกฝ่าย
ตอบหรือฝ่ายให้ข้อมูลว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์นี้ใช้ได้ดีสาหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึก ความสนใจ ความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติเรื่องต่างๆ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551: 222)

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาร โดย
มุ่งเน้นการค้นหาข้อสรุปและการตีความเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของสาร พฤติกรรมทางสังคมที่สะท้อนผ่านสาร ตลอดจนเพื่อ
ทดสอบสมมุติฐานต่างๆ ที่กล่าวไว้ในทฤษฎี (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2549: 234)

3.ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล
ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้นาทางการเมืองของชุมชนในเขตพื้นที่อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ความรู้ เป็นผู้มีความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ มีความรู้ด้านการบริหารองค์การ การ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการ แผนงาน และการบริหารแบบบูรณาการ มี ความรู้ ด้านเศรษฐกิ จของชุ มชนท้ องถิ่ น และ
ระดับประเทศ มีความรู้ด้านสังคม และวัฒนธรรม และเป็นอยู่ของคนในสังคม มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ถนน ขยะ และ
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อชีวิต อีกทั้งต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
สังเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้
คุณธรรม เป็นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนท้องถิ่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มี
ความรอบคอบ และมีความเป็นผู้นาสูง
จริยธรรม จะต้องไม่ทุจริตต่อหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น ไม่ใช้อานาจในทางที่ผิด แต่จะต้องยึดหลักการธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน ผลประโยชน์จะต้องไม่ทับซ้อน ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากองค์กรท้องถิ่น และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
จิตวิญญาณ จะต้องมีจิตอาสา รับใช้ประชาชนที่เดือดร้อนไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องให้ความช่วยเหลือ มีความเป็นผู้นาที่เน้นการ
ทางานเป็นกลุ่ม เครือข่าย และจะต้องทางานแบบบูรณาการทุกระดับ
ผู้นาทางการเมืองของชุมชนมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ มีความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของลิขิต ธีรเวคิน (2548: ระบบออนไลน์) ที่กล่าวว่า ผู้นาจะต้องมี
ความรู้ คือ มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาต่างๆ และจะต้องมีข้อมูลอย่างพร้อมสรรพเพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ขณะเดียวกันต้องสามารถที่จะใช้ข้อมูล และใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่
และหาหนทางแก้ไข และยังสอดคล้องกับแนวคิดของสมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว (มปป.: 102) ที่กล่าวว่า ผู้นาทางการเมืองเป็นตัวแทน
ประชาชนที่สามารถตัดสินใจได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ บริบทของท้องถิ่น เพราะสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดี เพราะ
เขาจะรู้ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น อีกทั้งทาให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักรับผิดชอบในการปกครองตนเองมากขึ้น ทาให้ชุมชน
เข้มแข็งมากขึ้น เป็นรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ธเนศวร์ เจริญเมือง (2539: 10 11) ที่กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นต้องปฎิรูปอย่างเร่งด่วน สังคมต้องการระบบการเมืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้ปฎิรูประบบ
ราชการ และการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่สังคมดังกล่าวจะต้องมีบุคลากรที่มีความเข้าใจจุดอ่อนของระบบการเมืองในปัจจุบัน ใน
ต่างจังหวัด สังคมที่จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมต้องมองเห็นจุดอ่อนของการปกครองท้องถิ่น และระบบการเมืองระดับชาติ ในแง่นี้
บุคลากรในเขตเมืองหลวงที่เห็นว่าภารกิจการปฎิรูปทางการเมืองมีความสาคัญยิ่ง ก็ควรสนับสนุนการรณรงค์ให้มีการปฏิรูปการ
ปกครองท้องถิ่นของคนในต่างจังหวัด เพื่อให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบการเมืองแบบใหม่
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ขณะเดียวกั น บุคลากรในต่างจั งหวัดที่ก าลั งผลักดันการปฎิรู ปการปกครองท้องถิ่ นก็ ควรสนับสนุ นการปฏิ รูประบบการเมืองใน
ระดับชาติ เพื่อให้มีพลังมากขึ้นในการปฏิรูประบบการเมืองโดยเร็ว
ส่วนการเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมของผู้นาทางการเมืองเป็นสิ่งสาคัญมากในการปกครองท้องถิ่นของไทย ผู้นาต้อง
เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักการธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงาน มีความเป็นผู้นาสูง สอดคล้องกับแนวคิด ผู้นา ของบุญทัน ดอดไธสง
(อ้างในพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2540: 60) ที่กล่าวว่า ผู้นา หมายถึง ผู้ที่มีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชนเพื่อให้พวกเขามีความ
ตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เป็นผู้นาและแนะนา เพราะผู้นาต้องช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความสามารถ อีกทั้ง
ผู้นาไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผน ผลักดัน แต่เขายืนอยู่ข้างหน้ากลุ่ม และนากลุ่มเพื่อปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
นอกจากนี้ ผู้นาทางการเมืองต้องมีจิตวิญญาณของผู้เสียสละต่อส่วนรวม มีจิ ตอาสาช่วยเหลื อประชาชน และยึดมั่นต่อหลักการ
ประชาธิปไตย สอดคล้องกับแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2539: 277 - 278) ที่กล่าวว่า
ประชาชนจะต้องยึดมั่น และศรัทธาการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยหลักการสาคัญ 5 ประการ คือ หลักอานาจ
อธิปไตยของปวงชน หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย และหลักเสียงข้างมาก และบุคคลจะต้องมีใจกว้าง ยอมรับใน
ความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นโดยไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเป็นใหญ่
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สติกส์ฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทน
ถวาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
เข้าไปทางาน จานวน 30 สถานประกอบการ โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ใช้เครื่องมือการรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ด้านทักษะพื้นฐานที่ส่งเสริมการทางาน ด้านบุคลิกและคุณลักษณะส่วนตัว และด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะของงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ ความพึงพอใจ สถานประกอบการ คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ

Abstract
The purpose of this research were to study Satisfaction of enterprises about characteristics of graduates in
Logistics Technology and Transportation Management of Rajamangala University of Technology Tawan-ok :
Uthenthawai Campusand a way to improve course of the bachelor degree in Business Administration inLogistics
Technology and Transportation Management of Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Uthenthawai
Campus The sample groups which used in the study were 30 logistics enterprises operating in the fields of logistics
technology and logistics management where graduates were trainee. Using simple random method, data collection
tools were questionnaires and statistics used for data analysis: frequency, percentage, mean, and standard
deviation. The results of the data analysis showed that Satisfaction of enterprises about characteristics of graduates
in Logistics Technology and Transportation Management of Rajamangala University of Technology Tawan-ok :
Uthenthawai Campus.The basic skills which support work as personalities and personal attributes and the
academic ability according to the nature of the work as the highest level of satisfaction.
Keywords: Satisfaction, Enterprises, Characteristics of graduates in Logistics Technology

1. บทนา
ยุคโลกาภิวัฒน์และการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ของประเทศไทยนั้น คือ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ซึ่งนับว่าเป็น
หัวใจหลักในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ไทยนามาใช้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทาให้สินค้าและบริการมีต้นทุนโดยรวมที่ลดลง
สินค้าและบริการถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้น และถูกต้องตรงตามข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างระหว่างผู้ซื้ อและผู้ขาย ซึ่งจะทาให้
มูลค่าทางการค้าโดยรวมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเกิดการขยายตัว จนก่อให้เกิดการจ้างงาน การลงทุน และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการยกระดับและมีศักยภาพมากพอที่จะแข่งขันในระดับโลกได้ โดยประเทศไทยมีนโยบาย
การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศต่างๆ ตามข้อตกลง FTA โดยที่ประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมทั้งในฐานะเป็นผู้ส่งออก ผู้นาเข้า และ
ผู้ลงทุน รวมถึงสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Hub) ของภูมิภาคอินโดจีน เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ทั้งหมดไว้อย่างเป็นระบบ อันประกอบไปด้วย การขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และข้อมูล
ข่าวสาร และการเคลื่อนย้ายทุน โดยมีความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปการ ภายใต้
การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐและมีการจัดการกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้ออานวยต่อการส่งเสริมธุรกรรมทางการค้า มี
การพัฒนาระบบขนส่งที่เชื่อมโยง ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ มีระบบพื้นฐานในการบริการและการอานวยความสะดวกใน
การเก็บและการกระจายสินค้า สามารถจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึ งประสิท ธิภาพและขีด ความสามารถในการเชื่อ มโยงเครือข่า ยการกระจายสิน ค้าทั้ งภายในประเทศและเชื่อ มต่อ ไปยั ง
ต่างประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องควรเร่งสร้างประสิทธิภาพทางด้านระบบโลจิสติกส์ให้สูงขึ้นอย่างจริงจัง พัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล (World Class Logistics) เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าในภูมิภาค การเกิด
กระบวนการสร้างงานหรือกระบวนการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการที่ส่งผลไปในโซ่อุปทาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ประเทศไทย การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและการเป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปัจจุบันบุคลากรและแรงงานไทยทั้งที่อยู่ในภาคการผลิตและการบริการมีข้อจากัดในด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในเรื่องโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก ทาให้กิจกรรมทางโลจิสติกส์ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ขาดแผนงานที่ดี และ
แนวทางการบริหารจัดการที่นาไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือคู่แข่ง แม้กระทั่งบุคลากร
ในระดับสูงขององค์กรเองก็ตามยังไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้สาหรับการบริหารงานโลจิสติกส์ เพราะเข้าใจแต่เพียงว่าโลจิสติกส์
คือ เรื่องของการขนส่งสินค้าเท่านั้น ทาให้มองข้ามความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้จากระบบโลจิสติกส์ไป เกิดการเสียโอกาสใน
การพัฒนาธุรกิจและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่สาคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจไป ดังนั้นจึงมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรโดยผ่านโครงการที่ภาครัฐจัดทาขึ้น การอบรมและการสอบเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในภาคธุรกิจเอกชน และการ
เรียนในสถานศึกษาตามหลักสูตรโลจิสติกส์ของแต่ละสถาบัน เมื่อดูข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พบว่า ปริมาณความต้องการกาลังพลด้านโลจิสติกส์และซัปพลายเชน ในช่วงปี 2551-2554 นั้น ความต้องการ
บุคลากรในภาคการผลิตมีถึง 159,100 คน ยังไม่รวมกลุ่มพนักงานขับรถบรรทุก และพนักงานขับรถ Forklift ที่มีความต้องการ
บุคลากรสูงถึง 205,437 คน และ 97,472 คนตามลาดับตามลาดับ แต่ที่ผ่านมาบุคลากรที่เข้าสู่การทางานกาลังไม่ใช่คนที่จบทาง
สายนี้โดยตรง เพราะคนที่จบทางสายนี้มีน้อย ในขณะที่รายได้ที่มากที่ให้คนจากสาขาวิชาชีพอื่นพร้อมที่จะเปลี่ยนสายงานเข้ามา
ทางานด้านนี้ นอกจากนี้คนที่จบสาขานี้โดยตรงบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ ทาให้องค์กรยอมรับว่าเสียเวลาที่จะจากข้อมูลข้างต้น
นี้ถือได้ว่าเป็นตัวสะท้อนอย่างดีให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการปรับหลักสูตรของสถาบันตัวเองให้เหมาะสมกับบัณฑิตที่จะจบ
ออกมาแล้วเข้ามาในสายงานโลจิสติกส์มากที่สุด
จากความสาคัญของโลจิสติกส์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย 2555-2559 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่ให้มี
การพัฒนากาลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคผู้ประกอบการเอกชนในการ
พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และการวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของผู้เชี่ยวชาญในแวดวงโลจิสติกส์
ทาให้ทุกสถาบันการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทน
ถวาย ต้องตื่นตัวที่จะพัฒนาและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันกับยุคสมัยที่เป็นรูปแบบการค้าเสรี และต้องผลิต
บุคลากรโลจิสติกส์ที่มีคุณลักษณะทั้งความรู้และความสามารถตรงกับที่ตลาดต้องการอย่างแท้จริง ดังนั้นในการทาวิจัยนี้จึงได้สนใจ
ที่จะศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการ
จัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาพาให้มหาวิทยาลัยฯ
สามารถสร้างบุคลากรโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพมากขึ้น สามารถผสานระหว่างองค์ความรู้และประสบการณ์จริงและตอบสนองความ
ต้องการผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันกับต่างประเทศ
ได้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์งานวิจัย
1.1 เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของสถานประกอบการที่ มี ต่ อคุ ณลั กษณะของบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี โลจิ สติ กส์ ฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาเป็น 4 ด้าน ดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านประชากร
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ประชากร คือ สถานประกอบการของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง ตั้งแต่รุ่นที่ 1
ถึงรุ่ นปั จจุบั น ที่สาเร็ จการศึ กษาไปแล้ว และได้ป ฏิบัติ งานตรงกั บสายโลจิส ติก ส์ในสถานประกอบการต่า งๆ ทั้ง ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน จานวน 30 สถานประกอบการ แล้วทาการรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม
3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการทางานวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557
3.3 ขอบเขตด้านสถานที่
สถานที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ คือ สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่บัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง ได้ไปปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันนี้
3.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ความพึ งพอใจต่ อคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี โ ลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการจั ด การระบบขนส่ ง โดยแบ่ ง
คุณลักษณะที่ต้องการและความพึงพอใจ ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน
2. ด้านบุคลิกและคุณลักษณะส่วนตัว
3. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบ
ขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ ดังนี้
คุณลักษณะของบัณฑิต
1. ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน
2. บุคลิกและคุณลักษณะส่วนตัว
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน

ความพึงพอใจ
ของผูป้ ระกอบการ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรพจน์ มีถม (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการให้ความสาคัญของโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ของหลักสูตรด้านโลจิสติกส์
เพื่อการแข่งขันในอีก 10 ปี ข้างหน้าของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าหลักสูตร โลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในอีก 10 ปี
ข้างหน้านั้น ควรให้ความสาคัญที่หมวดหมู่ด้านการนาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้งานด้านโลจิสติกส์ การใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดเก็บข้อมูล และ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรหรือการติดต่อกับลูกค้า และผู้ส่งมอบ เพื่อช่วย
ลดเวลาการทางานในการจัดเก็บข้อมูลหรือลดข้อผิดพลาดในการทางาน พร้อมกับการจัดการโซ่อุปทานที่ต้องช่วยเหลือกัน ถ่ายทอด
ข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อการวางแผนและการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนา และความร่วมมือในการแก้ปัญหาในห่วงโซ่
อุปทานด้วย
ชิดชนก เชิงเชาว์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการศึกษาพบว่าตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาในด้านคุณลักษณะพื้นฐานมหาบัณฑิตควรต้องมี
ความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้ายตนเองอยู่ในระดับที่มาก รวมทั้งการคิดในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ของ
มหาบัณฑิตควรต้องมีอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ส่วนตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาด้านคุณลักษณะทางวิชาการ วิชาชีพ
มหาบัณฑิตควรต้องสามารถนาความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานของมหาบัณฑิตอยู่ในระดับมาก การพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาบัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง และการมีทักษะทางด้านวิชาชีพเฉพาะสาขาและ
สามารถบูรณาการความรู้ของตนเองของมหาบัณฑิตอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาในด้านคุณลักษณะทาง
สังคม มหาบัณฑิตต้องมีวุฒิภาวะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อมของมหาบัณฑิตอยู่ในระดับมาก
การมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองของมหาบัณฑิตอยู่ในระดับมาก และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวของมหาบัณฑิตอยู่ในระดับมาก
มาลี บุษยะมา (2539) ได้ศึกษา คุณลักษณะที่ต้องการของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบเอกชนตามทัศนะของผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคล พบว่า ด้านคุณลักษณะนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการเอกชน มีความต้องการได้แก่
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และความกระตือรือร้นที่จะทางานมากที่สุด รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความรอบคอบ
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หมั่นเรียนรู้และพัฒนางานให้ดีขึ้น รักในงาน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ใส่ใจเรียนรู้งานในหน้าที่ได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีอุตสาหะพากเพียร
พยายามและมีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนคุณลักษณะด้านการปฏิ บัติงาน สถานประกอบการเอกชนต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
คล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง ไหวพริบดี เรียนรู้งานได้รวดเร็ว รู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้
จากการศึกษางานวิจัยทีเ่ กี่ยวนั้นสามารถสรุปได้ว่าในสถานประกอบการที่ใช้บัณฑิตนั้นต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชา
ที่บัณฑิตได้ศึกษาพร้อมทั้งต้องมีคุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานหรือสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ อีก
ทั้งยังต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่จะมาใช้ในการทางานควบคู่กันเพื่อส่งผลให้การทางานของสถานประกอบการนั้นทางานได้มีประสิทธิภาพ

2. วิธีการดาเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย ดังนี้
คัดเลือกประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง

การออกแบบเครื่องมือ
การวิจยั

เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

วิเคราะห์ข้อมูล

รูปที่ 2 วิธีการดาเนินงานวิจัย
การคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการที่บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ และการจัดการระบบขนส่ง
ทางาน ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นปัจจุบัน ทั้งในภาครัฐและเอกชน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการที่บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
ทางาน ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นปัจจุบัน ทั้งในภาครัฐและเอกชน จานวน 30 สถานประกอบการ โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random
sampling)
การออกแบบเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งใช้สาหรับศึกษาความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความ
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตและเอกสารหลักสูตรสาขา
การจัดการโลจิสติกส์
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะ โครงสร้าง และวิธีการสร้างแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 ร่างแบบสอบถามตามแนวทางที่ได้ศึกษาและให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดยมีข้อคาถามเกี่ยวกับ
1. ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอถาม
2. ข้อคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบ
ขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่สถานประกอบการพึงพอใจ ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านทักษะพื้นฐานที่ส่งเสริมการทางาน และด้านบุคลิกและลักษณะส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้องและการจัดเรียงข้อคาถามในแบบสอบถามฉบับร่างก่อน หลังจากนั้นนา
แบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน เพื่อขอคาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับรูปแบบและหลักการคิด
แบบสอบถาม รวมทั้ งตรวจสอบความถู กต้องของเนื้ อหา และการจั ดเรี ยงล าดั บของข้อค าถาม ส าหรั บแนวทางในการปรับปรุ ง
แบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยทาการปรับปรุงแบบสอบถามฉบับร่างให้ถูกต้อง แล้วนาไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสถาน
ประกอบการของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตอุเทนถวาย จ านวน 30 สถานระกอบการ เพื่ อพิ จารณาถึ งปัญหาและอุปสรรคบางประการของผู้ ตอบแบบสอบถามและน า
แบบสอบถามที่ได้มาตรวจหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
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(Cronbach, 1970, อ้างจากบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) ซึ่งเป็นการอาศัยค่าความแปรปรวนของคะแนน เพื่อดูความสอดคล้อง
ภายในของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.89
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยทาการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ไปยังบัณฑิตที่ทางานอยู่ในกลุ่มตัวอย่างทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางเครื่องโทรสาร
(Fax)
2. ผู้ วิ จั ยท าการส่ งแบบสองถามให้ กั บกลุ่ มตั วอย่ างผ่ านไปยั งบั ณฑิ ตที่ ท างานอยู่ ในกลุ่ มตั วอย่ างทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และเครื่องโทรสาร (Fax)
3. หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างตอบรับที่จะตอบแบบสอบถามผ่านมายังบัณฑิตแล้ว ผู้วิจัยจึงได้แจ้งขอบเขตของระยะเวลา
ในการส่งแบบสอบถามคืนและวิธีการส่งแบบสอบถามกลับคืนมาเมื่อถึงเวลานัดหมาย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPPSS for Windows ช่วยในการ
ประมวลหาค่าสถิติต่างๆ (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548) โดยผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในการวิจัย โดยใช้
ค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการประมวลผลการวิเคราะห์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สารวจผลจากการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 สถานประกอบการ และจะนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้
3.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

เพศ
ชาย

หญิง

33%
67%

รูปที่ 3 ร้อยละของเพศกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
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ช่วงอายุ
ต่ากว่าง 35 ปี

36 – 40 ปี

41 – 45 ปี

46 ปีขึ้นไป

13%
40%
37%
10%

รูปที่ 4 แสดงร้อยละช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

3%

97%

รูปที่ 5 แสดงร้อยละระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าที่ตอบแบบสอบถาม

ตาแหน่งงาน
หัวหน้างาน

ผู้จัดการ

เจ้าของธุรกิจ

7%
23%

70%

รูปที่ 6 แสดงร้อยละตาแหน่งงานของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

366

29-31 May 2017

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

จากรูปที่ 3,4,5,6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาเป็น
เพศหญิ ง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีอายุ 46 ปีขึ้น จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 36-40 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96.7 และมีตาแหน่งหัวหน้างาน จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมามีตาแหน่งผู้จัดการ จานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.3
2. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการ
จัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่สถานประกอบการพึงพอใจดังนี้
1. คุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะพื้นฐานที่ส่งเสริมการทางาน

1. สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานได้
10. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง
9. สามารถนาเสนองานได้อย่าง
กระชับและได้ใจความ

2. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
เฉพาะหรือเทคโนโลยีใหม่ในการ
ปฏิบัติงานได้

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การพูดและการฟังได้เป็นอย่างดี

8. สามารถตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีเหตุผล

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดี

7. สามารถคิดในเชิงสังเคราะห์ได้

5. สามารถสื่อสารภาษาอื่นๆ ได้
6. สามารถคิดในเชิงวิเคราะห์ได้
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รูปที่ 7 แผนภาพแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของบัณฑิตด้านทักษะ
พื้นฐานที่ส่งเสริมการทางาน
จากรูปที่ 7 แผนภาพแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของบัณฑิตด้านทักษะพื้นฐานที่ส่งเสริม
การทางานพบว่า ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะพื้นฐานที่ส่งเสริมการทางานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นของสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะหรื อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นประเด็นที่มีความต้องการและความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.77 อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาเป็นประเด็นสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับการ
กระจายคะแนนของข้อมูลนั้น เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 0.430 ถึง 0.750
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2. คุณลักษณะของบัณฑิตด้านบุคลิกและคุณลักษณะส่วนตัว
1. มีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้
12. มีการติดต่อประสานงานที่ดีกบั ผู้
ที่เกี่ยวข้องในการทางาน
11. มีความตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

10. มีความเคารพในสิทธิและ
ทรัพย์สินของผู้อื่น

2. มีความขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติงาน

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3. มีความซือ่ สัตย์สุจริต

4. มีระเบียบวินัยในตนเองและตรง
ต่อเวลา

9. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

5. มีความอดทนและเสียสละ

8. มีความกล้าแสดงออกและเชื่อมั่น
ในตนเอง

6. มีความเป็นผู้นา
7. สามารถทางานเป็นทีและอยู่
ร่วมกับผูอ้ ื่นได้

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐน

รูปที่ 8 แผนภาพแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตด้านบุคลิกและคุณลักษณะส่วนตัว
จากรูปที่ 8 แผนภาพแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตด้านบุคลิกและ
คุณลักษณะส่วนตัว พบว่า ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านบุคลิกและคุณลักษณะส่วนตัว โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.77 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นของมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นประเด็นที่มีความ
ต้องการและความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.93 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นมีความอดทนและเสียสละกับประเด็น
มีการติดต่อประสานงานที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทางาน ค่าเฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับการกระจายคะแนนของข้อมูล
นั้น เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 0.254 ถึง 0.651
จากรูปที่ 9 แผนภาพแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิต ด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน พบว่า ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นของ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประเด็นที่มีความต้องการและความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นการบริหารจัดการการรับคาสั่งซื้อและการให้บริการลูกค้า ค่าเฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับการ
กระจายคะแนนของข้อมูลนั้น เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 0.407 ถึง 0.630
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3. คุณลักษณะของบัณฑิต ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน
1. การบริหารจัดการการขนส่ง
สินค้า
11. การบริหารจัดการจัดหาและ
จัดซื้อ
10. การบริหารจัดการรับคาสัง่ ซือ้
และการให้บริการลูกค้า

5

2. การบริหารจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

4
3

3. การดาเนินพิธีการทางศุลกากร

2
1

9. การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางโลจิ
สติกส์
8. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
7. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์

0

4. การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
และคลังสินค้า

5. เทคนิคและวิธีการเจรจาต่อรอง
6. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
และการปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน

ค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

รูปที่ 9 แผนภาพแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิต
ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน
4. คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี โลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่สถานประกอบการพึงพอใจ ทั้ง 3 ด้าน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการ
จัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่สถานประกอบการพึง
พอใจ ทั้ง 3 ด้าน
ด้านคุณลักษณะของบัณฑิต
1. ด้านทักษะส่งเสริมการทางาน
2. ด้านบุคลิกและลักษณะส่วนตัว
3. ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน

ค่าเฉลี่ย
(X)
4.51
4.77
4.63

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.490
0.420
0.50

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และ
การจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่สถานประกอบการพึงพอใจ ทั้ง 3 ด้าน
พบว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจในด้านคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านทักษะส่งเสริมการทางาน ด้านบุคลิกภาพและลักษณะ
ส่วนตัว และด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานอยู่ที่ 4.51 4.77 และ 4.63 ตามลาดับ โดยความแปรปรวนหรือส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นไม่เกิน 0.50 จึงสามารถสรุปได้ว่า สถานประกอบการนั้นมีระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยี โลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด
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4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี โลจิสติกส์และการ
จัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม ไปยังสถาน
ประกอบการที่บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
อุเทนถวาย ทางานอยู่ จานวน 30 สถานประกอบการ โดยวัดระดับพึงพอใจ ทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านทักษะส่งเสริมการทางาน ด้าน
บุคลิกภาพและลักษณะส่วนตัว และด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน อยู่ในระดับคะแนนความพึงพอใจที่ 4.51
4.77 และ 4.63 ตามลาดับแสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการทั้ง 30 สถานประกอบการนั้นมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ซึ่งสามารถนาไปเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตอุทนถวายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เอกสารอ้างอิง
ชิดชนก เชิงเชาว์ และคณะ, 2548 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หน้า 45-50.
บุญชม ศรีสะอาด, 2545, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 7, สานักพิมพ์สุวีริยาสาส์น, กรุงเทพมหานคร, หน้า 101-106
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545, การทดสอบแบบอิงเกณฑ์ : แนวคิดและวิธีการ, ภาคพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินร์วิโรฒประสานมิตร, หน้า 131.
ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548, คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 12 สาหรับ Windows, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
มาลี บุษยะมา, 2539, คุณลักษณะที่ต้องการของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชนตามทัศนะของผู้จัดการฝ่ายบุคคล,
กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.
วรพจน์ มีถม, 2551, การศึกษาการให้ความสาคัญของโลจิสติกส์ในด้านต่างๆของหลักสูตรด้านโลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในอีก 10
ปีข้างหน้าของประเทศไทย, การประชุมเชิงวิชาการประจาปีด้านการจัดการซุ่ปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8,
หน้า 547-548
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การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว บ่อน้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์ บ่อน้้าพุร้อน
ห้วยทรายขาว อ.พาน จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์ บ่อน้้าพุร้อน
ห้วยทรายขาว อ.พาน จังหวัดเชียงราย ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย จ้านวน 400 คน และใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สถิติค่าที (T-Test) และสถิติค่าเอฟ (F-Test/One-Way ANOVAs)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
พบว่า.นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่้ากว่า 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่้ากว่า 7,000 บาท 2) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน
ห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาครั้งแรก การเดินทางมาด้วยตนเอง โดยลักษณะการมาท่องเที่ยวมากับ
เพื่อน แหล่งรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยว คือ เพื่อนและญาติพี่น้อง เดินทางมาท่องเที่ยวโดยใช้รถมอเตอร์ไซต์ วัตถุประสงค์การมาท่องเที่ยว
มาเพื่อพักผ่อน ผ่อนคลาย ท้ากิจกรรมนันทนาการ แช่น้าร้อน และนวดผ่อนคลาย 3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ต่อการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จงเชียงราย อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการ รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และต่้าสุด คือ ด้านการการเงิน 4) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการจัดการโลจิ
สติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย จ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ
ค้าส้าคัญ : โลจิสติกส์การท่องเที่ยว ความพึงพอใจ

Abstract
The objectives of this research were 1) To study tourist satisfaction with logistics management system.
Huai Sai Khao Hot Spring, Phan District, Chiang Rai Province 2) To compare tourist satisfaction with logistics
management system. Huai Sai Khao Hot Spring, Phan District, Chiang Rai Province, between sex, age, vocational
education.The samples used in this study. There are 400 Thai tourists who come to the hot springs of Huay Sai
Khao hot spring, Phan, Chiang Rai. And use random sampling. The statistics used in the analysis are frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, (F-Test / One-Way ANOVAs)
The results of general data analysis of Thai tourists visiting Huai Sai Khao Hot Spring, Phan District, Chiang
Rai Province showed that most tourists were female. Bachelor's Degree Student Work Student And the average
monthly income is less than 7,000 baht. Tourism behavior of Thai tourists. Come to visit hot springs Huai Sai Khao
Phan District, Chiang Rai found that most of the first trip. Self-drive By visiting with friends. Tourist information
sources are friends and relatives. Travel by motorbike. Purpose of Travel Come for a relaxing getaway, do a
recreation activity, soak in hot water and relax. 2) The results of tourist satisfaction analysis on logistic management
of Huai Sai Khao Hot Spring, Phan District, Chiang Rai Province were at a moderate level. When considering each
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side, it was found that Satisfaction on logistics management at Huai Sai Khao Hot Spring, Phanchan, Chiang Rai was
at the medium level, followed by infrastructure, and the lowest was financial 3) Comparative analysis of logistic
management of Huai Sai Khao Hot Spring, Phan District, Chiang Rai Province by sex, age, educational level,
occupation and average monthly income. Of Thai tourists who visit the hot spring Sex, age, education level,
occupation, and monthly income are different. Satisfaction with logistic management system of Huai Sai Khao Hot
Spring, Phan District, Chiang Rai Province was not significantly different.
Keywords: Logistics, Tourism, Satisfaction

1. บทน้า
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ท้ารายได้ให้กับประเทศต่างๆ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวและก่อให้เกิดการลงทุนใน
ธุรกิจท่องเที่ยว ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาการมีงานท้า ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,
2548 : 14) ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีความ
หลากหลายครบทุกรูปแบบ ทั้งทางด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยกัน ทั้งในด้านการบริการ และแหล่งท่องเที่ยวปรากฏว่าประเทศอื่นๆ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสิ่งดูดทางการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
วัตถุดิบในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางวั ฒนธรรมที่สวยงามแปลกตา และมี
จุดเด่นที่แตกต่างไปจากทวีปยุโรปและอเมริก า(บุษบา สิทธิการ, 2550)
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการ
พักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความเพลิดเพลิ น และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีจิตส้านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม (health beauty and spa)
ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ต่างหันมาให้ความส้าคัญในการเอาใจใส่ดูและสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่าง ๆ ส่งผลให้
สถานที่ท่องเที่ยวหลายแหล่ง ได้ปรับรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2557) บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกแหล่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย และเป็นบ่อน้้าพุร้อนที่
เป็นที่นิยมมากแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย โดยตัวบ่อน้้าพุร้อนนั้น หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย น้้าพุมีลักษณะเป็น
ตะกอนน้้า (Alluvial deposit) ซึ่งประกอบด้วยชั้นของหินทรายและดินที่ยังไม่จับตัวกันแน่น บริเวณแหล่งน้้าพุร้อนครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ปัจจุบันมีผู้คนมาเยือนบ่อน้้าพุร้อนเป็นจ้านวนมาก เนื่องจากมีความต้องการดื่ม อาบหรือแช่ลงในน้้าพุร้อน
ซึ่งนอกจากจะท้าให้ร่างกายสะอาด สดชื่น แล้วยังมีความเชื่อว่าสามารถบ้าบัดโรคบางชนิดได้ (ส้านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,
2557)
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เป็นการบูรณาการแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์ , แนวคิดการจัดการท่องเที่ยว
และแนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานเข้าด้วยกัน การบูรณณาการแนวคิดทั้ง 3 แนวคิด จึงได้พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการโลจิสิตกส์การท่องเที่ยว (โกศล, 2548: ธนิต, 2549) ประกอบด้วยการจัดการและการบริหารในด้าน การไหลเวียนทางด้าน
กายภาพ ด้านการเงิน ด้านสารสนเทศ หากสถานที่ท่องเที่ยวได้มีการจัดระบบโลจิสติกส์ที่ดี ท้าให้นั กท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวอาจกลับมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวซ้้า หรือแนะน้าแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวคนอื่น หรือแสดงออกทางค้าพูดด้วย
การชื่มชมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น แต่ในทางตรงกันข้ามถ้านักท่องเที่ยวไม่พอใจก็อาจไม่กลับมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวนั้นอีก
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษาศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์ บ่อน้้าพุร้อน
ห้วยทรายขาว อ.พาน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์
บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถน้ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ระบบโลจิสติกส์และพัฒนาการท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จังหวัดเชียงรายให้มีความพึงพอใจและเกิดความ
ประทับใจในการมาท่องเที่ยวรวมทั้งกลับมาเยือนอีกครั้ง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์ บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์ บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน
จังหวัดเชียงราย ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ชยารัตน์ แพทอง (2554) ได้อธิบายว่า การท่องเที่ยวเป็นการใช้เวลาว่างของมนุษย์เพื่อแสวงหาความสุข และความ
เพลิดเพลิน จากแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนเป็นการช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและความเครียด ท้าให้สุขภาพทางกาย
และจิตใจสดชื่นดีขึ้น พร้อมที่จะกลับไปเผชิญกับภารกิจต่างๆ และการด้ารงชีวิตที่จ้าเจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท่องเที่ยวเปิด
โอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ความแปลกใหม่ตลอดเวลาการเดินทาง ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ และ
เข้าใจสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนดีขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มจิตส้านึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม หากการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวมีระบบที่ดี จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว และบริเวณโดยรอบได้ ซึ่งเรื่องนี้ใน
อดีตไม่ได้สนใจกันมากนัก จนกระทั่งกระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับโลกได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย หลายฝ่ายเริ่ม
มองเห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามล้าดับ การท่องเที่ย วเป็นกลไกธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายดีขึ้น และน้าไปสู่ความเข้าใจ
และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้การไหลเวียนของเศรษฐกิจ และการจ้างงานทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาค และ
ประเทศโดยรวม
ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์ได้มีผู้ให้ความหมายหลายประการ ดังนี้
โกศล ดีศีลธรรม (2551 : 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) หมายถึง
กระบวนการเกี่ยวกับการวางแผน การด้าเนิ นงาน และการควบคุม เพื่อให้ทรั พยากรเกิด การไหลอย่ างมีประสิท ธิภาพ และ
ครอบคลุมถึงประสิทธิผลด้านต้นทุน การจัดการเก็บสต็อก และเชื่องโยงสารสนเทศ”โดยกิจกรรมทางโลจิสติกส์ประกอบด้วยการ
ขนส่งน้าเข้า และการกระจายสู่ภายนอกนั้น คือ การบริหารโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการห่วงโซ่อุปทานซึ่งสนับสนุนการ
วางแผน ควบคุมการไหลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งการเก็บรักษาสินค้า และเชื่องโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
จุดเริ่มต้นไปสู่ผู้บริโภคเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุผลนี้การบริหารโลจิสติกส์จึงมุ่งบูรณาการปัจจัยหลักเพื่อ
สร้างประสิทธิผลการด้าเนินงาน
ค้านาย อภิปรัชญาสกุล (2550 : 12) กล่าวว่า การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง ส่วนหนึ่งของกระบวนการซัพพลายเชน
เพื่อช่วยในการวางแผนการสนับสนุนการควบคุมการไหลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และเก็บรักษาสินค้า บริการกับ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสุดท้าย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
สรุปได้ว่า การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง การสร้างประโยชน์จากเวลา และสถานที่ หรือ การสร้างคุณค่าโดยการน้า
สินค้าจากต้นก้าเนิดไปสู่ที่ๆ มีความต้องการ หน้าที่นี้ก็คือ การน้าสินค้าจากแหล่งที่ถูกต้องในรูปแบบ จังหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณ
ที่ถูกต้องด้วยต้นทุนที่พอเหมาะไปสู่สถานที่ ที่ถูกต้อง คือ การวางแผน การด้าเนินงาน และประสานการด้าเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ ที่มุ่งบรรลุผลในด้านการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า โดยการน้าเสนอบริการ และคุณภาพในระดับที่เหนือกว่า ด้วย
ต้นทุนการด้าเนินงานที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความหมายการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว นั้นไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าเท่านั้น แต่ว่ามีการเคลื่อนย้ายลูกค้า (ผู้บริโภค
หรือ นักท่องเที่ยว) ด้วย ดังนั้น โลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวนั้นมีปัญหาทุกอย่างที่เกิดใน การผลิต และการค้าปลีก แถมยังปัญหา
เกี่ยวกับการบริการเข้ามาด้วยนี่คือฝั่ง ผู้ให้บริการอย่างเดียวเท่านั้น ตรงนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการโลจิสติกส์ให้ความส้าคัญกับภาค
บริการมากขึ้น (ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์, 2552)
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว หมายถึง การบูรณาการแนวคิดด้านการจัดการ โลจิสติกส์กับแนวคิดการจัดการ
ท่องเที่ยวเข้าด้วยกันซึ่งในการพิจารณารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์ ทางด้านการท่องเที่ยวมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท้าความ
เข้าใจถึงห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวเนื่องจากแนวคิด และรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เป็นการบริหารจัดการการไหลเวียน
ภายในห่วงโซ่อุปทานที่ประกอบด้วยการจัดการ และการบริหารในเรื่องการไหลเวียนทางด้านกายภาพ (Physical) การเงิน
(Financial) และสารสนเทศ (Information) เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด (โกศล ดีศิลธรรม, 2548 ; ธนิต โสรัตน์
, 2549) ซึ่งการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว (คมสัน สุริยะ, 2552) ประกอบด้วย
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1. การไหลทางกายภาพ (Physical Flow) หมายถึง การเดินทางของนักท่องเที่ยวการขนส่งนักท่องเที่ยว การ
ล้าเลียงสัมภาระของนักท่องเที่ยว และความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นต้น
2. การไหลของสารสนเทศ (Information Flow) หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสาร แก่นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง
ป้ายแนะน้าสถานที่ ค้าแนะน้าเรื่องข้อควรปฏิบัติในสถานที่ และค้าเตือนให้ระวังภัย เป็นต้น
3. การไหลของการเงิน (Financial Flow) หมายถึง การอ้านวยความสะดวก เรื่องการจ่ายช้าระค่าสินค้าหรือ
การบริการท่องเที่ยว และการซื้อตั๋วเดินทางต่างๆ
ลักษณะกับการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
คมสัน สุริยะ (2552) ได้กล่าวว่า โลจิสติกส์ส้าหรับการท่องเที่ยวครอบคลุม 3 เรื่องใหญ่ได้แก่
1. การขนส่งนักท่องเที่ยว และวัตถุสิ่งของ (Physical Flow)
2. การให้ และรับข้อมูลข่าวสาร (Informaetion Flow)
3. การรับจ่ายเงิน (Financial Flow)
ขณะที่แนวคิดของ Lumsdon and Page (2004) ได้กล่าวว่า การขนส่งนักท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น 8 ข้อ ดังนี้
1. สิ่งที่มีให้บริการ (Availability) หมายถึง ประเภทของยานพาหนะที่มีให้บริการ เส้นทางที่เปิดให้บริการ
ระดับชั้นของคุณภาพของบริการที่มีให้บริการ เช่น ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง รวมทั้งบริการเสริม เช่น ลิฟท์ ส้าหรับผู้พิการหรือผู้มีสัมภาระ
หนัก ตู้เก็บสัมภาระ ล็อคเกอร์ และเครื่องมือสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
2. การเข้าถึง (Accessability).หมายถึง ความสามารถของผู้คนที่จะสามารถใช้บริการได้ การอ้านวยความ
สะดวกให้ผู้คนมาใช้บริการได้ เช่น เวลา และสถานที่จ้าหน่ายตั๋ว ที่ตั้งของสถานีรถไฟ ที่ตั้งของป้ายรถเมล์ เป็นต้น
3. ข้อมูลข่าวสาร (Information)..หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย้าและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้โดยสาร
ไม่เกิดความสับสนในการเดินทาง.และสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ รวมถึงสถานที่ที่ให้ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องอ้านวยความสะดวกให้
ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารได้โดยง่าย ไม่ติดประกาศไว้ในที่ลึกลับเกินไป
4. เวลา (Time).หมายถึง การจัดตารางเวลาในการเดินรถหรือการให้บริการที่เหมาะสม ไม่ทิ้งช่วงนานเกินไป
จนท้าให้ผู้โดยสารรอนานมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปจนไม่มีผู้โดยสาร ความรวดเร็วในการเดินทาง รวมทั้งความสามารถในการ
รักษาเวลา ความตรงต่อเวลา
5. การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว (Customer Care) หมายถึง ความค้านึงถึงสวัสดิภาพของผู้โดยสาร เช่น ความ
สะอาดและถูกสุขลักษณะของที่นั่ง ห้องน้้า พื้น และที่เก็บสัมภาระ การบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนยานพาหนะ การมีสถานที่
แยกกันต่างหากระหว่างผู้สูบบุหรี่ และไม่สูบ และการมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อย และรับเรื่องราวร้องทุก ข์บน
ยานพาหนะ รวมทั้งการให้ส่วนลดส้าหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจ้า เป็นต้น
6. ความสะดวกสบาย (Comfort)..หมายถึง ความเอาใจใส่ในการจัดให้บริการอันสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร ทั้ง
ด้านกายภาพ เช่น เบาะนั่ง ช่องว่างส้าหรับการเหยียดเท้า การออกแบบห้องโดยสารให้เหมาะส้าหรับสรีระของมนุษย์ การปรับ
อุณหภูมิ และความชื้นในห้องโดยสารให้พอเหมาะ และความเงียบสงบในการเดินทาง เป็นต้น
7. ความปลอดภัย (Safety)..หมายถึง การปราศจากอุ บัติ เหตุใ นการแล่ นไปของยานพาหนะ รวมถึงไม่ มี
อุบัติเหตุในห้องโดยสาร ไม่มีการร่วงหล่นของสิ่งของสัมภาระมาโดนผู้โดยสาร การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในห้องโดยสาร
ใและการมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉินเป็นต้น
8. ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendliness) หมายถึง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนน็อกไซด์ การไม่ใช้ก๊าซคลอรีนอันจะท้าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ การไม่ปล่อยขยะ
และของเสียออกไปจากยานพาหนะโดยไม่ผ่านการบ้าบัด การใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งการไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้คนที่
อาศัยอยู่ระหว่างเส้นทางที่ยานพาหนะแล่นผ่านไป
Lumsdon..and..Page (2550) ได้ให้กรอบแนวคิดทั้ง 8 ข้อ นอกจากนั้น คมสัน สุริยะ (2551) ได้ก้าหนดกรอบ
แนวคิดเพิ่มเติมอีก 4 ข้อ เพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์เรื่องการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญ งานเทศกาล หรือสิ่งส้าคัญที่นักท่องเที่ยว
ต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชม ซึ่งสิ่งเหล่านั้นท้าหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองท่องเที่ยวนั้น หากปราศจาก
แม่เหล็กดังกล่าวก็อาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากนัก แม่เหล็กนี้ท้าหน้าที่ก่อให้เกิดการเคลื่ อนที่ของสรรพสิ่งเข้ามายังแหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เข้ามาเพื่อบริการนักท่องเที่ยว
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2. ถนนคนเดิน หมายถึง ย่านหรือถนนที่ปิดการจราจรไม่ให้มียานพาหนะผ่านสัญจร เพื่ออ้านวยความสะดวก
ให้คนเดินเท้าได้ท่องเที่ยวรอบบริเวณส้าคัญของเมือง และซื้อสินค้า
3. จุดท้าเงิน หมายถึง สถานที่ บริการ หรือย่านที่จัดไว้ส้าหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ด้วยการคาดการณ์
แล้วว่านักท่องเที่ยวจะมีอารมณ์อย่างไรเมื่อมาถึงจุดนั้น เช่น ตื่นเต้น เมื่อยล้า หิวกระหาย หรือต้องการแสวงหาสิ่งของเพื่อไปเป็น
ของฝากก่อนที่จะจากเมืองนั้นไปเป็นต้น
4. การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง หมายถึง การท้าให้การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงแต่การ
เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสร้าง ความเพลิดเพลินใจ เช่น การจัดเส้นทางผ่านสถานที่อันสวยงาม
การจัดกิจกรรมบนยานพาหนะ การเสิร์ฟอาหารชั้นเลิศบนยานพาหนะ เป็นต้น
ทั้งนี้ กรอบของการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการไหลหรือการเคลื่อนที่ (Flow).สามส่วน คือ การ
เคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical..Flow).การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information..Flow) และการเคลื่อนที่ด้านการเงิน
(Financial..Flow) ดังนี้
ก. การเคลื่ อ นที่ ท างกายภาพ (Physical.Flow).หมายรวมถึ ง การเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การขนส่ ง
นักท่องเที่ยว การล้าเลียงสัมภาระของนักท่องเที่ยว และความสะดวกสบาย ในการเดินทาง เป็นต้น
ข. การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information.Flow).หมายรวมถึง การให้ ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว
ป้ายบอกทาง ป้ายแนะน้าสถานที่ ค้าแนะน้าเรื่องข้อควรปฏิบัติ ในสถานที่ และค้าเตือนให้ระวังภัย เป็นต้น
ค. การเคลื่อนที่ด้านการเงิน (Financial..Flow).หมายรวมถึง การอ้านวย ความสะดวกเรื่องการจ่ายช้าระค่า
สินค้าหรือบริการท่องเที่ยว และการซื้อตั๋วเดินทางต่างๆ
ความหมายของความพึงพอใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจ มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ดังนี้
ณริษา นิลแสง (2550) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ภาวะที่เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกทางบวก โดย
ความรู้สึกทางบวกเมื่อมีมากขึ้น จะก่อให้เกิดความพอใจแก่มนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร และสิ่งเร้า ความพอใจจะเกิดขึ้นมาที่สุดเมื่อมี
การจัดการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมถูกต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม
ธีรวัฒน์ บุตตะโยธี (2551) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับรู้หรือบริโภค
สิ่งต่างๆ ไปแล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้นภายในของคนนั้นๆ ซึ่งอาจจะแสดงออกหรือไม่ก็ได้
พจนา นูมหันต์ และคณะ (2550.:.8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นอารมณ์ ความรู้สึก
และทัศนคติของบุคคลที่สืบเนื่องมาจากสิ่งเร้า และแรงจูงใจ โดยจะแสดงปรากฏออกมาจากพฤติกรรม เกิดขึ้นเมื่อความต้องการ
ได้รับการตอบสนอง และบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งระดับหนึ่ง หรือได้ผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจ ซึ่งสามารถ
สนองความ ต้องการพื้นฐานของเข้าได้ และจะรู้สึกมีความสุข เมื่อได้รับผลส้าเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการ และแรงจูงใจ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ส้าหรับการท่องเที่ยว ในอ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อองค์ประกอบ และการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวที่ปรับปรุงจากปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลให้เกิดการมาเที่ยวซ้้าในอ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 4 กลุ่ม คือนักท่องเที่ยว ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้น้าชุมชน ใน
ต้าบลวังน้้าเขียว ต้าบลไทยสามัคคี ต้าบลอุดมทรัพย์ ต้าบลวังหมี ต้าบลระเริง รวม 5 พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 570 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือ
เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ท้าการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในภาพรวมมีอายุช่วง 30-34 ปี ทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก ใช้เวลาท่องเที่ยว 2 วัน
วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางท่องเที่ยวคือเพื่อพักผ่อน กิจกรรมนันทนาการที่ท้าพร้อมกับการท่องเที่ยวคือชมทิวทัศน์ และเกือบ
ทั้งหมดต้องการกลับมาท่องเที่ยวในอ้าเภอวังน้้าเขียวอีก ส้าหรับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 2.82) ต่อองค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในภาพรวม โดยด้านการไหลทางกายภาพได้รับความพึงพอใจต่้าสุดในระดับ
น้อย (ค่าเฉลี่ย 2.20) ความคิดเห็นด้านความพร้อม และแนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวให้ดีขึ้นนั้นควรมีความ
พร้อมด้านการท้าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยนอกจากนี้ในพื้นที่ควรมีการรวมกลุ่ม
ต่างๆ เพื่อท้าหน้าที่ และบทบาทดังกล่าวร่วมกัน
ดิษย์ฐา กันทะแสน (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการธุรกิจน้าเที่ยวต่างประเทศในมุมมอง
ด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และแนวทางพัฒนาผู้
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ประกอบน้าเที่ยว โดยแบ่งข้อมูลสองส่วน คือนักท่องเที่ยวชาวไทย และผู้ประกอบการธุรกิจน้าเที่ยวนักท่องเที่ยวไทยมีการใช้สอบถาม
ออนไลน์กับนักท่องเที่ยวไทย โดยจากการเก็บข้อมูล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส้าคัญในแพ็จเก็จน้าเที่ยว ความสะดวก การ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดเจน โดยเน้นให้มีความเหมาะสม และมีความหลากหลายตามความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงการเอาใจ
ใส่และความซื่อสัตย์ของผู้ประกอบการน้าเที่ยว เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญผู้ประกอบการธุรกิจน้าเที่ยวไทยโดยการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจน้าเที่ยวต่างประเทศในจังหวัดเชียงราย พบว่าผู้ประกอบการมีการพัฒนาตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างของผู้ใช้บริการ และจากการสัมภาษณ์ยังพบอีกอีกว่าแนวทางที่ผู้ประกอบการควรให้ความส้าคัญในการพัฒนา คือ ควรมุ่งมั่น
พัฒนาผู้น้าเที่ยวเนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย และไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากนัก และสามารถท้าให้เกิดความประทับใจและสร้าง
ความแตกต่างให้แก่บริษัทได้
จุฑามาศ อ่วมประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง ที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยนักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจในทุกเรื่องในระดับมาก ขณะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในเรื่องความหลากหลายรูปแบบข้อมูลข่าวสาร
และสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ส่วนเรื่องความเพียงพอของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับกลาง ด้านลักษณะทาง
กายภาพนักท่องเที่ยวชาวไทย พึงพอใจทุกเรื่องอยู่ในระดับมาก ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีความพึงพอใจในเรื่องความสวยงาม
และความเหมาะสมในการตกแต่ง และการแบ่งโซนของพื้นที่อยู่ในระดับมาก แต่ในเรื่องความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว และป้ าย
บอกชื่อสถานที่ท่องเที่ยว มีความพึงพอใจในระดับกลาง ส้าหรับด้านกระบวนการให้บริการเกี่ยวกับสิ่งอ้านวยความสะดวก ทั้งนั้น
นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ มีความพึงพอใจเกือบทุกเรื่องในระดับมาก ยกเว้นเรื่องบริษัทน้าเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ในขณะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจเรื่องความเพียงพอของห้องน้้า และบริษัทน้าเที่ยวอยู่ใน
ระดับปานกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ส้าหรับการท่องเที่ยว
จังหวัดสงขลาผลของการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากกว่า
นักท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการโลจิสติกส์ ด้านการ
จัดการไหลเวียนทางกายภาพ ด้านสารสนเทศและด้านการเงิน ด้วยการทดสอบค่าสถิติด้วยวิธี แมนท์วิทนีย์ พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
ในจังหวัดภูเก็ตมีความพึงพอใจสูงมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสงขลาอย่างนัยส้าคัญ โดยการจัดการไหลเวียนด้านการเงิน
ได้รับความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด รองลงมาคือด้านกายภาพ และด้านสารสนเทศที่มี ความพึงพอใจน้อยที่สุด ในขณะที่
ชาวต่างชาติในภูเก็ตมีความพอใจสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส้าคัญเช่นกัน โดยการจัดการไหลเวียนด้าน
การเงินได้รับความพึงพอใจการบริการมากที่สุด รองลงมาคือด้านกายภาพ และด้านสารสนเทศ โดยจังหวัดสงขลามีศักยภาพในเรื่อง
จัดการด้านอาการ และจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพในเรื่องการจัดการด้านความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากร (Population)
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้ คื อนั กท่ องเที่ ยวชาวไทยจ้ านวน 1,576,189 คน (กรมการท่ องเที่ ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยเปิดตารางส้าเร็จรูปของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557 : 47) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งสิ้น จ้านวน 400 คน และใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีลักษณะเครื่องมือกระบวนการสร้าง การหา
คุณภาพ การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีจากเอกสารงานต่างๆ
2.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ท้าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ท้าการค้านวณหาคุณภาพของแบบสอบถามหลังจาก
น้าไปทดลองใช้ (Try-Qut) นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดพะเยา เพื่อหาความเชื่อมั่น
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(Reliability) โดยนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alfa.Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ 0.72-0.84 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของ Nunnally and Berstein (1994) ค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือควรมีค่ามากกว่า 0.7 จึงน้าไปเก็บข้อมูลจริงได้
2.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
2.4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2.4.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ .(Reliability).โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ แ อลฟ่ า ตามวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach) เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ
2.4.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
บ่อน้้ าร้อ นห้ว ยทรายขาว อ.พาน จ.เชี ยงราย จ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่ อเดื อน ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย คือ สถิติที (T-Test) และสถิติเอฟ (F-Test/One-Way ANOVAs)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์ บ่อน้้าพุร้อนห้วย
ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย สามารถน้าเสนอผลการศึกษา ดังนี้
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ด้านข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนห้วย
ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านระบบการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อน
ห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์ บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงราย
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย พบว่า.นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุต่้ากว่า 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่้ากว่า 7,000 บาท
2) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาครั้งแรก การเดินทางมาด้วยตนเอง โดยลักษณะการมาท่องเที่ยวมากับเพื่อน แหล่งรับรู้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว คือ เพื่อนและญาติพี่น้อง เดินทางมาท่องเที่ยวโดยใช้รถมอเตอร์ไซต์ วัตถุประสงค์การมาท่องเที่ยว มาเพื่อ พักผ่อน
ผ่อนคลาย ท้ากิจกรรมนันทนาการ แช่น้าร้อน และนวดผ่อนคลาย
3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว
อ.พาน จงเชียงราย อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ ได้แก่ ด้านการให้บริการ รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และต่้าสุด คือ ด้าน
การไหลของการเงิน
4) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย จ้าแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงราย โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ

4. สรุปและอภิปรายผล
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์โลจิสติกส์การท่องเที่ยว บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย สามารถน้า
ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่ วบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ได้ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีการเชื่อมต่อเส้นทางในบริเวณบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงราย ให้มีความสะดวก ต่อการเดินเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ง่ายมมากขึ้น
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2. ด้านสารสนเทศ ควรมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้นักท่องเที่ยวทั้งสื่อประชาสัมพันธ์และออนไลน์
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว
3. ด้านการเงิน ควรส่งเสริมให้มีระบบการช้าระค่าสินค้าและบริการที่หลากหลาย ควรติดตั้งตู้ ATM เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
4. ด้านการบริการ ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวให้คนในท้องถิ่นเพิ่มเติม และสร้างยุวมัคคุเทศก์
ให้กับเยาวชน เพื่อสร้างความยั่งยืนในชุมและ และความถูกต้องของข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป

4.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการโลจิ สติกส์การท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
มีประเด็นที่มีผู้วิจัยได้น้ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
4.2.1 ผลการวิ เคราะห์ ความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ ยวต่ อการจั ดการโลจิ สติ กส์ บ่ อน้้ าพุ ร้ อนห้ วยทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงราย โดยสามารถสรุปเป็นรายด้าน ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.
พาน จ.เชียงราย โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาง่ายสะดวกและปลอดภัย
อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ เส้นทางการเดินทางไปยังที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก และต่้าสุด คือ ทางเดินเชื่อมต่อในบ่อน้้าพุ
ร้อน อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2555) พบว่า การจัดการโลจิสติกส์ส้าหรับการท่องเที่ยวใน
อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านการไหลทางกายภาพโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ การเข้าถึงแหล่งอาหารและเครื่องดื่มง่าย.รองลงมา คือ
ความปลอดภัย ณ สถานที่ท่องเที่ยวความปลอดภัยในเขตชุมชน และต่้าสุด.คือ.ความปลอดภัยในสถานที่พักแรมการลงทะเบียนเข้าพัก/
เข้าเยี่ยมชมสถานที่ ทั้งนี้ เป็นเพราะบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดกับถนนหลัก การจัดการโล
จิ สติ กส์ การท่ องเที่ ยวด้ านโครงสร้ างพื้ นฐานที่ ดี มี เส้ นทางการคมนาคมที่ สะดวก และมี ค วามปลอดภั ยต่ อนั กท่ องเที่ ยว ท้ าให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย
2) ด้านข้ อมู ลสารสนเทศ พบว่ า ความพึ งพอใจต่ อการจั ดการโลจิ สติกส์ บ่อน้้ าพุร้ อนห้วยทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงราย ด้านข้อมูลสารสนเทศ โดยรวม มีความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์ อยู่ ในระดับปานกลาง ได้แก่ ส่วนใหญ่การรับรู้
ข้อมูลสารสนเทศ และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว มีความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์อยู่ในระดับน้อย รองลงมาคือ การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง เช่น ป้ายบอกทาง แผนที่ เป็นต้น มีความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิส ติกส์อยู่
ในระดับปานกลาง และต่้าสุด คือ มีระบบไวไฟตามแหล่งท่องเที่ยวเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เถกิงศักดิ์
ชัยชาญ (2555) พบว่า การจัดการโลจิสติกส์ส้าหรับการท่องเที่ยวในอ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านข้ อมูลสารสนเทศใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ
ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือ ข้อมูลด้านอาหารและเครื่องดื่ม และต่้าสุด.คือ ข้อมูล ณ ส้านักงานการท่องเที่ยวนครราชสีมา
ทั้งนี้เป็นเพราะบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย มีการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ด้านข้อมูลสารสนเทศยังไม่ชัดเจน
ขาดการประชาสัมพันธ์ การค้นหาข้อมูลใน internet มีน้อยมาก ความสะดวกในระบบไวไฟยังไม่มีและยังไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐเท่าที่ควร
3) ด้านการเงิน พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ด้าน
การเงิน โดยรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการโลจิสติกส์อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ ได้แก่ ส่วนใหญ่มีตู้ ATM ให้บริการ รองลงมา คือ การช้าระค่าสินค้าและบริการ และต่้าสุดคือ
ราคาอาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2555) พบว่า การจัดการโลจิสติกส์
ส้าหรับการท่องเที่ยวในอ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านการเงินในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วน
ใหญ่นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเหมาะสม (ยกเว้นค่าเดินทาง) และราคาอาหารเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม รองลงมา คือ การเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมมีความเหมาะสม ต่้าสุด คือ ราคาที่พัก มีความเหมาะสม
ทั้งนี้ เป็นเพราะบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ยังไม่มีตู้ ATM การช้าระเงินเงินค่าสินค้าและบริการยังรับเป็นเงินสด
เท่านั้นยังไม่มีเครื่องมือในการอ้านวยความสะดวกในการใช้บัตรเครดิตต่าง ๆ
4) ด้านการบริการ พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
ด้านการบริการ โดยรวม มีความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดการโลจิสติกส์อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ส่วนใหญ่มีอัธยาศัยที่ดี และความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น รองลงมา คือ มีความ
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กระตือรือร้นในการให้บริการของคนในท้องถิ่นและต่้าสุด คือ ความรอบรู้ของคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2555) พบว่า การจัดการโลจิสติกส์ส้าหรับการท่องเที่ยวในอ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ด้านบุคลากรโดยรวม มีระดับการจัดการโลจิสติกส์ออยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวให้ระดับการ
จัดการโลจิสติกส์ออยู่ในระดับปานกลาง คือ คนในพื้นที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร รองลงมา คือ คนในพื้นที่ให้ค้าแนะน้า
หรือตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ต่้าสุด คือ คนในพื้นที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นเพราะบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย มีการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ด้านการบริการที่ดี เนื่องจากคนในท้องถิ่น อยากส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เพื่อให้
คนในท้องถิ่นมีรายได้ และให้คนประทับใจเกิดการมาเที่ยวซ้้าอีก
4.2.2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.
พาน จ.เชียงราย จ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2555) พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการโลจิ
สติกส์ส้าหรับ การท่องเที่ยวในอ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เพราะการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ที่มี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์บ่อน้้าพุร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย ต่างกัน
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยได้ปฏิบัติตามกฎของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้เปิดเสรีสาขาโลจิสติกส์ในส่วนของการบริการ
ขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเปิดกิจการในสาขานี้ ฉะนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ
ช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตไปในทิศทางบวก ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งสินค้าทางถนนของ
ประเทศไทยต้องดาเนินการปรับเปลี่ยนทัศนะคติ แนวทางการบริหารงาน และนากลยุทธ์การขนส่งสินค้าทางถนนมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกองยานพาหนะ
คาสาคัญ: โลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทางถนน เศรษฐกิจd

Abstract
According to the rules of the AEC, the liberalization of logistic, in terms of goods transport by road, in
Thailand allows foreign investors to set up the business in this field. Therefore, the truck service providers shall
change attitudes and management policy along with applying the information technology to transport strategy.
This would increase the business competitiveness and boost Thai economy.
Keywords: Logistics, Transportation Truck, Economy

บทนา
เกณฑ์เศรษฐกิจของประเทศวัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานการครองชีพของประชาชนคน
ไทย หาก แต่ในมุมมองของประชาชนทั่วไปเศรษฐกิจดีนั้นวัดจากสินค้าหรือบริการที่ขายได้คล่องตัว ลูกค้ามีกาลังซื้อมาก หรือมี
รายได้ต่อเดือนสูง เมื่อมีการค้าขายเกิ ดขึ้นสิ่งที่จาเป็น คือ งานด้านโลจิสติกส์ เพราะโลจิสติกส์เป็นสามารถช่วยให้การค้าทั้งใน
ประเทศและการค้าระหว่างประเทศดาเนินงานได้อย่างราบรื่นจากจุดกาเนิดไปยังจุดบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้ ได้ มากที่ สุด โดยมี ผลกาไรเป็น สิ่งตอบแทน กิจ กรรมโลจิ สติ กส์ ที่ส าคัญ คื อ การขนส่งสิน ค้า เพราะการขนส่ งสิ นค้ าที่ ดี มี
ประสิทธิภาพเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้า จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อได้ตรงตามระยะเวลา สถานที่ คุณภาพ และปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
เมื่องานโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งสินค้ามีต้นทุนต่าส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงขึ้ น นั้นหมายถึงเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วย
ฉะนั้นในมุมมองของนักโลจิสติกส์ที่ว่าจะทาอย่างไรให้ ต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งต่าลง ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์เพื่อการ
ขนส่งต้องมีความรอบรู้ในงาน และสามารถขจัดปัญหาหรือความสูญเปล่าได้
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ปี 2556 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 1,835.2 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ
14.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคา ประจาปี (GDP at Current Prices) ลดลงจากร้อยละ 14.4 ต่อ GDP ในปี 2555
(รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจาปี 2557) ต้นทุนโลจิสติกส์มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน คือ การขนส่งสินค้า การเก็บ
รักษาสินค้าคงคลัง และการบริหารจัดการ จากการสารวจพบว่าต้นทุนที่มีองค์ประกอบใหญ่ที่สุด คือ การขนส่งสินค้า (TC) ร้อยละ
50.66 การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (IC) ร้อยละ 40.24 และการบริหารจัดการ (MC) ร้อยละ 9.1
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ตารางที่ 1 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 – 2556
ปี พ.ศ.
2556
2555
2554
2553
2552

TC
51.90
52.60
51.10
49.50
48.20

IC
MC
39.00
9.10
38.30
9.10
39.80
9.10
41.40
9.10
42.70
9.10
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557)

รูปแบบและปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทย
การขนส่งสินค้าได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ คือ ทางถนน ทางน้า (แม่น้า, ชายฝั่งทะเล) ทางอากาศ ทางราง และทางท่อ แต่
การขนส่งสินค้าภายในประเทศที่เป็นที่นิยม มี 4 รูปแบบตามลาดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 ทางถนนร้อยละ 81.77 อันลาดับที่ 2 ทางน้าร้อยละ
16.21 (แม่น้าร้อยละ 7.68 และชายฝั่งทะเลร้อยละ 7.68) อันดับที่ 3 ทางรางร้อยละ 2 และอันดับที่ 4 ทางอากาศร้อยละ 0.02 ส่วน
รูปแบบทางท่อประเทศไทยใช้ขนส่งสินค้าจาเพาะ ได้แก่ น้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ

ตารางที่ 2 รูปแบบและปริมาณการขนส่ง (ล้านตัน) ปี พ.ศ. 2555 – 2557
รูปแบบ
ทางถนน
ทางนาภายในประเทศ
ชายฝั่งทะเล
ทางราง
ทางอากาศ
รวม

ปริมาณการขนส่งสินค้า (ล้านตัน)
2556
2557
458.826
485.020
45.413
50.113
45.441
46.673
11.817
10.792
0.119
0.113
561.616
592.711
ที่มา : กระทรวงคมนาคม (2557)

2555
458.781
47.422
44.281
10.758
0.130
561.372

จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนถึงความสาคัญที่ทุกภาคส่วนทั้งงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาต้องร่วมมือ
กันช่วยส่งเสริมให้การดาเนินกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งสินค้าทางถนนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะกิจกรรมดังกล่าวมี
อัตราการขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างก้าวไกล
สภาพปัญหาการขนส่งสินค้าทางถนน
จากประสบการณ์ทางานด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งสินค้าทางถนน (บริษัท ทีแอลแอล โลจิสติกส์ จากัด บริษัท ดี จี
ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และบริษัท ห้าทิศขนส่ง จากัด) พร้อมทั้งการร่วมทาวิจัย(ผู้ช่วยนักวิจัย) พบว่า ปัญหาการขนส่ง
สินค้าทางถนนเกิดจากปัญหา 4 อย่างด้วยกัน คือ ขาดแคลนแรงงาน เงินลงทุนสังหาริมทรัพย์วิธีการบริหารกองยานพาหนะรูปแบบเดิม
และลูกค้าขาดความจงรักภักดีต่อการใช้บริการ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสาคัญต่อผลการประกอบธุรกิจอย่างยิ่ง เมื่อผลการประกอบ
ธุรกิจมีทิศทางเชิงลบ เช่น ขาดเงินลงทุนเพื่อพัฒนากิจการ ไม่สามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่สามารถชาระหนี้ให้กับแหล่งเงินกู้
หรืออาจร้ายแรงจนกระทั่งถึงการปิดกิจการ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้
ปัญหาที่ 1 การขาดแคลนแรงงาน คือ เจ้าของกิจการขนส่งสินค้าทางถนน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญด้าน
การขับขี่รถขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย หรือที่เรียกว่า พนักงานขับรถบรรทุก (ตาแหน่งที่ 1) เพราะอาชีพดังกล่าวยังไม่มี
โรงเรียนสอนอย่างกว้างขวาง และอาชีพนี้บุคคลที่สามารถทางานได้ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง กล้าตัดสินใจ และความ
รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขณะขับขี่บนท้องถนน ทาให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้ามีจานวนน้อยกว่ายานพาหนะ เจ้าของกิจการ
ต้องทาตามข้อเรียกร้องต่างๆที่พนักงานขับรถบรรทุกเรียกร้องจนกลายเป็นปัญหาการเรียกร้องขึน้ ค่าแรงของพนักงานขับรถขนส่ง ยิ่งไป
กว่านั้นกิจการยังขาดพนักงานประจารถ (ตาแหน่งที่ 2) และพนักงานธุรการจัดส่ง (ตาแหน่งที่ 2) ที่มีความรู้ด้านนี้อย่างลึกซึ้ง เพราะ
กิจการมักใช้ความรู้สึกตัวเองว่าตาแหน่งดังกล่าวจ้างใครมาทางานก็ได้ ไม่จาเป็นต้องจบการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นความคิดที่ยังไม่
ถูกต้องทั้งหมด เนื่องจากตาแหน่งงานดังกล่าวทั้ง 3 ตาแหน่งต้องทางานประสานงานกัน มีการวางแผนการเดินรถ การเชื่อมต่อระหว่าง
จุดรับจุดส่งสินค้า ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการบารุงรักษายานพาหนะ ที่เสื่อมไปตามอายุการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น พนักงานตาแหน่ง
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ธุรการจัดส่งกิจการได้จ้างพนักงานที่จบการศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป ซึ่งขณะการดาเนินการขนส่งสินค้าพนักงานขับรถแจ้งว่ารถเกิด
ยางระเบิด และแจ้งขอปะยาง เมื่อกลับมาถึงสถานประกอบการพนักงานขับรถได้แจ้งขอเปลี่ยนยางเส้นใหม่ โดยอ้างว่าหากไม่ทาการ
เปลี่ยนเส้นใหม่รถขนส่งสินค้าอาจเกิดพลิกคว่าหรืออุบัติเหตุจากยางเส้นดังกล่าวระเบิด ซึ่งการเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุกมีราคาเส้นละ
ประมาณหมื่นบาท หากพนักงานธุรการจัดส่งไม่มีความรู้ด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งสินค้าก็จะอนุญาตให้เปลี่ยนยางดังกล่าว อันจะ
เป็นผลให้กิจการต้องเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายการบารุงรักษายานพาหนะอย่างไม่สมควรแก่เหตุผล เพราะแท้ที่จริงไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนยาง
เส้นที่ถูกปะแค่ทาการสลับยางเส้นนั้นไว้ด้านในก็จะช่วยให้ล้อดังกล่าวรับแรงเสียดสีน้อยลงไม่เกิดเหตุการณ์ระเบิดของยางล้อรถบรรทุก
ปัญหาที่ 2 การคลาดแคลนเงินลงทุนสังหาริมทรัพย์ การประกอบกิจการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งสินค้าจะต้องใช้เงินลงทุนสูง
มาก เนื่องจากทรัพย์สินหลักตามความสามารถของกิจกรรม คือ สังหาริมทรัพย์ หรือรถสาหรับการขนส่งสินค้า เช่น รถบรรทุก รถพ่วง
รถหัวลาก ตู้คอนเทนเนอร์พ่วง และพ่วงพื้นราบ เป็นต้น การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อไว้รองรับกับความต้องการของลูกค้าสาหรับ
การใช้บริการ ซึ่งปัญหาในข้อนี้ ได้แก่ รถขนส่งสินค้ามีจานวนไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของลูกค้า และกิจการขาดเงินทุนหมุนเวียน
สาหรับผ่อนงวดรถฯ
ปัญหาที่ 3 การคลาดแคลนเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทไม่ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่ง
สินค้าเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน แต่ใช้วิธีการบริหารกองยานพาหนะรูปแบบเดิม คือ ผู้บริหารงานฝ่ายขนส่งสินค้ามีแนวคิด
หรื อใช้ วิ ธี การบริ หารงานแบบอดี ตที่ เคยท ากั นมา เทคโนโลยี สารสนเทศที่ จ าเป็ นในการบริ หารกองยานพาหนะ ได้ แก่ Global
Positioning System ที่เรียกว่า “GPS” , Radio Frequency Identification ที่เรียกว่า “RFID” เป็นต้น เพราะปัจจุบันลูกค้าที่
เลือกใช้บริการขนส่งสินค้ามีความคาดหวังว่า “ตนเองจะต้องติดตามสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา”
ปัญหาที่ 4 การคลาดแคลนความจงรักภักดีของลูกค้าต่อการใช้บริการ ปัญหาข้อนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาข้อที่ 2 และ
3 เมื่อลูกค้าไม่ได้รับการตอบสนองตามที่ตนเองคาดหวังไว้ก็จะมีความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้น และถ้ากิจการไม่มีการปรับตัวให้ทันยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ยิ่งทาให้กิจการประสบปัญหาขาดทุนหรืออาจปิดกิจการได้ในอนาคต เพราะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเครื่องมือสาหรับ
การแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าทางถนน
เครื่องมือการบริหารงานด้านโลจิสติกส์สาหรับการแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าทางถนน
จากหัวข้อข้างต้นผู้เขียนจึงขอนาเสนอเครื่องมือการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ สาหรับการแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าทาง
ถนน ประกอบด้วยเครื่องมือ 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านแหล่งเงินทุน ด้านยานพาหนะและเทคโนโลยีสาหรับการจัดการกอง
ยานพาหนะ และด้านกลยุทธ์
ด้านที่ 1 บุคลากร การประกอบการด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งสินค้าควรสรรหาบุคคลากรที่จบการศึกษาด้านการจัดการโล
จิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานโดยตรง เพราะหากเลือกพนักงานที่จบสายตรง พนักงานเหล่านั้นจะช่วยกิจการให้สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการดาเนินการที่ช่วยให้สินค้า บริการ และข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่จากจุดกาเนิดไปยังจุด
สุดท้ายได้อย่างตรงความต้องการของลูกค้า แต่ถ้าหากกิจการจ้างพนักงานที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านนี้มาโดยตรง ผู้บริหารกิจการควร
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านนี้ให้กับพนักงาน เช่น ความรู้ด้านพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ด้าน
การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางถนน ความรู้ด้านการวางแผนการขนส่งสินค้าด้วยสถิติ รวมทั้งความรู้ด้านความปลอดภัยและการ
บารุงรักษาในการขนส่งสินค้า เป็นต้น แต่สิ่งเหล่านี้หากพนักงานได้พบเจอปัญหาบ่อยครั้งก็สามารถจัดการปัญหาได้ดีขึ้น
ด้านที่ 2 แหล่งเงินทุน ด้านนี้เป็นการสืบค้น และจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แหล่งเงินทุน
ภายนอกได้แก่ สถาบันการเงินภาครัฐบาลและเอกชน แต่ในที่นี้ผู้เขียนขอเสนอแหล่งเงินทุนในลักษณะอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การดาเนิน
ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อทาการลดหย่อนภาษีในการดาเนินกิจการ ส่วนใหญ่ผู้บริหารกิจการมักมองข้าม มักมีแนวคิดที่จะกู้เงิน
เพียงอย่างเดียว แต่ในมุมกลับกันถ้าหากกิจการทาตามนโยบาลของรัฐบาลจะช่วยให้กิจการได้เงินคืนกลับมา และยังได้ภาพลักษณ์ที่ดี
ในสังคมอีกด้วย เช่น การเปิดรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาเข้ามาในกิจการ เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานจริงเสมือนพนักงาน ได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และการวางตนที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงาน การ
เปิดรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาเข้ามาในกิจการจานวนมากยิ่งช่วยให้กิจการได้รับการลดหย่อนภาษีมากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งเป็น
การลดค่าจ้างพนักงานด้วย
ด้านที่ 3 ยานพาหนะและเทคโนโลยีสาหรับการจัดการกองยานพาหนะ กิจการต้องติดตั้งโปรแกรมบริหารกองยานพาหนะ
(Transport Management System : TMS) โดยระบบนี้จะประกอบด้วย 1) EDI (Electronic Data Interchange) สาหรับการ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านทางอิเลคทรอนิคส์ 2) กล้องสาหรับการติดตามยานพาหนะ 3) อุปกรณ์สื่อสาร เช่น ไมค์ ลาโพง ซิมโทร
ศัพท์ 4) RFID or Barcode และ 5) GPS ที่ช่วยให้ผู้บริหารกิจการ พนักงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงสถานการขนส่งสินค้าแบบ
ทันเวลาตลอดเวลา (Real Times) สามารถตรวจสอบพนักงานขับขี่ยานพาหนะ และหากเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
หรือสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ได้อย่างแม่นยา และชัดเจน ยกตัวอย่าง เช่น พนักงานขับขี่ยานพาหนะมีพฤติกรรมลักขโมย
น้ามันภายในถังรถขนส่งสินค้าไปขาย ขณะทาการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้ยากมาก เนื่องจากไม่สามารถพบ
การกระทาผิดของพนักงานฯได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากนาระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้งาน ผู้บริหารกิจการจะทราบได้ทันทีจากการที่
ระบบมีการรายงานสถานะน้ามันของรถขนส่งสินค้าแต่ละคันในรูปแบบกราฟ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกราฟแสดงลักษณะลดลงอย่าง
รวดเร็ว หรือปัญหาพนักงานขับขี่ยานพาหนะไม่ดับเครื่องยนต์ขณะจอด เพื่อนอนหลับภายในรถขนส่งสินค้า พฤติกรรมนี้ส่งผลต่อ
ต้นทุ นการดาเนิ นงานของกิจการในส่วนของค่าใช้จ่ ายเชื้ อเพลิ ง และปัญหาดังกล่าวผู้ บริ หารกิ จการก็ ไม่ ทราบสาเหตุ ที่แท้จริง ที่
ค่าใช้จ่ายฯของกิจการสูงอย่างผิดปกติหรือสูงทุกเดือน การนาระบบดังกล่าวเข้ามาประยุกต์ใช้ระบบจะมีการแจ้งเตือนมายังผู้ควบคุม
หรื อผู้ เข้ าดู ความเคลื่ อนไหวของสถานการขนส่ งสิ นค้ าโดยทั นที ถึ งพฤติ กรรมการจอดรถยนต์ ติ ดเครื่ องยนต์ นานเกิ น 5 นาที
เพราะฉะนั้นการนาระบบการบริหารจัดการยานพาหนะเข้ามาประยุกต์ใช้งานในกิจการช่วยให้กิจการมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ช่วยลดต้นทุนการดาเนินงานของกิจการ ช่วยลดปัญหาการจัดส่งสินค้าไม่ทันกาหนดที่ลูกค้าต้องการ และที่สาคัญสามารถสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เพราะลูกค้าได้ทราบถึงสถานการณ์ขนส่งสินค้า อันเป็นสาเหตุทีลูกค้าต้องการกลับมาใช้บริการกิจการ
หรือมีความจงรักภักดีต่อกิจการ
ด้านที่ 4 กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางในการดาเนินงานที่ทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือ วิธีการในการแข่งขันที่ทาให้องค์กร
สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ (ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์, ม.ป.ป.) โดยผู้เขียนขอนาเสนอ 3 วิธี คือ การขนส่งแบบขนส่งตรง การขนส่งแบบ
วิ่งรอบ และการขนส่งแบบถ่ายเปลี่ยนลา
กลยุทธ์ที่ 1 การขนส่งแบบขนส่งตรง (Direct Shipment) คือ การขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตเต็มคันรถ (Full Truck Load :
FTL) ไปยังลูกค้าแต่ละราย ไม่ผ่านคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า ข้อดีระหว่างการขนส่งสินค้าไม่ต้องใช้คลังสินค้าหรือศูนย์กระจาย
สินค้า ทาให้การติดต่อประสานงานระหว่างการขนส่งสินค้าสะดวก ช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งสินค้า และสุดท้ายใช้ระยะเวลาสั้น
สาหรับการขนส่งสินค้า กลยุทธ์นี้เหมาะสาหรับการขนส่งสินค้าที่มีระยะทางสั้นจากจุดเริ่มต้น (ผู้ขาย) ถึงจุดสุดท้าย (ผู้ซื้อ)

ภาพที่ 1 การขนส่งแบบขนส่งตรง
ที่มา : Chris Cunnane (2015)

กลยุทธ์ที่ 2 การขนส่งแบบวิ่งรอบ (Milk Run) หมายถึง การที่ผู้ผลิตไปรับสินค้าจากผู้ส่งมอบมากกว่าหนึ่งรายในหนึ่งรอบ
ของการขนส่ง แทนที่จะให้ผู้ส่งมอบทุกรายนาสินค้ามาส่งที่โรงงานผู้ผลิต เพื่ อใช้ประโยชน์ จากการขนส่งเต็ มคั นรถ ข้อดีระหว่างการ
ขนส่งสินค้าไม่ต้องใช้คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า และช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า เนื่องจากรถบรรทุกหนึ่งคันหลายจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าได้หลายราย
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ภาพที่ 2 การขนส่งแบบวิ่งรอบ
ที่มา : Achiles Rodrigues (2015)

กลยุทธ์ที่ 3 การขนส่งแบบถ่ายเปลี่ยนลา (Cross Docking) คือ การขนส่งสินค้าที่ไม่ต้องผ่านคลังสินค้าหรือศูนย์กระจาย
สินค้า โดยเมื่อผู้บริการด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งรับสินค้ามาจากผู้ผลิตแล้วก็ดาเนินการขนส่งและส่งมอบสินค้าให้ผู้บริการโลจิสติกส์
เพื่อการขนส่งอีกรายหนึ่งหรือหลายรายในคราวเดียวกันทันที หรือเป็นการนาสินค้าไปพักไว้ภายในคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าไว้
ไม่เกิน 48 ชั่วโมงแล้วทาการจัดส่งและส่งมอบสินค้าให้ผู้บริการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งอีกรายหนึ่งหรือหลายรายในคราวเดียวกัน การ
ขนส่งรูปแบบนี้เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีข้อจากัดด้านอายุสินค้าหรือที่เรียกว่า “สินค้าเน่าเสียง่าย” อย่างเช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้
หรือผลิตภัณฑ์จากนม เป็นต้น ข้อดีระหว่างการขนส่งสินค้าไม่ต้องใช้คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาสาหรับพักสินค้าภายในคลังหรือศูนย์กระจายสินค้า และลดปัญหาสินค้าเสื่อมคุณภาพ ซึ่งกลยุทธ์นี้เหมาะกับ
การขนส่งสินค้าที่มีระยะทางจากจุดเริ่มต้น(ผู้ขาย) ถึงจุดสุดท้าย (ผู้ซื้อ) ห่างไกลกัน หรือเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย
ไปยังเมืองคุนหมิง มณฑลยูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) ซึ่งกฎระเบียบการขนส่งข้ามแดนไทย-สปป.ลาว-จีน
กาหนดไม่ให้รถบรรทุกขนส่งผลไม้จากประเทศไทยวิ่งเข้าสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ ฉะนั้นรถบรรทุกขนส่งผลไม้จากประเทศ
ไทยจะต้องทาการเปลี่ยนรถบรรทุกและพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อขนย้ายผลไม้ไปยังรถบรรทุกสัญชาติจีน ณ บริเวณศูนย์กระจายสินค้า
บ่อเต็น ประสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพที่ 3 การขนส่งแบบถ่ายเปลี่ยนลา
ที่มา : นุกูล ชูแก้ว (2558)

โดยการขนส่งรูปแบบนี้อาจทาให้สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ เสียเวลาการขนส่ง และ
สิ้นเปลืองต้นทุนค่าแรงงานในการจ้างพนักงานขนถ่ายสินค้าอีกด้วย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ กล้วยไข่ จังหวัดจันทบุรี และแนวทางการเพิ่ ม
ศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์กล้วยไข่ไทย จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเฉพาะเกษตรกร เป็นกิจกรรมต้นน้าที่สาคัญใน
การผลิตกล้วยไข่ไทย ส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้นผู้วิจัย จึงประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ ของเกษตกรผู้ปลูกกล้วยไข่
ในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้ตัวแบบประเมิน ศักยภาพโลจิสติกส์ ประเมินกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมรับการประเมิน ฯ จานวน 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกรเขาคิชฌกูฎ 2. กลุ่มเกษตรท่าใหม่ และ 3. กลุ่มเกษตรกรสอยดาว รวมเป็นเกษตรกรจานวน 19 ท่าน โดย
มี ตั วชี้ วั ด ทั้ ง 5 ด้ า น ซึ่ งประกอบด้ วย ดั ชนี ด้ า นที่ 1 การก าหนดกลยุ ท ธ์ ส ถานประกอบการ ดั ชนี ด้ านที่ 2 การวางแผนและ
ความสามารถในการประกอบการ ดัชนีด้านที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ ดัชนีด้านที่ 4 ระบบการบริหารข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดัชนีด้านที่ 5 ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ จากผลการศึกษา พบว่า ศักยภาพการ
จัดการโลจิสติกส์ โซ่อุปทานกล้วยไข่ จังหวัดจันทบุรี ในด้านของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร จะขาดข้อมูล หรือการเข้าถึงข้อมูลของ
สินค้าและข้อมูลของลูกค้าปลายทาง ซึ่งมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ของกลุ่ม ขาดความรู้ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ค่อยใส่ใจในการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบมากนัก และความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร
ต่างๆ ยังอยู่ในระดับต่า
คาสาคัญ: ศักยภาพ การจัดการโลจิสติกส์ กล้วยไข่ไทย

Abstract
The purpose of this research is to Key Performance Indicators of Thai Dainty Banana for logistics
management in Chanthaburi Province. The simple of this research are to Thai agricultural group, i.e. Khao
Khitchakut group, Tha Mai group and Soi Dao group that were amount 19 person. Key Performance Indicators
used to evaluate the past performance Thai agricultural group to five include, the first to Strategy for
Entrepreneur. Second, Planning and Ability of Operation. Third, Efficiency and Effective for logistics. Next, Data
Information and Technology System Management. the final, Corroborations between Entrepreneur.
Results of the it appears that evaluating the potential on the part of farmers/farmer groups are
missing or the data/access to information and data of the end customer, and cooperation between, various
farmers groups also are low-on the part of the operator, export from the overall evaluation found that the
strategy be planned and systematic operations and observations from space.
Keywords: Potential, Logistics Management, Thai Dainty Banana

1. บทนา
กล้วยไข่เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันทั่วไป เนื่องจากมีรสชาติดี ลักษณะการเรียงตัวของผลและสีผลสวยสะดุดตา กล้วยไข่
เป็นพืชที่สามารถปลูกได้แทบทุกภาคของประเทศ พื้นที่ที่ปลูกกล้วยไข่ยังไม่ทราบแน่ชัด เพราะกล้วยไข่มีปลูกทั้งเป็นพืชเชิงเดี่ยว
และปลูกแซมในสวนผลไม้ ในปี 2555 มีเนื้อที่ปลูกอยู่ 31,700 ไร่ ซึ่งมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบจากปี 2554 จานวน 32,290 ไร่
แต่ปัจจุบันพื้นที่ปลูกกล้วยไข่เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะแหล่งปลูกกล้วยไข่เชิงเดี่ยว เช่น จังหวัดกาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์
ลดพื้นที่ปลูกลง เพราะปัญหาลมพายุทาให้ผลผลิตเสียหาย ขณะเดียวกันก็มีพืชอื่นที่มีราคาดี เช่น อ้อย มันสาปะหลัง และข้าวโพด
จึงนามาปลูกทดแทนกล้วยไข่ทาให้พื้นที่การเพาะปลูกลดลง ตรงกันข้ามกับในภาคตะวันออกนั้นได้มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น
เช่น จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เกษตรจะปลูกแซมในสวนผลไม้ ทาให้ลดปัญหาการโค่นล้มจากพายุได้ ทางภาคใต้มีการปลูก
มากที่จังหวัดชุมพร ซึ่งสามารถผลิตกล้วยไข่ออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี
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กล้วยไข่เป็นผลไม้ส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2556 มีปริมาณการ
ส่งออก 17,236 ตัน มูลค่า 149 ล้านบาท ในปี 2557 มีปริมาณการส่งออก 26,235 ตัน มูลค่า 317 ล้านบาท (สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557) ประเทศที่ส่งออกมากที่สุด คือ ประเทศจีน ในปี 2557 มีปริมาณการส่งออก 21,741 ตัน มูลค่า 201 ล้านบาท
ส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็น 93% ของโลก รองลงมาคือประเทศฮ่องกง มีปริ มาณการส่งออก 3,689 ตัน มีมูลค่า 108.6 ล้านบาท
ส่วนแบ่งการตลาด 4% ของตลาดโลก (สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2558)
แหล่งเพาะปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออกที่สาคัญในประเทศ อยู่ภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่ปลูกมาก
ที่สุด ที่อาเภอมะขาม อาเภอโป่งน้าร้อน อาเภอท่าใหม่ และอาเภอเขาคิชฒกูฎ เป็นแหล่งผลิตกล้วยที่มีคุณภาพดี รถชาติดี เป็นที่
นิยมของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จังหวัดจันทบุรีเป็ นจังหวัด ที่มีศักยภาพในการผลิต สินค้าเกษตร โดยมี ลักษณะภูมิป ระเทศและทรัพ ยากรธรรมชาติ
เอื้ออานวย สามารถปลูกได้ทั้งพืชสวน ผลไม้ ไม้ยืนต้น และพืชไร่ เช่น ทุเรียน มังคุด ลาไย ลองกอง กล้วยไข่ ฯลฯ (กฤตยชญ์ สุข
สบาย, 2552) ปัจจุบันสินค้าเกษตรที่ปลูกในจังหวัดจันทบุรีนั้นมีพ่อค้าชาวจีนที่มาตั้งล้งเพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรจานวนมาก และมี
บางส่วนที่ตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์เอง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เกษตรกร แต่ก็ต้องส่งสินค้าให้กับพ่อค้าชาวจีนที่อยู่ปลายทาง ทาให้
เกษตรกรถูกกาหนดราคา ทาให้รายได้เกษตรกรลดลง หากเกษตรกรสามารถหาตลาดเองได้ และมีการพัฒนาคุณภาพของกล้วยไข่
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทาให้เกษตรกรมีอานาจในการต่อรองมากยิ่งขึ้น
กล้ ว ยไข่ อ ยู่ ในกลุ่ ม สิ น ค้ า เกษตรเป้ า หมายที่ ค วรต้ อ งเร่ งศึ ก ษา เนื่ อ งจากเป็ น พื ชที่ มี ศั ก ยภาพในการส่ งออกไปยั ง
ต่างประเทศและครองส่วนแบ่งตลาดสูง อยู่ในพืชเศรษฐกิจหลัก 32 ชนิดตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งมีศักยภาพด้านการตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ แต่ยั งเป็นผลไม้ที่มีข้อจากัดมาก เนื่องจากเป็นผลไม้ที่อายุการ
เก็บเกี่ยวสั้น เน่าเสียได้ง่าย เกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่งได้ง่าย และมีต้นทุนการขนส่งยังสูงอยู่โดยสาเหตุส่วนหนึ่งคือ
ลักษณะสินค้าเป็นผลไม้บอบช้าง่าย และสุกเร็ว นิยมขนส่งทีละมากๆ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการตลาดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ผลผลิตออกพร้อมกันในแหล่งผลิต ทาให้เกิดปัญหาล้นตลาด
การจัดการโลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายพัสดุและข้อมูลตั้งแต่วัตถุดิบไปจนเป็นสินค้าสาเร็จรูปจากต้นทางไปยัง
ปลายทางจนถึงผู้บริโภค โดยมีการประสานงานแต่ละขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเห็นว่าโลจิสติกส์นั้นครอบคลุม
กิจกรรม และกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมดทุกระดับและขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยวิธีการเชิงระบบ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ,
2552: 20-21) โดยกิจกรรมหลักที่ต้องใช้ในโลจิสติกส์เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดกาเนิดไปยังผู้บริโภค ได้แก่
การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์ การหาทาเลที่ตั้ง การจัดซื้อจัดหา การจัดการวัตถุดิบขาเข้า การจัดการคลังสินค้า การจัดการ
สินค้าคงคลัง การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ การจัดการช่องทางจัดจาหน่าย การกระจายสินค้า การขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ
งานบริการลูกค้า (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ , ศลิษา ภมรสถิต และจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2547 : 12) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการโลจิสติกส์กล้วยไข่ไทย ประกอบไปด้วย ด้านการวางแผนทรัพยากร เพื่อใช้ในการวางแผนหาความต้องการด้านพันธ์กล้วยไข่ ปุ๋ย
การเงิน การตลาด การผลิต เป็นต้น รวมถึงด้านการจัดซื้อจัดหา เนื่องจากเป็นกระบวนการคัดเลือกแหล่งทรัพยากรและผู้จัดส่งวัตถุดิบ
ให้สามารถจัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่ต้องการและเจรจาราคาหรือเงื่อนไขในการจัดซื้อ และด้านการจัดการสินค้าคงคลัง คือ วัสดุ
คงคลังและสินค้าคงคลังสาเร็จรูป มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า สินค้าคงคลังมีไว้เพื่อบริการลูกค้า ตลอดจนด้านการขนส่ง เป็นการ
เคลื่อนย้ายกล้วยไข่ให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามจานวนความต้องการและเวลาที่กาหนด รวมถึงการเลือกเส้นทางในการขนส่งเพื่อลดต้นทุนให้
ต่าที่สุด (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2548:14)
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจที่จะทาประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์กล้วยไข่ไทย ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้
กระบวนการการจัดการโลจิสติกส์กล้วยไข่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกล้วยเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ทาให้
ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี จึงต้องมีการขับเคลื่อนสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีศักยภาพ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการศักยภาพโลจิสติกส์กล้วยไข่ จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์กล้วยไข่ จังหวัดจันทบุรี
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 ความหมายของศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์
ศักยภาพ (Potential) หมายถึง ความสามารถที่ยังไมพัฒนาหรือยังไมพัฒนาเต็มที่ศักยภาพเปนพลังงานภายใน
พลังที่ซอนไวหรือพลังแฝงที่ยังไมไดแสดงออกมาให้ปรากฏหรือออกมาบางแตไมหมด เชนเมล็ดมะมวงมีศักยภาพที่จะโตเป็นต้น
มะม่วงถ้าหากไดดินดีน้าดีแดดดีปุยดีเด็กจานวนมากมีศักยภาพที่จะเปนผูใหญที่ดีและเก่งถาหากไดรับการเลี้ยงดูที่ดีการศึกษาที่ดี
สิ่งแวดล้อมดี (เสรี พงศพิศ, 254 : 135)
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ทางปรัชญา ศักยภาพ (Potential Potentiality) ตรงกันขามกับคาวา กรรตุภาพหรือภาวะที่เปนจริง (ActualActuality) หรือเรียกกันดวยภาษางายๆ วา ภาวะแฝง (Potential) กับภาวะจริง (Actuality) ศักยภาพ (ภาษาละติน Potentia)
เปนภาวะที่เปลี่ยนแปลงได เปนไปได เกิดขึ้นได ตรงขามกับภาวะจริง (Actus) ซึ่งในปรัชญาตะวันตกตั้งแตอริสโตเติล พูดถึงความ
สมบูรณ Perfection) วาเปนภาวะความจริงที่ บริสุ ท ธิ์ (Actus purus Pureaction) เปลี่ย นแปลงไมได (เสรี พงศพิ ศ , 2552:
เว็บไซต์)
ศักยภาพ หมายถึง การรูจักตัวเองวากาลังทาอะไรอยู และสิ่งที่ทาอยูนั้นถูกตองหรือไม จงคิดดี ทาอะไรอยางมี
สติ และนาสิ่งที่มีอยูเหลานี้มาสรางดวยตนเองใหนาไปสูความสาเร็จ (เศียร เศวต, 2532 : 23-25)
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ศักยภาพ หมายถึง การกระทาในสิ่ง ที่ถูกตองอยางมีสติ กอใหเกิด
ความสาเร็จในสิ่งที่สรางหรือสิ่งที่กระทาหรือหมายถึงคุณสมบัติที่แฝงอยูในสิ่งตางๆ ที่อาจทาใหพัฒนาหรือปรากฏเปนที่ประจักษ
ความหมายและความสาคัญของโลจิสติกส์
คานาย (2554) และ วิทยา (2546) ได้ให้ความหมายของคาว่า โลจิสติกส์ ไว้ดังนี้ โลจิสติกส์เป็นศาสตร์ในการ
วางแผนและจัดการการเคลือ่ นย้ายและตาแหน่งของทรัพยากรโดยสัมพันธ์กับเวลากล่าวคือ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในการ
ดาเนินงานต่างๆ ทั้งวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสาเร็จรูป และเอกสาร อย่างถูกเวลาและสถานที่ ซึ่งอาจมีการจัดเก็บเป็น
ระยะเวลานานหรือระยะเวลาชั่วคราว นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การจัดซื้อ การจัดหา การผลิต การ
กระจายสินค้า การกาจัดของเสีย รวมทั้งการขนส่ง การจัดเก็บและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาจสรุปได้ว่าโลจิสติกส์เป็นการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ของโซ่อุปทานโดยรวม
คานาย (2554) และ วิทยา (2546) ยังได้ให้ความหมายของคาว่าการจั ดการโลจิสติกส์ไว้ดังนี้ การจัดการโลจิ
สติกส์หมายถึงการจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบจากจุดกาเนิดจนถึงผู้บริโภคสินค้าสุดท้าย โดยการ
จัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทาน เพื่อช่วยให้การวางแผน การสนับสนุน การควบคุมการย้ายวัตถุดิบและสิ นค้าให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเก็บรักษาสินค้าหรือบริการ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม นอกจากนี้ การขนส่ง (Transportation) เป็นส่วนหนึ่งของ
การบูรณาการ (Integral part) หรือการประสานรวมของโซ่อุปทาน โดยจะทาการพิจารณาในองค์รวมทั้งกระบวนการ ทั้งในส่วน
ของ กระบวนการระหว่างเหตุการณ์ที่ต่อเนื่อง และภายในกระบวนการนั้นๆ ด้วย
โกศล (2551) คานาย (2554) และวิทยา (2546) ได้ให้มุมมองของวัตถุประสงค์ของการจัดการโลจิสติกส์ คือ
การสร้างประโยชน์จากเวลาและสถานที่ หรือการสร้างคุณค่าโดยการนาสินค้าจากจุดกาเนิดไปยังสถานที่ที่มีความต้องการ ซึ่ง
รวมถึงการกระจายสินค้าหรือวัตถุดิบ การจัดเก็บ และการจัดหาจัดซื้อ ซึ่งกล่าวคือ การนาสินค้าหรือวัตถุดิบจากแหล่งที่ถูกต้อง ใน
รูปแบบ เวลา คุณภาพ และปริมาณ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง นอกจากนี้การจัดการโลจิสติกส์ยังมุ่งบูรณาการ
ปัจจัยต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ได้แก่ การเคลื่อนย้ายทรัพยากร, การเพิ่มคุณค้า, การกระจายสินค้าและ
วัตถุดิบ, การปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์, ระบบคลังสินค้า, ระบบสินค้าคงคลัง, การจัดหาจัดซื้อ, การเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
และทรัพยากรทางการเงิน
โกศล (2551) ได้จาแนกกระบวนการทางโลจิสติกส์ ดังนี้
1.โลจิสติกส์ภายใน (Internal logistics หรือ Inbound logistics)ประกอบด้วยการไหลของงานและกิจกรรมที่
สนับสนุนการผลิต และการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสามารถทาการส่งมอบสินค้าได้ตามเวลาที่กาหนดไว้ (Coyle
และคณะ (2013)
2.โลจิ ส ติ ก ส์ ภ ายนอก (External logistics) เป็ น กิ จ กรรมและการด าเนิ น งานต่ างๆ ที่ เชื่ อ มโยงกั บ องค์ ก ร
ภายนอก โดยเน้นไปที่การบริหารผู้ส่งสินค้าและส่งมอบสินค้าให้ กับลูกค้าหรือสามารถเรียกว่า “การจัดการโซ่อุปทาน(Supply
Chain Management)” ซึ่งประกอบด้ วยการประสานความร่วมมื อ และการใช้ ส ารสนเทศภายในโซ่อุ ป ทานร่ว มกั น รวมทั้ ง
กระบวนการจัดหาจัดซื้อ การขนส่ง การกระจายสินค้า และการบริหารสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุน ต่างๆ ได้แก่
การวางแผน (Planning) การจัดหา (Sourcing) การจัดทา (Making) การส่งมอบ (Delivering) และการส่งคืน (Returning)

2. วิธีการศึกษา
2.1 ขอบเขตการศึกษา
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลเฉพาะ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดจันทบุรี
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2. กลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกที่จะเก็บข้อมูล เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออก
ที่มีความเข้มแข็งใน อาเภอโป่งน้าร้อน อาเภอท่าใหม่ อาเภอสอยดาวและอาเภอเขาคิชฒกูฎ จานวน 15
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้ ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพระบบโลจิสติกส์กล้วยไข่ไทย ในจังหวัดจันทรบุรี โดยมี
ขอบเขตการศึกษาเฉพาะ เกษตรกร เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงศักยภาพของโลจิสติกส์กล้วยไข่ และแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการ
จัดการโลจิสติกส์ ทาการประเมินเนื้อหาดังนี้ 1. การกาหนดกลยุทธ์ของผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไข่ 2. การวางแผนและความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ 4. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานกล้วยไข่
โดยข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้จากการสารวจโดยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานการ
กล้วยไข่ไทย ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร จนถึงผู้ประกอบการนาเข้าของ ประเทศคู่ค้าปลายทาง
รวมถึงตัวแทนพาณิชย์ของไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของระบบการจัดการโลจิสติกส์ของกล้วยไข่ จังหวัดจันทบุรี
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติการ
ผลิตและการค้ากล้วยไข่ จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการประเมินศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน

3.1 เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
จากการลงพื้นที่ ได้ทาการประเมินศักยภาพกลุ่มเกษตรกร จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกรเขาคิชฌกูฎ 2. กลุ่ม
เกษตรท่าใหม่ และ 3. กลุ่มเกษตรกรสอยดาว รวมเป็นเกษตรกรจานวน 19 ท่าน โดยมีตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ดัชนี
ด้านที่ 1 การกาหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ ดัชนีด้านที่ 2 การวางแผนและความสามารถในการประกอบการ ดัชนีด้านที่ 3
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ ดัชนีด้านที่ 4 ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดัชนีด้านที่
5 ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ของเกษตรกร กลุ่มที่ 1 กลุ่มเกษตรกรเขาคิชฌกูฎ

ตารางที่ 1 ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 1 การกาหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ กลุ่มเกษตรกรเขาคิชฌกูฎ
ตัวชี้วดั
1.1 การให้ความสาคัญต่อกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
1.2 การทาข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลักและมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน
1.3 การทาข้อตกลงกับลูกค้าหลักและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
1.4 การจัดทาระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจลูกค้า
1.5 การจัดทาระบบในการพัฒนาและประเมินพนักงาน
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
4
4
4
4
4
20
4

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การให้ความสาคัญต่อกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 เกษตรกรกล้วยไข่และประธานกลุ่ม
เกษตรกรกล้วยไข่ได้มีการกาหนดกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ร่วมกันภายในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการทางานมีการกาหนด
ดัชนีชี้วัดด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่ การเพาะปลูกการดาเนินการจัดการภายในสวนกล้วยไข่ การเก็บเกี่ยวผลผลิตจนไปถึงการขนส่งจากสวน
ไปยังจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิต
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การทาข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลักและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่ม
เกษตรกรกล้วยไข่ได้มีการทาสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลักอย่างผู้ขายปุ๋ยหรือขายยาแบบเป็นทางการมีเพียงการเจรจาตกลงและ
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น
ตัวชี้ วัดที่ 1.3 การท าข้ อตกลงกั บลู กค้ าหลั กและมีการแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลระหว่างกันมี ค่ าระดั บคะแนนเท่ ากับ 4 กลุ่ ม
เกษตรกรกล้วยไข่ได้มีการทาข้อตกลงกับลูกค้าหลักคือผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไข่ในลักษณะสัญญาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรของ
ช่วงแรกของการติดต่อซื้อ-ขาย และช่วงระยะหลังไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงสัญญาใจ หรือการตกลงซื้อขายและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 การจัดทาระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจลูกค้ามีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกร
มีระบบการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและมีการดาเนินการแก้ไขปัญหากล้วยไข่ที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกเพื่อพัฒนาความ
พึงพอใจของลูกค้า เช่น เมื่อมีการซื้อขายผลผลิตแต่ละครั้งเกษตรกรแต่ละรายหรือสมาชิกกกลุ่มที่ได้รับมอบหมายการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าจะทาการจดบันทึกรายการและจานวนกล้วยไข่ที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกและนาข้อมูลดังกล่าวมาแจ้ง
ภายในกลุ่มให้รับทราบถึงปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนา เพื่อลดปัญหาทาให้เกษตรกรภายในกลุ่มมีแต่
ผลผลิตที่มีแต่คุณภาพจากต้นทางถึงปลายทาง
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การจัดทาระบบในการพัฒนาและประเมินพนักงานมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกรมีการจัดทา
ระบบการพัฒนาและประเมินผลงานของลูกจ้างภายในสวนหรือสมาชิกภายในกลุ่มโดยมีการประชุมกัน เพื่อแจ้งแนวทางการแก้ไข
ปัญหากล้วยไข่ไม่ได้มาตรฐานให้ทุกคนรับทราบและมีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้จากการทางานของแต่ละคนในการเพิ่ม
ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ซึ่งในการซื้อขายผลผลิตก็จะมีการจดบันทึกรายละเอียดของแต่ละคนภายในกลุ่ม
ดัชนีด้านที่ 2 การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 2 การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่มเกษตรกรเขาคิชฌกูฎ
ตัวชี้วดั
2.1 การกาหนดแผนงานด้านโลจิสติกส์
2.2 การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มทางการตาด
2.3 การวางแผนและการปรับแผนการทางานด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ
2.4 ระบบการจัดการและติดตามสถานะของสินค้าวัสดุคงคลังและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
2.5 การพัฒนาขั้นตอนการทางานและกระบวนการทางานที่เป็นมาตรฐาน
2.6 การพัฒนาหน่วยงานรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
5
5
5
4
4
4
27
4.5

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การกาหนดแผนงานด้านโลจิสติกส์มีระดับผลคะแนนเท่ากับ 5 กลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่มีการระดมสมองร่วมกัน
ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ มาถ่ายทอดแบ่งปันกันเพื่อใช้ในการนามาแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและระยะ
ยาว เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์ร่วมกันแบบลายลักษณ์อักษร อันส่งผลให้เกษตรกรเจ้าของส่วนและลูกจ้างภายในสวนของเกษตรกรมีการวาง
แผนการจัดการสวนอย่างมีระบบในการทางานในแต่ละวันแต่ละเดือนและแต่ละปีที่นาไปสู่การพัฒนาสวนอย่างยั่งยืน หากสมาชิกในกลุ่ม
ท่านใดประสบปัญหาอุปกรณ์การทาสวนกล้วยไข่ขาดแคลนหรือไม่สามารถหาซื้อได้สมาชิกในกลุ่มท่านอื่นก็จะมีการแบ่งปันช่วยเหลือกัน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การพยากรณ์ ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มทางการตาดมีระดับผลคะแนนเท่ากับ 5 กลุ่มเกษตรกร
ตระหนักถึงความสาคัญของการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมากและมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติอย่างง่ายมาช่วยใน
การพยากรณ์ โดยจะมีการจดบันถึกข้อมูลการซื้อขายอย่างละเอียดในแต่ละครั้ง แล้วนามาวิเคราะห์ช่วงราคาขายผลผลิตที่มีราคาสูงไป
จนถึงช่วงที่มีราคาต่าเพื่อนาไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลสาหรับการจัดการภายในสวนให้ได้ผลผลิตสูงในช่วงที่มีราคาสูง เช่น ช่วงตรุษจีน วัน
ชาติจีน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านราคากับลูกค้า เพื่อนามาใช้ในการพยากรณ์
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การวางแผนและการปรับแผนการทางานด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการมีระดับผลคะแนนเท่ากับ 5 กลุ่ม
เกษตรกรมีการวางแผนและปรับแผนการทางานด้านโลจิสติกส์ที่รวดเร็วจากข้อมูลทางสถิติที่ได้พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าหากมี
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามที่พยากรณ์ไว้ ก็จะมีการติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและทาการปรึกษาภายในกลุ่มเพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน ยกตัวอย่าง เช่น ก่อนการซื้อขายจะเริ่มต้นขึ้นในแต่ละครั้งสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรจะมีการสืบราคารับ
ซื้อกล้วยไข่จากผู้ประกอบการส่งออกแต่ละรายแล้วนามาประกอบการพิจารณาผลผลิตของตนว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่งออกหรือไม่และ
มีปริมาณเท่าใด จากนั้นก็จะมีการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไข่เพื่อต่อรองราคาที่ต้องการ หากยังตกลงกันไม่ได้ก็
จะทาการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการส่งออกรายอื่นที่ให้ราคาดีกว่ามารับซื้อ แต่บางครั้งเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรก็ต้องขาย
ผลผลิตในราคาที่ตนไม่พอใจเพราะกลัวผลผลิตจะเสียหาย
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระบบการจัดการและติดตามสถานะของสินค้า วัสดุคงคลังและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ มีระดับผลคะแนนเท่ากับ
4 กลุ่มเกษตรกรมีระบบการจัดการติดตามสถานะของสินค้าหรือวัสดุคงคลังที่สั่งซื้อ ผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการจดบันทึกวัสดุ
คงคลังสาหรับการใช้งานภายในสวนกล้วยไข่ และให้ลูกจ้างทาการตรวจสอบอยู่เสมอ
ตัวชี้วัดที่ 2.5 การพัฒนาขั้นตอนการทางานและกระบวนการทางานที่เป็นมาตรฐานมีระดับผลคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกร
มีการกาหนดวิธีการทางานที่เป็นมาตรฐานอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นระบบการให้น้า ระบบการให้ปุ๋ย การป้องกันกล้วยไข่เมื่อเกิดสภาพ
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อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน สิ่งเหล่านี้กลุ่มเกษตรกรจะมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอและจดบันทึกในสมุดบันทึกของเกษตรกร
เองแต่ละท่าน
ตัวชี้วัดที่ 2.6 การพัฒนาหน่วยงานรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์มีระดับผลคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกรมีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบตั้งแต่ภายในสวน จนไปถึงการซื้อขายกล้วยไข่ ให้มีกาลังคนในการทางานเพียงพอเพราะหากกาลังคนขาดหายหรือกาลังคนไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดจะทาให้ผลผลิตเสียหายโดยในการกาหนดกาลังคนจะมีการวิเคราะห์จากลักษณะงาน
นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดาเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเกษตรจะรวมตัวกันไป
ศึกษาดูงานยังพื้นที่ที่มีความสามารถผลิตกล้วยไข่ให้มีปริมาณสูง และมีคุณภาพในการส่งออก ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานเกษตรกรแต่
ละท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
ดัชนีด้านที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ มีตัวชี้วัด 7 ตัว

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ กลุ่มเกษตรกรเขาคิชฌกูฎ
ตัวชี้วดั
3.1 การพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์
3.2 อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังและช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนเงินสด
3.3 ช่วงเวลานาในการส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้าและประสิทธิภาพในการจัดการคาสัง่ ซื้อ
3.4 ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดส่งสินค้า
3.5 สินค้าคงคลังและต้นทุนค่าเสียโอกาส
3.6 กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3.7 การบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
4
5
4
4
4
3
4
28
4

ตั วชี้ วัดที่ 3.1 การพั ฒนากิ จกรรมด้ านโลจิ สติ กส์ มี ค่ าระดั บคะแนนเท่ ากั บ 4 กลุ่ มเกษตรกรมี การปรั บปรุ งและพั ฒนา
กิจกรรมโลจิสติกส์ในทุกกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้แต่ก็มีบางกิจกรรมที่ไม่ประสบผลสาเร็จ เช่น อุณหภูมิลดต่าลดอย่างฉับพลันและ
ผิดปกติ (ไม่มีสถิติย้อนหลังจากอดีต) ทาให้ไม่สามารถให้ปุ๋ยหรือยาบารุงทันส่งผลให้กล้วยไข่เฉาใบมีสีเทาดาเหมือนรอยไหม้และยืนต้น
ตายในที่สุดเหตุการณ์ดังกล่าวเกษตรกรและกลุ่มเกษตรนาเรื่องราวนี้ไปปรึกษาแลกเป็นความรู้ระหว่างกันเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
ตัวชี้วัดที่ 3.2 อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังและช่วงระยะเวลารอบหมุนของเงินสดมีค่าระดับคะแนนเท่ ากับ 5 กลุ่ม
เกษตรกรทราบถึงอัตราการเพิ่มลดของการหมุนเวียนผลผลิตกล้วยไข่ และมีการวิเคราะห์เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาวางแผนการจัดการ
รอบหมุนเวียนของเงินสดได้อย่างต่อเนื่องและเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ส่วนมากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่มักจะปลูก
กล้วยไข่เป็นพืชรอง คือปลูกไว้เป็นรายได้เสริมสาหรับรายได้รายสัปดาห์ เพื่อรอเวลารายได้จากพืชหลักอย่างทุเรียน มังคุด หรือลาไย
เจริญเติบโตก็จะโคนต้นกล้วยไข่ทิ้ง และถ้าหากช่วงใดที่กล้วยไข่และพืชหลักออกพร้อมกัน เกษตรกรก็จะเลือกพืชหลักที่มีราคาซื้อขาย
ที่สูกกว่า หากผู้ประกอบการส่งออกรับซื้อกล้วยไข่โดยให้ราคาที่กลุ่มเกษตรกรรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ กลุ่มเกษตรกรจะไม่ทาการขาย
เพราะไม่คุ้มต้นทุน กลุ่มเกษตรจะแก้ไขปัญหานี้โดยการนาไปยังผู้ประกอบการส่งออกรายอื่นบ้าง นาไปขายปลีกในจังหวัดจันทบุรีบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ช่วงเวลานาในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าและประสิทธิภาพในการจัดการคาสั่งซื้อมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4
กลุ่มเกษตรกรมีการส่งมอบกล้วยไข่ให้กับผู้มาติดต่อรับซื้อตามที่ได้ตกลงกัน โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประสานงานของกลุ่มหรือประธานกลุ่ม
เกษตรกรจะแจ้งวัน เวลา ปริมาณการรับซื้อดังกล่าวให้สมาชิกทราบ และมีการจัดหายานพาหนะที่มีความเหมาะสมกับการบรรทุก
กล้วยไข่มาใช้ในการขนส่งอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในสมุดบันทึก ยกตัวอย่างเช่น ภายในกลุ่ม
เกษตรกรแต่ละท่านที่มีพื้นที่เพาะปลูกใกล้เคียงกัน เมื่อถึงวันกาหนดขายผลผลิตเพื่อบรรทุกผลผลิตไปขายร่วมกัน
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดส่งสินค้ามีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกรมีอัตราการส่งมอบ
กล้วยไข่ทันเวลาแก้ผู้รับซื้อและสมาชิกภายในกลุ่มเกษตรกรเกิดการส่งมอบล่าช้าหรือผิดพลาดก็จะทาการจดบันทึกสาเหตุนั้น
ตัวชี้วัดที่ 3.5 สินค้าคงคลังและต้นทุนค่าเสียโอกาสมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจานวนกล้วยไข่
ให้ตรงตามคาสั่งซื้อของผู้รับซื้อและมีการคัดเกรดกล้วยไข่เป็น A AA AAA มีการทาการประมาณรายได้ที่จะได้รับก่อนการขายจริง
ตัวชี้วัดที่ 3.6 กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3 เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมี
ความใส่ใจในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหากเกิดสารตกค้างในกล้วยไข่มากเกินไป ตามที่ด่านตรวจสอบพืชตรวจพบก็ไม่สามารถ
นาเข้าไปยังประเทศจีนได้จะทาให้กล้วยไข่ขายไม่ได้ และมีการเลือกซื้อถุงฟรอยด์คลุมเครือกล้วยไข่ที่สามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่เพื่อ
เป็นการลดต้นทุนและเป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
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ตัวชี้วัดที่ 3.7 การบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกรมีการจดบันทึก
และวิเคราะห์ต้นทุนตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการส่งขายไว้ในสมุดบันทึกของกลุ่ม และสมุดจดบันทึกเกษตรกรแต่ละท่าน กลุ่มเกษตรกรมี
แผนงานการลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี โดยการทดลองแปลงปลูกกล้วยไข่โดยใช้น้าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ
ดัชนีด้านที่ 4 ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมีตัวชี้วัด 3 ตัว

ตารางที่ 4 ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มเกษตรกรเขาคิชฌกูฎ
ตัวชี้วดั
4.1 กาหนดรหัสมาตรฐานสาหรับสินค้าและกระบวนการ
4.2 การจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
2
3
2
7
2.33

ตัวชี้วัดที่ 4.1 กาหนดรหัสมาตรฐานสาหรับสินค้าและกระบวนการมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2 กลุ่มเกษตรกรมีการ
กาหนดรหัสมาตรฐานเฉพาะสินค้าคงคลังเท่านั้น
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3 กลุ่มเกษตรกรใช้คอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยจัดการ หรือสืบค้นข้อมูลต่างๆสาหรับกิจกรรมโลจิสติกส์ภายในสวนกล้วยไข่ แต่ไม่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันด้วย
ระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2 กลุ่ม
เกษตรกรได้ใช้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และมีการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศกันเองภายในกลุ่ม
ดัชนีด้านที่ 5 ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการมีตัวชี้วัด 2 ตัว

ตารางที่ 5 ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกลุ่มเกษตรกรเขาคิชฌกูฎ
ตัวชี้วดั
5.1 ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตร
5.2 การให้ความสาคัญด้านความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
3
3
6
3

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตรมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3 กลุ่มเกษตรกรได้ตระหนัก
ถึงความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิ จ โดยมีการปรึกษากันระหว่างกลุ่มหรือจัดตั้งโครงการศึ กษาดู งานร่วมกัน เพื่อพั ฒนา
กิจกรรมโลจิสติกส์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การให้ความสาคัญด้านความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับหน่วยงานวิจัยและพัฒนามีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3
กลุ่มเกษตรกรได้ตระหนั กถึ งความสาคัญของการร่วมมือด้ านโลจิสติ กส์ระหว่างองค์กรและหน่วยงานวิจัยและพั ฒนา โดยเฉพาะ
โครงการวิจัยนี้ คือ ได้ลงนามเป็นผู้ขอใช้ผลงานวิจัย และสนับสนุนข้อมูลสาหรับงานวิจัยนี้อย่างยิ่ง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเกษตรกรท่าใหม่
ดัชนีด้านที่ 1 การกาหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ มีตัวชี้วัด 5 ตัว

ตารางที่ 6 ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 1 การกาหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ กลุ่มเกษตรกรท่าใหม่
ตัวชี้วดั
1.1 การให้ความสาคัญต่อกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
1.2 การทาข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลักและมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน
1.3 การทาข้อตกลงกับลูกค้าหลักและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
1.4 การจัดทาระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจลูกค้า
1.5 การจัดทาระบบในการพัฒนาและประเมินพนักงาน
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
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ระดับคะแนน
4
4
4
4
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4
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 การให้ความสาคัญต่อกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 เกษตรกรกล้วยไข่และประธาน
กลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ได้มีการกาหนดกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ร่วมกันภายในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิด ชอบการทางานมีการ
กาหนดดัชนีชี้วัดด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่ การเพาะปลูกการดาเนินการจัดการภายในสวนกล้วยไข่ การเก็บเกี่ยวผลผลิตจนไปถึงการ
ขนส่งจากสวนไปยังจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิต
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การทาข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลักและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมีค่ าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่ม
เกษตรกรกล้วยไข่ได้มกี ารทาสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้สง่ มอบหลักอย่างผู้ขายปุ๋ยหรือขายยาแบบเป็นทางการมีเพียงการเจรจาตกลง
และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การทาข้อตกลงกับลูกค้าหลักและมี การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่ม
เกษตรกรกล้วยไข่ได้มีการทาข้อตกลงกับลูกค้าหลักคือผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไข่ในลักษณะสัญญาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
ของช่วงแรกของการติดต่อซื้อ-ขาย และช่วงระยะหลังไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงสัญญาใจ หรือการตกลงซื้อขายและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การจัดทาระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจลูกค้ามีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกรมี
ระบบการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและมีการดาเนินการแก้ไขปัญหากล้วยไข่ที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกเพื่อพัฒนาความพึง
พอใจของลูกค้า เช่น เมื่อมีการซื้อขายผลผลิตแต่ละครั้งเกษตรกรแต่ละรายหรือสมาชิกกกลุ่มที่ได้รับมอบหมายการประเมินความ
พึงพอใจของลูกค้าจะทาการจดบันทึกรายการและจานวนกล้วยไข่ที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกและนาข้อมูลดังกล่าวมาแจ้งภายใน
กลุ่มให้รับทราบถึงปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนา เพื่อลดปัญหาทาให้เกษตรกรภายในกลุ่มมีแต่ผลผลิตที่มี
แต่คุณภาพจากต้นทางถึงปลายทาง
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การจัดทาระบบในการพัฒนาและประเมินพนักงานมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกรมีการจัดทา
ระบบการพัฒนาและประเมินผลงานของลูกจ้างภายในสวนหรือสมาชิกภายในกลุ่มโดยมีการประชุมกัน เพื่อแจ้งแนวทางการแก้ไข
ปัญหากล้วยไข่ไม่ได้มาตรฐานให้ทุกคนรับทราบและมีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้จากการทางานของแต่ละคนในการเพิ่ม
ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ซึ่งในการซื้อขายผลผลิตก็จะมีการจดบันทึกรายละเอียดของแต่ละคนภายในกลุ่ม
ดัชนีด้านที่ 2 การวางแผนและความสามารถในการประกอบการ มีตัวชี้วัด 6 ตัว

ตารางที่ 7 การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่มเกษตรกรท่าใหม่
ตัวชี้วดั
2.1 การกาหนดแผนงานด้านโลจิสติกส์
2.2 การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มทางการตาด
2.3 การวางแผนและการปรับแผนการทางานด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ
2.4 ระบบการจัดการและติดตามสถานะของสินค้าวัสดุคงคลังและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
2.5 การพัฒนาขั้นตอนการทางานและกระบวนการทางานที่เป็นมาตรฐาน
2.6 การพัฒนาหน่วยงานรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
5
5
5
5
5
5
30
5

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การกาหนดแผนงานด้านโลจิสติกส์มีระดับผลคะแนนเท่ากับ 5 กลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่มีการระดมสมองร่วมกัน
ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ มาถ่ายทอดแบ่งปันกันเพื่อใช้ในการนามาแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและ
ระยะยาว เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์ร่วมกันแบบลายลักษณ์อักษร อันส่งผลให้เกษตรกรเจ้าของส่วนและลูกจ้างภายในสวนของเกษตรกร
มีการวางแผนการจัดการสวนอย่างมีระบบในการทางานในแต่ละวันแต่ละเดือนและแต่ละปีที่นาไปสู่การพั ฒนาสวนอย่างยั่งยืน หาก
สมาชิกในกลุ่มท่านใดประสบปัญหาอุปกรณ์การทาสวนกล้วยไข่ขาดแคลนหรือไม่สามารถหาซื้อได้สมาชิกในกลุ่มท่านอื่นก็จะมีการ
แบ่งปันช่วยเหลือกัน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มทางการตาดมีระดับผลคะแนนเท่ากับ 5 เกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกรตระหนักถึงความสาคัญของการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมากและมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติอย่างง่าย
มาช่วยในการพยากรณ์ โดยจะมีการจดบันทึกข้อมูลการซื้อขายอย่างละเอียดในแต่ละครั้ง แล้วนามาวิเคราะห์ช่วงราคาขายผลผลิตที่มี
ราคาสูงไปจนถึงช่วงที่มีราคาต่าเพื่อนาไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลสาหรับการจัดการภายในสวนให้ได้ผลผลิตสูงในช่วงที่มีราคาสูง เช่น
ช่วงตรุษจีน วันชาติจีน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านราคากับลูกค้าเพื่อนามาใช้ในการพยากรณ์
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 การวางแผนและการปรับแผนการทางานด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการมีระดับผลคะแนนเท่ากับ 5
กลุ่มเกษตรกรมีการวางแผนและปรับแผนการทางานด้านโลจิสติกส์ที่รวดเร็วจากข้อมูลทางสถิติที่ได้พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามที่พยากรณ์ไว้ ก็จะมีการติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและทาการปรึกษาภายใน
กลุ่มเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ยกตัวอย่าง เช่น ก่อนการซื้อขายจะเริ่มต้นขึ้นในแต่ละครั้งสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรจะมีการ
สืบราคารับซื้อกล้วยไข่จากผู้ประกอบการส่งออกแต่ละรายแล้วนามาประกอบการพิจารณาผลผลิตของตนว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ส่งออกหรือไม่และมีปริมาณเท่าใด จากนั้นก็จะมีการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไข่เพื่อต่อรองราคาที่ต้องการ
หากยังตกลงกันไม่ได้ก็จะทาการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการส่งออกรายอื่นที่ให้ราคาดีกว่ามารับซื้อ แต่บางครั้งเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรก็ต้องขายผลผลิตในราคาที่ตนไม่พอใจเพราะกลัวผลผลิตจะเสียหาย
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระบบการจัดการและติดตามสถานะของสินค้า วัสดุคงคลังและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ มีระดับผลคะแนน
เท่ากับ 5 กลุ่มเกษตรกรมีระบบการจัดการติดตามสถานะวัสดุคงคลังที่สั่งซื้อ ผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการจดบันทึกวัสดุคง
คลังสาหรับการใช้งานภายในสวนกล้วยไข่ และให้ลูกจ้างทาการตรวจสอบอยู่เสมอ และมีระบบการจัดการติดตามสถานะสินค้าที่ได้
สั่งซื้อจากผู้ขายวัตถุดิบตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้
ตัวชี้ วัดที่ 2.5 การพั ฒนาขั้นตอนการทางานและกระบวนการทางานที่ เป็นมาตรฐานมี ระดั บผลคะแนนเท่ากับ 5 กลุ่ ม
เกษตรกรมีการกาหนดวิธีการทางานที่เป็นมาตรฐานอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นระบบการให้น้า ระบบการให้ปุ๋ย การป้องกันกล้วยไข่เมื่อ
เกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน สิ่งเหล่านี้กลุ่มเกษตรกรจะมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอและจดบันทึกในสมุดบันทึก
ของเกษตรกรเองแต่ละท่าน เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกมาทาการวิเคราะห์ร่วมกัน แล้วจัดทาเป็นขั้นตอนการดาเนินงานที่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ ณ ปัจจุบัน
ตัวชี้วัดที่ 2.6 การพัฒนาหน่วยงานรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์มีระดับผลคะแนนเท่ากับ 5 กลุ่มเกษตรกรมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบตั้งแต่ภายในสวน จนไปถึงการซื้อขายกล้วยไข่ ให้มีกาลังคนในการทางานเพียงพอเพราะหากกาลังคนขาดหายหรือ
กาลังคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่ กาหนดจะทาให้ผลผลิตเสียหายโดยในการกาหนดกาลังคนจะมีการวิเคราะห์จาก
ลักษณะงาน นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดาเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเกษตร
จะรวมตัวกันไปศึกษาดูงานยังพื้นที่ที่มีความสามารถผลิตกล้วยไข่ให้มีปริมาณสูง และมีคุณภาพในการส่งออก ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษา
ดูงานเกษตรกรแต่ละท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เมื่อได้ไปศึกษาดูงานจากกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ภายในกลุ่มเกษตรอาเภอท่าใหม่
ก็จะนาความรู้ที่ได้รับมาทาการแบ่งปันภายในกลุ่ม อันเป็นการพัฒนาสมาชิกภายในกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน
ทั้งหมด
ดัชนีด้านที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ มีตัวชี้วัด 7 ตัว

ตารางที่ 8 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์กลุ่มเกษตรกรท่าใหม่
ตัวชี้วดั
3.1 การพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์
3.2 อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังและช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนเงินสด
3.3 ช่วงเวลานาในการส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้าและประสิทธิภาพในการจัดการคาสัง่ ซื้อ
3.4 ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดส่งสินค้า
3.5 สินค้าคงคลังและต้นทุนค่าเสียโอกาส
3.6 กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3.7 การบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
5
5
5
5
5
5
5
35
5

ตัวชี้ วัดที่ 3.1 การพั ฒนากิ จกรรมด้ านโลจิสติ กส์ มี ค่าระดั บคะแนนเท่ ากับ 5 กลุ่ มเกษตรกรมี การปรับปรุงและพั ฒนา
กิจกรรมโลจิสติกส์ในทุกกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้และประสบผลสาเร็จทุกกิจกรรม การพัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์ต่างๆภายในกลุ่มจะ
มีการคานึงถึงกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้กลุ่มตนเองสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด
ตัวชี้วัดที่ 3.2 อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังและช่วงระยะเวลารอบหมุนของเงินสดมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5 เกษตรกร
และกลุ่มเกษตรกรทราบถึงอัตราการเพิ่มลดของการหมุนเวียนผลผลิตกล้วยไข่และมีการวิเคราะห์เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาวางแผนการ
จัดการรอบหมุนเวียนของเงินสดได้อย่างต่อเนื่องและเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ส่วนมากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่มักจะ
ปลูกกล้วยไข่เป็นพืชรอง คือปลูกไว้เป็นรายได้เสริมสาหรับรายได้รายสัปดาห์ เพื่อรอเวลารายได้จากพืชหลักอย่างทุเรียน มังคุด หรือ
ลาไย เจริญเติบโตก็จะโคนต้นกล้วยไข่ทิ้ง และถ้าหากช่วงใดที่กล้วยไข่และพืชหลักออกพร้อมกัน เกษตรกรก็จะเลือกพืชหลักที่มีราคาซื้อ
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ขายที่สูกกว่า หากผู้ประกอบการส่งออกรับซื้อกล้วยไข่โดยให้ราคาที่กลุ่มเกษตรกรรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ กลุ่มเกษตรกรจะไม่ทาการขาย
เพราะไม่คุ้มต้นทุน กลุ่มเกษตรจะแก้ไขปัญหานี้โดยการนาไปยังผู้ประกอบการส่งออกรายอื่นบ้าง นาไปขายปลีกในจังหวัดจันทบุรีบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ช่วงเวลานาในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าและประสิทธิภาพในการจัดการคาสั่งซื้อมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5
กลุ่มเกษตรกรมีการส่งมอบกล้วยไข่ให้กับผู้มาติดต่อรับซื้อตามที่ได้ตกลงกัน โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประสานงานของกลุ่มหรือประธานกลุ่ม
เกษตรกรจะแจ้งวัน เวลา ปริมาณการรับซื้อดังกล่าวให้สมาชิกทราบ และมีการจัดหายานพาหนะที่มีความเหมาะสมกับการบรรทุก
กล้วยไข่มาใช้ในการขนส่งอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในสมุดบันทึก ยกตัวอย่างเช่น ภายใน
กลุ่มเกษตรกรแต่ละท่านที่มีพื้นที่เพาะปลูกใกล้เคียงกัน เมื่อถึงวันกาหนดขายผลผลิตเพื่อบรรทุกผลผลิตไปขายร่วมกัน หรือหากสมาชิก
ภายในกลุ่มตัดกล้วยมาส่ง ณ บ้านประธานกลุ่มสาย สมาชิกก็จะดาเนินการไปช่วยกันตัดกล้วยมาส่งให้ทันต่อการรับซื้อ
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดส่งสินค้ามีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5 กลุ่ มเกษตรกรมีอัตราการส่งมอบ
กล้วยไข่ทันเวลา มีคุณภาพเหมาะสาหรับการส่งออก (A, AA, AAA) และมีปริมาณตรงตามคาสั่งซื้อของลูกค้าที่ได้ตกลงกันไว้
ตัวชี้วัดที่ 3.5 สินค้าคงคลังและต้นทุนค่าเสียโอกาสมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5 กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจานวนกล้วยไข่
ให้ตรงตามคาสั่งซื้อของผู้รับซื้อและมีการคัดเกรดกล้วยไข่เป็น A AA AAA B อีกทั้งกลุ่มเกษตรกรมีการทาการประมาณรายได้ที่จะได้รับ
ซึ่งถ้าหากถูกผู้รับซื้อกดราคาปรับเป็นตกไซด์มากก็จะทาการไม่ขายกล้วยไข่ที่ถูกปรับตกไซด์ แต่จะนากล้วยไข่ดังกล่าวไปขายตลาดอื่นๆ
ที่รับซื้อและให้ราคาดีกว่าเพื่อลดค่าเสียโอกาส
ตัวชี้วัดที่ 3.6 กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5 กลุ่มเกษตรกรมีความใส่ใจใน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหากเกิดสารตกค้างในกล้วยไข่มากเกินไป ตามที่ด่านตรวจสอบพืชตรวจพบก็ไม่สามารถนาเข้าไปยัง
ประเทศจีนได้จะทาให้กล้วยไข่ขายไม่ได้ อีกทั้งไม่ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับสารพิษตกค้างที่อยู่ในกล้วยไข่ ปัจจุบันสมาชิกภายในกลุ่ ม
บางท่านมีแนวคิดลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการปลูกกล้วยไข่ โดยการสร้างแปลงทดลองปลูกกล้วยไข่ที่ใช้น้าหมักชีวภาพแทน และใน
การเลือกซือ้ ถุงฟรอยด์คลุมเครือกล้วยไข่ที่สามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 3.7 การบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5 กลุ่มเกษตรกรมีการจดบันทึก
และวิเคราะห์ต้นทุนตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการส่งขายไว้ในสมุดบันทึกของกลุ่ม และสมุดจดบันทึกเกษตรกรแต่ละท่าน เพื่อนาไปวิเคราะห์
หาต้นทุนฐานกิจกรรม กลุ่มเกษตรกรมีแผนงานการลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี โดยการทดลองแปลงปลูกกล้วยไข่โดยใช้น้าหมักชีวภาพสูตร
ต่างๆ
ดัชนีด้านที่ 4 ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมีตัวชี้วัด 3 ตัว

ตารางที่ 9 ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มเกษตรกรท่าใหม่
ตัวชี้วดั
4.1 กาหนดรหัสมาตรฐานสาหรับสินค้าและกระบวนการ
4.2 การจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
2
2
2
6
3

ตัวชี้วัดที่ 4.1 กาหนดรหัสมาตรฐานสาหรับสินค้าและกระบวนการมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2 กลุ่มเกษตรกรมีการกาหนด
รหัสมาตรฐานเฉพาะสินค้าคงคลังเท่านั้น
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2 กลุ่มเกษตรกรใช้คอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์บางกิจกรรมเท่านั้น เช่น สืบค้นข้อมูลการพยากรณ์อากาศ
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อกิจกรรมการวางแผนการผลิต
ตั วชี้ วัดที่ 4.3 การพั ฒนาบุ คลากรด้ านการบริ หารจั ดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทมี ค่ าระดั บคะแนนเท่ ากั บ 2 กลุ่ ม
เกษตรกรได้ใช้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และมีการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศกันเองภายในกลุ่ม
ดัชนีด้านที่ 5 ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการมีตัวชี้วัด 2 ตัว
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ตารางที่ 10 ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกลุ่มเกษตรกรท่าใหม่
ตัวชี้วดั
5.1 ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตร
5.2 การให้ความสาคัญด้านความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
5
4
9
4.5

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตรมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5 เกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกรได้ตระหนักถึงความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจ โดยมีการปรึกษากันระหว่างกลุ่มหรือจัดตั้งโครงการศึกษาดูงาน
ร่วมกัน เพื่อพัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับเกษตรกลุ่มต่างๆทั่ว
จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากนายประสิทธิ์ แพทย์ประทุม ประธานกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่อาเภอท่าใหม่ได้รับเลือกให้เป็นแปลงสาธิต
กล้วยไข่ จากสานักงานเกษตรอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การให้ความสาคัญด้านความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับหน่วยงานวิจัยและพัฒนามีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4
กลุ่มเกษตรกรให้ความสาคัญของการร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างองค์กรและหน่วยงานวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะโครงการวิ จัยนี้
ทางกลุ่มเกษตรกรได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประเมินศักยภาพฯเป็นต้น
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเกษตรกรสอยดาว
ดัชนีด้านที่ 1 การกาหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ มีตัวชี้วัด 5 ตัว

ตารางที่ 11 ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 1 การกาหนดกลยุทธ์สถานประกอบการกลุ่มเกษตรกรสอยดาว
ตัวชี้วดั
1.1 การให้ความสาคัญต่อกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
1.2 การทาข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลักและมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน
1.3 การทาข้อตกลงกับลูกค้าหลักและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
1.4 การจัดทาระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจลูกค้า
1.5 การจัดทาระบบในการพัฒนาและประเมินพนักงาน
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
4
4
4
3
4
19
3.8

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การให้ความสาคัญต่อกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 เกษตรกรกล้วยไข่และประธาน
กลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ได้มีการกาหนดกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ร่วมกันภายในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการทางานมีการ
กาหนดดัชนีชี้วัดด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่ การเพาะปลูกการดาเนินการจัดการภายในสวนกล้วยไข่ การเก็บเกี่ยวผลผลิตจนไปถึงการ
ขนส่งจากสวนไปยังจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิต
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การทาข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลักและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่ม
เกษตรกรกล้วยไข่ได้มกี ารทาสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้สง่ มอบหลักอย่างผู้ขายปุ๋ยหรือขายยาแบบเป็นทางการมีเพียงการเจรจาตกลง
และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การทาข้อตกลงกับลูกค้าหลักและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่ม
เกษตรกรกล้วยไข่ได้มีการทาข้อตกลงกับลูกค้าหลักคือผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไข่ในลักษณะสัญญาหรือเป็นลายลักษณ์อัก ษร
ของช่วงแรกของการติดต่อซื้อ-ขาย และช่วงระยะหลังไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงสัญญาใจ หรือการตกลงซื้อขายและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การจัดทาระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจลูกค้ามีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3 กลุ่มเกษตรกร
มีระบบการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและมีการดาเนินการแก้ไขปัญหากล้วยไข่ที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออก เพื่อพัฒนา
ความพึงพอใจของลูกค้า เช่น เมื่อมีการซื้อขายผลผลิตแต่ละครั้ง หากเกิดปัญหากล้วยไข่ไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลงกันไว้ ตัวแทน
กลุ่มจะมีการจดบันทึกปัญหาดังกล่าว เพื่อนามาหาแนวทางแก้ไขในครั้งต่อไป
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 การจัดทาระบบในการพัฒนาและประเมินพนักงานมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกรมีการจัดทา
ระบบการพัฒนาและประเมินผลงานของลูกจ้างภายในสวนหรือสมาชิกภายในกลุ่มโดยมีการประชุมกัน เพื่อแจ้ งแนวทางการแก้ไข
ปัญหากล้วยไข่ไม่ได้มาตรฐานให้ทุกคนรับทราบและมีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้จากการทางานของแต่ละคนในการเพิ่ม
ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ซึ่งในการซื้อขายผลผลิตก็จะมีการจดบันทึกรายละเอียดของแต่ละคนภายในกลุ่ม
ดัชนีด้านที่ 2 การวางแผนและความสามารถในการประกอบการ มีตัวชี้วัด 6 ตัว

ตารางที่ 12 การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่มเกษตรกรสอยดาว
ตัวชี้วดั
2.1 การกาหนดแผนงานด้านโลจิสติกส์
2.2 การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มทางการตาด
2.3 การวางแผนและการปรับแผนการทางานด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ
2.4 ระบบการจัดการและติดตามสถานะของสินค้าวัสดุคงคลังและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
2.5 การพัฒนาขั้นตอนการทางานและกระบวนการทางานที่เป็นมาตรฐาน
2.6 การพัฒนาหน่วยงานรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
4
4
4
3
3
3
21
3.5

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การกาหนดแผนงานด้านโลจิสติกส์มีระดับผลคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่มีการระดมสมอง
ร่วมกันในการวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ มาถ่ายทอดแบ่งปันกันเพื่อใช้ในการนามาแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะ
หน้า ยกตัวอย่างเช่น การเมื่ออุปกรณ์คัดแยก หรือล้างกล้วยไข่ของลูกค้าเกิดการชารุดเสียหาย ทางกลุ่มเกษตรกรก็จะให้ยืม
ชั่วคราว
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มทางการตาดมีระดับผลคะแนนเท่ากับ 4 เกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรตระหนักถึงความสาคัญของการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมากและมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติ
อย่างง่ายมาช่วยในการพยากรณ์ โดยจะมีการจดบันถึกข้อมูลการซื้อขายอย่างละเอียดในแต่ละครั้ง แล้วนามาวิเคราะห์ช่วงราคา
ขายผลผลิตที่มีราคาสูงไปจนถึงช่วงที่มีราคาต่าเพื่อนาไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลสาหรับการจัดการภายในสวนให้ได้ผลผลิ ตสูงในช่วง
ที่มีราคาสูง เช่น ช่วงตรุษจีน วันชาติจีน เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การวางแผนและการปรับแผนการทางานด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการมีระดับผลคะแนนเท่ากับ 4
กลุ่มเกษตรกรมีการวางแผนและปรับแผนการทางานด้านโลจิสติกส์ที่รวดเร็วจากข้อมูลทางสถิติที่ได้พยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามที่พยากรณ์ไว้ ก็จะมีการติดต่อประสานงานผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและทาการปรึกษา
ภายในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุป ร่วมกัน ยกตัวอย่าง เช่น ก่อนการซื้อขายจะเริ่มต้นขึ้นในแต่ละครั้งสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกรจะมีการสืบราคารับซื้อกล้วยไข่จากผู้ประกอบการส่งออกแต่ละรายแล้วนามาประกอบการพิจารณาผลผลิตของตนว่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานส่งออกหรือไม่และมีปริมาณเท่าใด จากนั้นก็จะมีการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไข่เพื่อ
ต่อรองราคาที่ต้องการ
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระบบการจัดการและติดตามสถานะของสินค้า วัสดุคงคลังและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ มีระดับผลคะแนน
เท่ากับ 3 กลุ่มเกษตรกรมีระบบการจัดการติดตามสถานะของสินค้า หรือวัสดุคงคลังที่สั่งซื้อ ผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตัวชี้วัดที่ 2.5 การพัฒนาขั้นตอนการทางานและกระบวนการทางานที่เป็นมาตรฐานมีระดับผลคะแนนเท่ากับ 3 กลุ่ม
เกษตรกรมีการกาหนดวิธีการทางานที่เป็นมาตรฐานอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นระบบการให้น้า ระบบการให้ปุ๋ย การป้องกันกล้วยไข่
เมื่อเกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
ตัวชี้วัดที่ 2.6 การพัฒนาหน่วยงานรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์มีระดับผลคะแนนเท่ากับ 3 กลุ่มเกษตรกรมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบตั้งแต่ภายในสวน จนไปถึงการซื้อขายกล้วยไข่ ให้มีกาลังคนในการทางานเพียงพอเพราะหากกาลังคนขาดหายหรือ
กาลังคนไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดจะทาให้ผลผลิตเสียหายโดยในการกาหนดกาลังคนจะมีการวิเคราะห์จาก
ลักษณะงาน
ดัชนีด้านที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ มีตัวชี้วัด 7 ตัว
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ตารางที่ 13 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์กลุ่มเกษตรกรสอยดาว
ตัวชี้วดั
3.1 การพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์
3.2 อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังและช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนเงินสด
3.3 ช่วงเวลานาในการส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้าและประสิทธิภาพในการจัดการคาสัง่ ซื้อ
3.4 ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดส่งสินค้า
3.5 สินค้าคงคลังและต้นทุนค่าเสียโอกาส
3.6 กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3.7 การบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
3
5
4
4
4
3
3
26
3.7

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3 กลุ่มเกษตรกรมีการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมโลจิสติกส์ในทุกกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้
ตัวชี้วัดที่ 3.2 อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังและช่วงระยะเวลารอบหมุนของเงินสดมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5 กลุ่ม
เกษตรกรทราบถึงอัตราการเพิ่มลดของการหมุนเวียนผลผลิตกล้วยไข่ และมีการวิเคราะห์เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาวางแผนการ
จัดการรอบหมุนเวียนของเงินสดได้ อย่างต่อเนื่องและเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ส่วนมากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่
มักจะปลูกกล้วยไข่เป็นพืชรอง คือปลูกไว้เป็นรายได้เสริมสาหรับรายได้รายสัปดาห์ เพื่อรอเวลารายได้จากพืชหลักอย่างทุเรียน
มังคุด หรือลาไย เจริญเติบโตก็จะโคนต้นกล้วยไข่ทิ้ง และถ้าหากช่วงใดที่กล้วยไข่และพืชหลักออกพร้อมกัน เกษตรกรก็จะเลือกพืช
หลักที่มีราคาซื้อขายที่สูกกว่า หากผู้ประกอบการส่งออกรับซื้อกล้วยไข่โดยให้ราคาที่กลุ่มเกษตรกรรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ กลุ่ม
เกษตรกรจะไม่ทาการขายเพราะไม่คุ้มต้นทุน กลุ่มเกษตรจะแก้ไขปัญหานี้โดยการนาไปยังผู้ประกอบการส่งออกรายอื่นบ้าง นาไป
ขายปลีกในจังหวัดจันทบุรีบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ช่วงเวลานาในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าและประสิทธิภาพในการจัดการคาสั่งซื้อมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ
4 กลุ่มเกษตรกรมีการส่งมอบกล้วยไข่ให้กับผู้มาติดต่อรับซื้อตามที่ได้ตกลงกัน โดยผู้ ที่ทาหน้าที่ประสานงานของกลุ่มหรือประธาน
กลุ่มเกษตรกรจะแจ้งวัน เวลา ปริมาณการรับซื้อดังกล่าวให้สมาชิกทราบ และมีการจัดหายานพาหนะที่มีความเหมาะสมกับการ
บรรทุกกล้วยไข่มาใช้ในการขนส่งอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในสมุดบันทึก ยกตัวอย่างเช่น
ภายในกลุ่มเกษตรกรแต่ละท่านที่มีพื้นที่เพาะปลูกใกล้เคียงกัน เมื่อถึงวันกาหนดขายผลผลิตเพื่อบรรทุกผลผลิตไปขายร่วมกัน
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดส่งสินค้ามีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกรมีอัตราการส่งมอบ
กล้วยไข่ทันเวลาแก้ผู้รับซื้อและสมาชิกภายในกลุ่มเกษตรกรเกิดการส่งมอบล่าช้าหรือผิดพลาดก็จะทาการจดบันทึกสาเหตุนั้น
ตัวชี้วัดที่ 3.5 สินค้าคงคลังและต้นทุนค่าเสียโอกาสมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจานวนกล้วยไข่
ให้ตรงตามคาสั่งซื้อของผู้รับซื้อและมีการคัดเกรดกล้วยไข่เป็น A AA AAA มีการทาการประมาณรายได้ที่จะได้รับก่อนการขายจริง
ตัวชี้วัดที่ 3.6 กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3 เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมี
ความใส่ใจในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหากเกิดสารตกค้างในกล้วยไข่มากเกินไป ตามที่ด่านตรวจสอบพืชตรวจพบก็ไม่
สามารถนาเข้าไปยังประเทศจีนได้จะทาให้กล้วยไข่ขายไม่ได้ และมีการเลือกซื้อถุงฟรอยด์คลุมเครือกล้วยไข่ที่สามารถนากลับมา
ใช้ได้ใหม่เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 3.7 การบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ย วข้องด้านโลจิสติกส์มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3 กลุ่มเกษตรกรมีการจด
บันทึกและวิเคราะห์ต้นทุนตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการส่งขายไว้ในสมุดบันทึกของกลุ่ม และสมุดจดบันทึกเกษตรกรแต่ละท่าน
ดัชนีด้านที่ 4 ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมีตัวชี้วัด 3 ตัว

ตารางที่ 14 ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มเกษตรกรสอยดาว
ตัวชี้วดั
4.1 กาหนดรหัสมาตรฐานสาหรับสินค้าและกระบวนการ
4.2 การจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
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ระดับคะแนน
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 กาหนดรหัสมาตรฐานสาหรับสินค้าและกระบวนการมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1 กลุ่มเกษตรกรมีการ
กาหนดรหัสมาตรฐานเฉพาะสินค้าคงคลังเท่านั้น
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2 กลุ่มเกษตรกรใช้คอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่ต้องใช้ในบางกิจกรรมเท่านั้น เช่น ข้อมูลการทาปุ๋ยชีวภาพ ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1 กลุ่ม
เกษตรกรไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์
ดัชนีด้านที่ 5 ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการมีตัวชี้วัด 2 ตัว

ตารางที่ 15 ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกลุ่มเกษตรกรสอยดาว
ตัวชี้วดั
5.1 ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตร
5.2 การให้ความสาคัญด้านความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
ผลคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนน
2
3
5
2.5

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตรมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2 กลุ่มเกษตรกรได้
ตระหนักถึงความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจ โดยมีการปรึกษากันระหว่างกลุ่ม หรือมีการแบ่งปันการใช้วัสดุอุปกรณ์การทา
สวนร่วมกัน
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การให้ความสาคัญด้านความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับหน่วยงานวิจัยและพัฒนามีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3
กลุ่มเกษตรกรได้ตระหนักถึงความสาคัญของการร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างองค์กรและหน่วยงานวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะ
โครงการวิจัยนี้ ซึ่งได้สนับสนุนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่องานวิจัยนี้เป็นอย่างยิ่ง

4. สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการประเมินศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ไทย ในจังหวัดจันทบุรี จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกร
เขาคิชฌกูฎ 2. กลุ่มเกษตรท่าใหม่ และ 3. กลุ่มเกษตรกรสอยดาว รวมเป็นเกษตรกรจานวน 19 ท่าน โดยมีตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย ดั ช นี ด้ า นที่ 1 การก าหนดกลยุ ท ธ์ ส ถานประกอบการ ดั ชนี ด้ า นที่ 2 การวางแผนและความสามารถในการ
ประกอบการ ดัชนีด้านที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ ดัชนีด้านที่ 4 ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดัชนีด้านที่ 5 ความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานกล้วยไข่
ดัชนีด้านที่ 1 การกาหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ
กลุ่มเกษตรกรเขาคิชฌกูฎ และกลุ่มเกษตรท่าใหม่ มีกลยุทธ์ดีกว่ากลุ่มเกษตรกรสอยดาว ทั้ง 2 กลุ่มได้มีการกาหนด
กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ร่วมกันภายในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการทางานมีการกาหนดดัชนีชี้วัดด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่ การ
เพาะปลูกการดาเนินการจัดการภายในสวนกล้วยไข่ การเก็บเกี่ยวผลผลิตจนไปถึงการขนส่งจากสวนไปยังจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิต มี
การทาสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลักอย่างผู้ขายปุ๋ยหรือขายยาแบบเป็นทางการมีเพียงการเจรจาตกลงและมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น ได้มีการทาข้อตกลงกับลูกค้าหลักคือผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไข่ในลักษณะ
สัญญาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรของช่วงแรกของการติดต่อซื้อ-ขาย และช่วงระยะหลังไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงสัญญาใจ
หรือการตกลงซื้อขายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น มีระบบการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
และมีการดาเนินการแก้ไขปัญหากล้วยไข่ที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกเพื่อพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า เช่น เมื่อมีการซื้อขายผลผลิต
แต่ละครั้งเกษตรกรแต่ละรายหรือสมาชิกกกลุ่มที่ได้รับมอบหมายการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าจะทาการจดบันทึกรายการและ
จานวนกล้วยไข่ที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกและนาข้อมูลดังกล่าวมาแจ้งภายในกลุ่มให้รับทราบถึงปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนา เพื่อลดปัญหาทาให้เกษตรกรภายในกลุ่มมีแต่ผลผลิตที่มีแต่คุณภาพจากต้นทางถึงปลายทาง มีการจัดทาระบบ
การพัฒนาและประเมินผลงานของลูกจ้างภายในสวนหรือสมาชิกภายในกลุ่มโดยมีการประชุมกัน เพื่อแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหา
กล้วยไข่ไม่ได้มาตรฐานให้ทุกคนรับทราบและมีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้จากการทางานของแต่ละคนในการเพิ่มผลผลิตให้ได้
มาตรฐาน ซึ่งในการซื้อขายผลผลิตก็จะมีการจดบันทึกรายละเอียดของแต่ละคนภายในกลุ่ม
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ดัชนีด้านที่ 2 การวางแผนและความสามารถในการประกอบการ
กลุ่มเกษตรท่าใหม่มีกลยุทธ์ดีกว่ากลุ่มเกษตรกรสอยดาว กลุ่มเกษตรกรเขาคิชฌกูฎ เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่มี
การระดมสมองร่วมกันในการวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ มาถ่ายทอดแบ่งปันกันเพื่อใช้ในการนามาแก้ไข
ปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์ร่วมกันแบบลายลักษณ์อักษร อันส่งผลให้เกษตรกรเจ้าของส่วนและ
ลูกจ้างภายในสวนของเกษตรกรมีการวางแผนการจัดการสวนอย่างมีระบบในการทางานในแต่ละวันแต่ละเดือนและแต่ละปีที่
นาไปสู่การพัฒนาสวนอย่างยั่งยืน หากสมาชิกในกลุ่มท่านใดประสบปัญหาอุปกรณ์การทาสวนกล้วยไข่ขาดแคลนหรือไม่สามารถหา
ซื้อได้สมาชิกในกลุ่มท่านอื่นก็จะมีการแบ่งปันช่วยเหลือกัน กลุ่มเกษตรกรตระหนักถึงความสาคัญของการพยากรณ์ความต้องการ
ของลูกค้าเป็นอย่างมากและมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติอย่างง่ายมาช่วยในการพยากรณ์ โดยจะมีการจดบันทึกข้อมูลการซื้อ
ขายอย่างละเอียดในแต่ละครั้ง แล้วนามาวิเคราะห์ช่วงราคาขายผลผลิตที่มีราคาสูงไปจนถึงช่วงที่มีราคาต่าเพื่อนาไปใช้ประกอบ
เป็นข้อมูลสาหรับการจัดการภายในสวนให้ได้ผลผลิตสูงในช่วงที่มีราคาสูง เช่น ช่วงตรุษจีน วันชาติจีน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านราคากับลูกค้าเพื่อนามาใช้ในการพยากรณ์ เกษตรกรมีการวางแผนและปรับแผนการทางานด้านโลจิสติกส์ที่
รวดเร็วจากข้อมูลทางสถิติที่ได้พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามที่พยากรณ์ไว้ ก็จะมีการ
ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและทาการปรึกษาภายในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ยกตัวอย่าง เช่น ก่อนการซื้อขาย
จะเริ่มต้นขึ้นในแต่ละครั้งสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรจะมีการสื บราคารับซื้อกล้วยไข่จากผู้ประกอบการส่งออกแต่ละ
รายแล้วนามาประกอบการพิจารณาผลผลิตของตนว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่งออกหรือไม่และมีปริมาณเท่าใด จากนั้นก็จะมีการ
ติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไข่เพื่อต่อรองราคาที่ต้องการ หากยังตกลงกันไม่ได้ก็จะทาการติดต่ อประสานงาน
กับผู้ประกอบการส่งออกรายอื่นที่ให้ราคาดีกว่ามารับซื้อ แต่บางครั้งเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรก็ต้องขายผลผลิตในราคาที่ตนไม่
พอใจเพราะกลัวผลผลิตจะเสียหาย
กลุ่มเกษตรกรมีระบบการจัดการติดตามสถานะวัสดุคงคลังที่สั่งซื้อ ผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการจดบันทึกวัสดุ
คงคลังสาหรับการใช้งานภายในสวนกล้วยไข่ และให้ลูกจ้างทาการตรวจสอบอยู่เสมอ และมีระบบการจัดการติดตามสถานะสินค้าที่
ได้สั่งซื้อจากผู้ขายวัตถุดิบตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ เกษตรกรมีการกาหนดวิธีการทางานที่เป็นมาตรฐานอย่างชัดเจน กลุ่มเกษตรกรมี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่ภายในสวน จนไปถึงการซื้อขายกล้วยไข่ มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดาเนินงานด้าน
การจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเกษตรจะรวมตัวกันไปศึกษาดูงานยังพื้นที่ที่มีความสามารถผลิตกล้วยไข่ให้มี
ปริมาณสูง และมีคุณภาพในการส่งออก
ดัชนีด้านที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์
กลุ่มเกษตรท่าใหม่มีกลยุทธ์ดีกว่ากลุ่มเกษตรกรสอยดาว กลุ่มเกษตรกรเขาคิชฌกูฎ กลุ่มเกษตรกรมีการปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์ในทุกกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้และประสบผลสาเร็จทุกกิจกรรม การพัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์ต่ างๆ
ภายในกลุ่มจะมีการคานึงถึงกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้กลุ่มตนเองสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากที่สุด กลุ่มเกษตรกรทราบถึงอัตราการเพิ่มลดของการหมุนเวียนผลผลิตกล้วยไข่ และมีการวิเคราะห์เพื่อนาผลการ
วิเคราะห์มาวางแผนการจัดการรอบหมุนเวียนของเงินสดได้อย่างต่อเนื่องและเป็นอย่างดี เกษตรกรมีการส่งมอบกล้วยไข่ให้กับผู้มา
ติดต่อรับซื้อตามที่ได้ตกลงกัน โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประสานงานของกลุ่มหรือประธานกลุ่มเกษตรกรจะแจ้งวัน เวลา ปริมาณการรับซื้อ
ดังกล่าวให้สมาชิกทราบ และมีการจัดหายานพาหนะที่มีความเหมาะสมกับการบรรทุกกล้วยไข่มาใช้ในการขนส่งอันเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดส่งตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในสมุดบันทึก กลุ่มเกษตรกรมีอัตราการส่งมอบกล้วยไข่ทันเวลา มีคุณภาพ
เหมาะสาหรับการส่งออก (A AA AAA) และมีปริมาณตรงตามคาสั่งซื้อของลูกค้าที่ได้ตกลงกันไว้ กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจานวน
กล้วยไข่ให้ ตรงตามค าสั่ งซื้อของผู้ รับ ซื้อและมีการคัดเกรดกล้ วยไข่เป็ น A AA AAA และ B อีกทั้ งกลุ่ มเกษตรกรมี การท าการ
ประมาณรายได้ที่จะได้รับ ซึ่งถ้าหากถูกผู้รับซื้อกดราคาปรับเป็นตกไซด์มากก็จะทาการไม่ขายกล้วยไข่ที่ถูกปรับตกไซด์ แต่จะนา
กล้วยไข่ดังกล่าวไปขายตลาดอื่นๆ ที่รับซื้อและให้ราคาดีกว่าเพื่อลดค่าเสียโอกาส
กลุ่มเกษตรกรมีความใส่ใจในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหากเกิดสารตกค้างในกล้วยไข่มากเกินไป ปัจจุบันสมาชิก
ภายในกลุ่มบางท่านมีแนวคิดลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการปลูกกล้วยไข่ โดยการสร้ างแปลงทดลองปลูกกล้วยไข่ที่ใช้น้าหมัก
ชีวภาพแทน และในการเลือกซื้อถุงฟรอยด์คลุมเครือกล้วยไข่ที่สามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเป็นการช่วย
ลดโลกร้อนอีกทางหนึ่ง กลุ่มเกษตรกรมีการจดบันทึกและวิเคราะห์ต้นทุนตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการส่งขายไว้ในสมุดบั นทึกของกลุ่ม
และสมุดจดบันทึกเกษตรกรแต่ละท่าน เพื่อนาไปวิเคราะห์หาต้นทุนฐานกิจกรรม กลุ่มเกษตรกรมีแผนงานการลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี
โดยการทดลองแปลงปลูกกล้วยไข่โดยใช้น้าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ

401

Proceeding of 10th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,

29-31 May 2017

ดัชนีด้านที่ 4 ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่ ม เกษตรท่ า ใหม่ มี กลยุ ทธ์ ดี กว่ ากลุ่ มเกษตรกรสอยดาว กลุ่ ม เกษตรกรเขาคิ ชฌกู ฎ กลุ่ ม เกษตรกรมี ก ารก าหนด
รหัสมาตรฐานเฉพาะสินค้าคงคลังเท่านั้น มีการนาคอมพิวเตอร์เข้ ามาช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจัดการ
กิจกรรมโลจิสติกส์บางกิจกรรมเท่านั้น เช่น สืบค้นข้อมูลการพยากรณ์อากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อกิจกรรมการวางแผนการ
ผลิต เกษตรกรได้ใช้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และมีการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศกันเองภายในกลุ่ม
ดัชนีด้านที่ 5 ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้ตระหนักถึงความร่ วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจ โดยมีการปรึกษากันระหว่างกลุ่ม
หรือจัดตั้งโครงการศึกษาดูงานร่วมกัน เพื่อพัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาดู
งานให้กับเกษตรกลุ่มต่างๆทั่วจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากนายประสิทธิ์ แพทย์ประทุม ประธานกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่อาเภอท่าใหม่
ได้รับเลือกให้เป็นแปลงสาธิตกล้วยไข่ จากสานักงานเกษตรอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเกษตรกรให้ความสาคัญของการ
ร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างองค์กรและหน่วยงานวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะโครงการวิจัยนี้ทางกลุ่มเกษตรกรได้ให้ ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อโครงการวิจัย เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประเมินศักยภาพฯเป็นต้น
จากการประเมินศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ไทยในจังหวัดจันทบุรีของกลุ่มเกษตรกรเขาคิชฌกูฎ กลุ่มเกษตร
ท่าใหม่ และกลุ่มเกษตรกรสอยดาว พบปัญหาว่า กลุ่มเกษตรกรขาดข้อมูล หรือการเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและข้อมูลของลูกค้า
ปลายทาง ซึ่งมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ของกลุ่ม ขาดความรู้ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาดความเอาใส่ใจต่อการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ยังอยู่ในระดับต่า
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บทคัดย่อ
อุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนนยังคงสร้างความเสียหายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ทราบกันดีว่า
สาเหตุหลักมาจากบุคคล แม้มีมาตรการบังคับตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แต่กลับไม่ได้ช่วยให้พฤติกรรมของผู้ขับ
ขี่เปลี่ยนไป งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาความเชื่อมโยงของการบังคับมาตรการตามกฎหมายต่อผู้ประกอบการขนส่งและคนขับรถบรรทุก
ในกลุ่มสินค้าอันตราย โดยงานวิจัยนี้มีการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ คือ เชิงคุณภาพเก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
คู่มือของคนขับรถบรรทุกซึ่งผู้ประกอบการเป็นผู้บังคับใช้ต่อคนขับรถ และในเชิงปริมาณใช้วิธีการทอดแบบสอบถามให้คนขับ
รถบรรทุกสินค้าอันตรายจานวน 50 คน และนาข้อมูลมาประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานดัชนีชี้วัด ผลการศึกษาพบว่า คู่มือที่
ผู้ประกอบการออกแบบไว้เพื่อบังคับใช้ต่อคนขับรถบรรทุกเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่กฎหมายบังคับใช้ และหากพิจารณาถึง
ความเข้มงวดในการบังคับใช้พบว่าคู่มือมีการกาหนดดัชนีชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจนกว่า ผลการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานดัชนีชี้วัดพบว่าคนขับรถส่วนใหญ่ละเมิดกฎระเบียบเรื่องการใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างการปฏิบัติงานมากที่สุด
คาสาคัญ: มาตรการ ผู้ประกอบการขนส่ง คนขับรถบรรทุก สินค้าอันตราย

Abstract
Prior to any causes, human error has been claimed as a source of the land transportation accidents.
Despite the enforcement of the Land Transport Act B.E. 2522, the drivers’ behaviors remain unchanged. This study
aimed to qualitatively and quantitatively investigate the congruence between the enforcement of legislative
measures and the behaviors of the carrier supporting carriers and truck drivers of dangerous goods transportation.
For the qualitative aspect, the truck drivers’ manual provided by the carrier supporting carriers and the Land
Transport Act B.E. 2522 were analyzed in terms of appropriate working regulations. For the quantitative aspect, forty
truck drivers were asked to complete the questionnaire. The obtained data was analyzed and then formulated the
indicators of the success of the enforcement of the legislative measures. The finding revealed that the truck drivers’
manual was consistent with the Land Transport Act B.E. 2522. Regarding the strict enforcement of the legislative
measures, it was found that the truck drivers’ manual provided clearer working guidelines. In addition, the overall
indicators indicated the violation of the working regulation that the truck drivers often used communication
equipment during working hours. This finding yielded the suggestion and recommendation on how to successfully
enforce the legislative measures on the transportation of dangerous goods, in more practical way.
Keywords: Legislative Measures, Carrier Supporting Carriers, Truck Drivers, Dangerous Goods

1. บทนา
ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทยเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากสามารถรองรับการให้บริการแบบถึงมือผู้รับ
(door-to-door) ได้ครอบคลุมมากกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น เมื่อปริมาณการขนส่งทางถนนเพิ่มขึ้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว คือ
“อุบัติเหตุ” สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาจาก 3 สาเหตุ คือ บุ คคล ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม การเกิดอุบัติเหตุ
ในแต่ละครั้งอาจมาจากสาเหตุหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจมาจากทั้ง 3 สาเหตุร่วมกันก็ได้ แต่บ่อยครั้งที่สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุนั้น มีผลมาจากปัจจัยด้านบุคคล ((ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย, 2551))
แม้ในประเทศไทยจะมีการตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
แต่กลับพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามสถิติการเกิดอุบัติเหตุซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยกรมขนส่ง
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ทางบก ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 พบว่าจานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกตั้งแต่
ขนาด 4 ล้อ จนถึง 10 ล้อ มีปริมาณสูงถึง 16,928 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22 ของจานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด

ตารางที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจาแนกตามประเภทยานพาหนะ(กรมการขนส่งทางบก,2559)
ประเภทยานพาหนะ
รถจักรยาน
รถสามล้อ
รถจักรยานยนต์
รถสามล้อเครื่อง
รถยนต์นั่ง
รถตู้โดยสาร
รถบรรทุกเล็ก
รถโดยสารขนาดใหญ่
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถบรรทุก 10 ล้อ
รถอีแต๋น
รถแท็กซี่
อื่นๆ
รวม

จานวน (ครั้ง)
1,486
56
29,057
246
24,541
1,063
14,125
814
1,436
1,367
2,344
292
76,827

ตารางที่ 2 แสดงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก 3 อันดับแรก เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมาย
กาหนด ร้อยละ 14.09 อันดับสอง เกิดจากการขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด 14.08 และอันดับที่สาม เกิดจากอุปกรณ์ชารุด
ร้อยละ 11.52 (กรมการขนส่งทางบก,2559) จากข้อมูลดังกล่าว ยิ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนั้นมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยด้านบุคคลเป็นหลัก

ตารางที่ 2 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2559 (สานักงานตารวจแห่งชาติ,2559)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาเหตุ

จานวน

ขับรถเร็วเกินอัตราที่กาหนด
ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด
อุปกรณ์ชารุด
ขับรถตามกระชั้นชิด
ขับรถผิดช่องทาง, ขับคร่อมเส้น
ขับรถไม่ชานาญ/ไม่เป็น
ไม่ยอมให้รถที่มีสิทธิ์ไปก่อน
ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยว
เมาสุรา
ฝ่าฝืนป้ายสัญญาณไฟ/เครื่องหมายจราจร
อื่นๆ
รวม

8,862
8,861
7,247
6,908
3,294
3,230
2,688
1,039
998
892
18,894
62,913

ร้อยละ
14.09
14.08
11.52
10.98
5.24
5.13
4.27
1.65
1.59
1.42
30.03
100.00

แม้การเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มรถบรรทุกอาจไม่ได้มีจานวนสูงสุดเมื่อเทียบกับยานพาหนะประเภทอื่น แต่สามารถสร้างความ
เสียหายทั้งต่อตัวผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของสินค้า และผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะกลุ่มรถบรรทุกที่สินค้าอันตราย ซึ่งในประเทศ
ไทยมี แ นวโน้ ม ขยายตั วเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการการพั ฒ นาด้ านอุ ต สาหกรรมอย่า งกว้า งขวาง ซึ่ งรวมถึ งอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี
อุตสาหกรรม เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ (กรมควบคุมมลพิษ,2555) อย่างไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุหนึ่ง
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ครั้งของรถบรรทุกสินค้าอันตรายสามารถก่อให้เกิดความรุนแรงของเหตุการณ์ได้มากกว่ารถบรรทุกทั่วไป เช่น การรั่วไหลของ
สารเคมี การเกิดไฟไหม้ และการระเบิด เป็นต้น (รักชาติ ชาติสิริทรัพย์,2549)
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายของอุบัติภัย ที่เกิดจากการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน กระทรวงคมนาคม
โดยกรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดทาข้อกาหนดการขนส่งสินค้าอันตราย ทางถนนของประเทศไทยขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2547
(กรมการขนส่งทางบก,2555) แต่ยังไม่ช่วยให้ความรุนแรงและจานวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงแต่อย่างใด
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงตระหนักว่าการอุบัติเหตุของรถบรรทุกสินค้าอันตรายเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเนื่องด้วยเป็น
ส่ วนส าคั ญ อย่ า งหนึ่ งที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาจราจร ดั งนั้ น ในการวิจั ย นี้ ผู้ วิ จัย ได้ ท าการศึ ก ษาการบั งคั บ มาตรตามกฎหมายของ
ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกสินค้าอันตรายและประเมินพฤติกรรมของคนขับรถบรรทุกตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัด เพื่อแสดงให้เห็น
ความเชื่อมโยงของการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอันตรายต่อคนขับรถบรรทุก ภายใต้กรอบ
มาตรการบังคับตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และคู่มือของคนขับรถบรรทุกสินค้าอันตรายของ
ผู้ประกอบการขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างแนวทางในการปรับปรุงคู่มือของผู้ประกอบการและ
พฤติกรรมการขับขี่ของคนขับรถบรรทุกสินค้าอันตราย และอาจช่วยให้อุบัติเหตุของรถบรรทุกสินค้าอันตรายลดลดลงในอนาคต

2. วิธีการศึกษา
เนื่องด้วยงานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จึงแสดงขั้นตอนการวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

2.1 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ หัวหน้าและพนักงานแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการให้บริการขนส่งสินค้าอันตรายด้วยรถบรรทุก และ คนขับรถบรรทุก

ตารางที่ 3 ประเภทและจานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
จานวน

หัวหน้าแผนก (คน)
1

พนักงาน (คน)
3

คนขับรถบรรทุก (คน)
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2.2 วิธีรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
2.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษาในเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Focus Group) โดยอาศัยเครื่องมือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากหั ว หน้ า และพนั ก งานในแผนกอาชี ว ะอนามั ย และความปลอดภั ย โดยโครงสร้ า งของแบบสั ม ภาษณ์
ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ 4 ประเด็น คือ
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุของรถบรรทุกสินค้าอันตราย
- มาตรการทางกฎหมายมีส่วนช่วยในการลดการเกิดอุบัติเหตุได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
- มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากอุบัตเิ หตุและระดับความเสียหาย
- แนวทางการรับมือกับปัญหาอุบัติเหตุของรถบรรทุกสินค้าอันตราย
2.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ
การศึกษาในเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลจากคนขับรถบรรทุก โดยโครงสร้างของ
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- การประเมินพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนด้วยตนเองของคนขับรถบรรทุก
- คาถามปลายเปิด

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Introduction) และการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบ
ข้อมูล(Constant Comparison)
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2.3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของงาน (KPI) และ สถิติพื้นฐาน
เมื่อได้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะนาผลมาทาการเปรียบเทียบเพื่อแสดงความสอดคล้องของการ
บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการ และคนขับรถบรรทุก

ตารางที่ 4 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ขั้นตอนการวิจัย

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

วิธีรวบรวมข้อมูล

การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Focus Group)

ทอดแบบสอบถาม

เครื่องมือ
โครงสร้างของเครื่องมือ

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
มีประเด็นสาคัญ 4 ประเด็น คือ
o ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุก
สินค้าอันตราย

แบบสอบถาม
มี 3 ตอน

o มาตรการทางกฎหมายมีสว่ นช่วยในการลดการ
เกิดอุบัติเหตุได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

o การประเมินพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนด้วยตนเอง
ของคนขับรถบรรทุก

o มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุและระดับ
ความเสียหาย

o คาถามปลายเปิด

o ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

o แนวทางการรับมือกับปัญหาอุบัติเหตุของ
รถบรรทุกสินค้าอันตราย
การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Introduction)
และการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบข้อมูล(Constant
Comparison)

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของงาน(KPI) และ สถิติพื้นฐาน

3. ผลการศึกษา
การรายงานผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการสัมภาษณ์ และผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของงาน
ดังนี้

3.1 ผลการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างจานวน 4 คน ซึ่งทาหน้าที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภั ยในการทางานของคนขับ
รถบรรทุก ด้วยประเด็นคาถาม 4 ประเด็น สามารถรายงานผลได้ ดังนี้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกสินค้าอันตราย
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 คน ให้คาตอบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกตรงกัน คือ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคน และพนักงาน 2 ใน 3 คน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “พนักงานส่วนใหญ่พักผ่อน
ไม่เพียงพอ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กาหนด ทาให้ต้องมีการแจ้งเตือนจากทางสานักงานไปยังคนขับรถที่กาลังอยู่ทาการขนส่งสินค้า
บ่อยครั้ง รวมทั้งคนขับรถส่วนใหญ่ยังมีความประมาท เนื่องจากคิดว่าตนมีประสบการณ์ในการขับรถมาพอสมควรจึงไม่จาเป็นต้อง
พักตามเวลาที่กฎหมายกาหนด หรือขับตามความเร็วที่กาหนด ก็ยังสามารถทางานได้อย่างไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่จริงๆแล้วอุบัติเหตุยัง
ไม่ทันเกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้บ่อยเข้า โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุย่อมสูงขึ้น ” ส่วนหัวหน้างานและพนักงานอีก 1 คน ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากปัจจัยด้านบุคคลแล้ว สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกสามารถเกิดได้จากสภาพรถบรรทุกไม่พร้อม
ใช้งานอย่างกะทันหัน กล่าวคือ แม้จะตรวจเช็คสภาพรถก่อนปล่อยออกไปทางานทุกครั้ง แต่ยังมีบ้างที่การตรวจสอบนั้ นเกิดความ
ผิดพลาดและส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ซึ่งอาจนับว่าเป็นความผิดพลาดจากการทางานของบุคคลและส่งผลต่อ
ยานพาหนะที่ใช้ขับขี่ก็อาจเป็นได้
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2. มาตรการทางกฎหมายมีส่วนช่วยในการลดการเกิดอุบัติเหตุได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ในประเด็นนี้หัวหน้าแผนกให้ ความเห็นว่ามาตรการด้านกฎหมายมีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้
เช่น คนขับรถทุกคนต้องมีใบขับขี่ ซึ่งธุรกิจนามาตรการนี้มาปรับใช้ในขั้นตอนการคัดเลือกคนขับรถบรรทุกว่า “คนขับรถทุกคนต้อง
มีใบขับขี่ และหรือต้องมีประสบการณ์การทางานมาในระยะหนึ่ง ซึ่งถ้ามี ประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกสินค้าอันตรายจะถูก
พิจารณามากขึ้นในขั้นตอนการคัดเลือก แต่หากไม่มีประสบการณ์โดยตรง ทางแผนกจะมีการจัดการโดยให้คนขับรถบรรทุกที่ยัง
ขาดประสบการณ์ไปทาหน้าที่คู่กับคนขับรถที่มีความเชี่ยวชาญแล้วเพื่อเรียนรู้การทางานหน้างานจริง ” ในส่วนของพนักงานให้
ความเห็นว่า “มาตรการที่บังคับใช้ตามกฎหมายนั้นนับว่ามีความสาคัญอย่างมากเนื่องจากรถบรรทุกสินค้าอันตรายนั้น ถือว่าเป็น
รถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่บนท้องถนน ถ้าเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้สนิ้ สุดเพียงแค่การชนหรือกระทบกระทั้งเท่านั้น แต่สิ่งที่น่ากลัวคือสิ่งที่
เกิดตามมาหลังจากเกิดการชน เช่น ถังรั่วทาให้สารเคมีซึ่งเป็นสินค้าอันตรายรั่วไหล ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างอ่อนไหวคือติดไฟง่าย
ถ้าเป็นเช่นนั้นอันตรายร้ายแรงหลังจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งไม่สามารถควบคุมได้และส่งผลเสียหายต่อผู้ใช้ทางร่วมกันในช่วงเวลา
นั้น ” เพิ่มเติมอีกว่า “เทคนิคสาคัญสาหรับการนาเอามาตรการมาประยุกต์ใช้นั้น ไม่สามารถนามาใช้ได้ตรงตรง เช่นการท่องจา
และทาตาม แต่ต้องเริ่มจากการสร้างจิตสานึกที่ดีที่มีแนวทางสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับที่กฎหมายกาหนดไว้ รวมถึงการให้
ความรู้แก่คนขับรถบรรทุกเมื่อเจอสถานการณ์ที่ผิดปกติเนื่องมาจากสภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อให้คนขับรถบรรทุกสารถปกป้องสินค้า
ยานพาหนะ ตนเอง และคนรอบข้างได้ ” และที่สาคัญที่ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความเห็นตรงกันคือ “งานขนส่งเราฝากความหวังไว้ที่
คนขับรถ ดังนั้น คนขับรถบรรทุกต้องทางานอย่างมีสติ” นั่นเอง
3. มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุและระดับความเสียหาย
เมื่อผู้วิจัยถามถึงประเด็นมูลค่าความเสียหาย ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 4 คน ให้คาตอบตรงกันว่า “มูลค่าความเสียหาย
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม่สามารบอกเป็นค่าเฉลี่ยได้ เนื่องจากมีตั้งแต่มูล ค่าความเสียหายระดับต่าจนถึง
ระดับสูงแต่ถ้าประมาณยอดรวมของมูลค่าความเสียหายต่อปีอยู่ที่หลักล้าน อย่างถ้าบริษัทขนาดเล็กจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ล้าน/ปี
จานวนที่เกิดอุบัติเหตุประมาณ 30 ครั้ง/ปี ตกเดือนละ 2-3 ครั้ง ที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น”
4. แนวทางการรับมือกับปัญหาอุบัติเหตุของรถบรรทุกสินค้าอันตราย
ในประเด็นนี้ผู้วิจัยให้ผู้สัมภาษณ์ตอบเป็นประเด็นย่อยตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ คือ บุคคล ยานพาหนะ และ
สภาพแวดล้อม ดังนี้
1 ด้านบุคคลตอบโดยหัวหน้าแผนก
ให้ความเห็นเรื่องแนวทางการรับมือกับคนขับรถบรรทุกซึ่งอาจเป็นผู้มีส่วนในการเกิดอุบัติเหตุว่า “ในส่วนของธุรกิจ
นั้นได้มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้กับคนขับรถบรรทุกได้ศึกษาก่อนการทางาน ซึ่งคู่มือนี้ดัดแปลงมาจากมาตรการที่บังคับใช้
ตามพระราชบัญญัติขนส่งสินค้าทางบก แต่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือคู่มือ ต่างเป็นเพียงตัวอักษร ไม่สามารถบังคับให้คนขับรถ
ปฏิบัติตามได้ 100 % ดังนั้น ต้องใช้ความเข้างวดของหัวหน้างานเข้าไปช่วยย้าเตือนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การตรวจความพร้อมใน
ตอนเช้าก่อนปล่อยคนขับออกไปทางาน แต่ก็มีช่องโหว่ที่คนขับบางคนก็ไม่ได้รับการตรวจเพราะออกไปทางานก่อนที่จะมีการตรวจ
หรืออาจต้องนาคนขับรถเข้าฝึกอบรมบ่อยขึ้นเพื่อตอกย้าจิตสานึกให้คงอยู่ในใจอยู่เสมอ และกรณีที่ทาให้คนขับเกิดจิตสานึกรัก
ความปลอดภัยได้อย่างมาก คือ กรณีที่เพื่อร่วมงานเกิดอุบัติเหตุและมีผลทาให้ ตาย ติดคุก ต้องหนีคดี หรือตกงาน จะยิ่งทาให้
พนักงานมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับรถมากขึ้น”
2 ด้านยานพาหนะ
เนื่องจากในประเด็นคาถามที่ 1 มีพนักงาน 1 คน ให้ความเห็นว่าปัจจัยด้านยานพาหนะมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ค่อนข้างมาก ดังนั้น พนักงานคนนั้นจึงอาสาตอบคาถามในส่วนนี้ว่า “ความพร้อมของยานพาหนะนั้นสาคัญมาก ถ้ามีการตรวจ
ความพร้อมของยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอจะช่วยให้คนขับรถบรรทุกได้รับความปลอดภัยตามไปด้วย เนื่องจากรถบรรทุก
ที่มีขนาดใหญ่สามารถปกป้องร่างกายของคนขับได้ แต่ถ้ารถไม่พร้อมก็ย่อมเกิดอันตรายทั้งต่อตัวคนขับและคนที่ร่วมใช้ทางในเวลา
นั้นด้วย”
3 ด้านสภาพแวดล้อม
ผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้ ง 4 คน ให้ แนวทางในการรับมือร่วมกันว่า “ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมเป็น สิ่งควบคุมไม่ได้ แต่
สามารถระมัดระวังได้ เช่น เส้นทางการขนส่ง ในเส้นทางที่ขนส่งเป็นประจาคนขับรถบรรทุกจะชานาญในด้านเส้นทาง แต่ถ้า
เส้นทางที่ใช้ประจามีหลุมมีบ่อ อาจต้องของให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไขเพราะสภาพผิวถนนมีผลต่อความปลอดภัย
อย่างมาก หรือกรณีน้าท่วมธุรกิจขนส่งต้องสรรหาเส้นทางขนส่งกันเองเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายวันกันไป สาหรับรถบรรทุก
ขนาดใหญ่อาจไม่มีปัญหาเรื่องการลุยน้า แต่อาจประสบกับปัญหาถนนทรุดตัวมากกว่า”
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3.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ดัชนีชี้วัด
1. ข้อมูลทั่วไป
จากการเก็บ ข้ อมู ลจากกลุ่ม คนขับ รถบรรทุ กสิ นค้ าอัน ตรายจ านวน 50 คน พบว่า คนขับ รถบรรทุ กส่วนใหญ่ มีอ ายุ
ประมาณ 22-30 ปี จานวน 15 คิดเป็นร้อยละ 30 ของจานวนคนขับรถทั้งหมด รองลงมาจะอยู่ในช่วงอายุ 41-45 ปี จานวน 12
คิดเป็นร้อยละ 24 ของจานวนคนขับรถทั้งหมด และ อันดับ 3 อยู่ในช่วงอายุ 31-35 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ของ
จานวนคนขับรถทั้งหมด ทั้งนี้จากตารางที่ 5 พบว่าจานวนคนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานอยู่ในช่วง 6-10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 28 ของจานวนคนขับรถทั้งหมดและ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการเฉี่ยวชน ร้อยละ 24 ของ
ลักษณะการเกิดอุบติเหตุของคนขับรถทั้งหมด

ตารางที่ 5 จานวนคนขับรถบรรทุกสินค้าอันตรายแบ่งตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ(ปี)
22-30
31-35
35-40
41-45
46-50
รวม

จานวน (คน)
15
9
7
12
7
50

สัดส่วน
0.3
0.18
0.14
0.24
0.14
1

จากตารางที่ 6 จานวนคนขับรถ 50 คน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานขับรถบรรทุกประมาณ 11-20 ปี และส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ดังตารางที่ 7 โดยลักษณะการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นการเฉี่ยวชน คิดเป็นร้อยละ 48 ของ
จานวนกลุ่มตัวอย่างคนขับรถทั้งหมด

ตารางที่ 6 จานวนคนขับรถบรรทุกสินค้าอันตรายแบ่งตามประสบการณ์ทางาน
ประสบการณ์การทางาน (ปี)
1-5 ปี
6-10 ปี
11-20 ปี

จานวน (คน)
11
14
25
50

รวม

สัดส่วน
0.22
0.28
0.5
1

ตารางที่ 7 ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลักษณะการเกิดอุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
รถคว่า
ลงข้างทาง
เฉี่ยวชน
ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
รวม

จานวนครั้ง
0
0
16
24
10
50

จากข้อมูลทั่วไปสามารถอนุมานได้ว่าคนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงวัยกลางคนที่กาลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ผนวกกับ
ประสบการณ์การทางานอยู่ในระดับกลาง คือ ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป จึงส่งผลให้ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุมีความรุนแรงในระดับต่า
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

1. ผลการประเมินตนเองของคนขับรถบรรทุกสินค้าอันตราย
ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ KPI เพื่อให้คนขับรถบรรทุกประเมินตันเอง ดังนี้
ระดับที่ 1 ผ่านตามมาตรฐานของข้อบังคับตามกฎหมาย = ปฏิบัติ 0 ครั้ง /ห้ามฝ่าฝืน
ระดับที่ 2 ผ่านตามมาตรฐานคูม่ ือของคนขับรถบรรทุก = ปฏิบัติ 1-5 ครั้ง / ฝ่าฝืน 1-5 ครั้ง
ระดับที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายและคู่มือของคนขับรถบรรทุก = ปฏิบัติ 5 ครั้งขึ้นไป / ฝ่าฝืน 5 ครั้งขึ้นไป
ผลการประเมินตนเองของคนขับรถบรรทุกด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอิงตามสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
คือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านยานพาหนะ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม แสดงผลดังนี้
1 ปัจจัยด้านบุคคล
ปัจจัยด้านบุคคลได้มีการประเมินพฤติกรรมของคนขับรถตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 โดยปัจจัยที่นามาประเมิน มีดังนี้
1. การใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่
2. การสูบบุหรี่
3. การขับขี่เกินอัตราที่กาหนด
4. การคาดเข็มขัดนิรภัย
5. การเสพสิ่งเสพติดหรือของมึนเมา
6. ความเหนื่อยล้า
7. การขับรถเกิน 4 ชม.โดยไม่หยุดพัก
8. การพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชม./วัน
9. การตรวจความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่

ตารางที่ 8 KPI ด้านบุคคล
KPI ด้านบุคคล
ผ่านตามมาตรฐานของข้อบังคับตามกฎหมาย
ผ่านตามมาตรฐานคู่มือของคนขับรถบรรทุก
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายและคู่มือของคนขับรถบรรทุก
รวม

จานวน (คน)
4

สัดส่วน
0.08

46
0
50

0.92
0
1

จากการประเมินตนเองของคนขับรถบรรทุก พบว่า คนขับรถบรรทุกปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายเพียง 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 8 แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดตามคู่มือของคนขับรถพบว่ามีคนขับรถผ่านมาตรฐานของคู่มือ 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92 หมายความว่าคนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่ยังมีการฝ่าฝืนข้อบังคับตามกฎหมาย สูงถึงร้อยละ 92 ของจานวนคนขับ
รถบรรทุกทั้งหมด
2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ
ปัจจัยด้านยานพาหนะได้มีการประเมินพฤติกรรมของคนขับรถในการตรวจความพร้อมของยานพาหนะตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยปัจจัยที่นามาประเมิน มีดังนี้
1. การตรวจเช็คแรงดันลม
2. การตรวจวัดน้ามันเครื่อง
3. การตรวจสภาพล้อ
4. การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย
5. การตรวจสอบถังดับเพลิง
6. การตรวจสอบกระจกมองข้าง
7. การตรวจสอบไฟเตือน
8. การตรวจสอบระบบเบรก
9. การตรวจสอบเสียงแตร
10. การตรวจสอบระบบGPS
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ตารางที่ 9 KPI ด้านยานพาหนะ
KPI ด้านยานพาหนะ
ผ่านตามมาตรฐานของข้อบังคับตามกฎหมาย
ผ่านตามมาตรฐานคู่มือของคนขับรถบรรทุก
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายและคู่มือของคนขับรถบรรทุก
รวม

จานวน (คน)
17
33
0
50

สัดส่วน
0.33
0.67
0
1

จากการประเมินตนเองของคนขับรถบรรทุกในการตรวจสอบยานพาหนะก่อนการขับขี่ พบว่า คนขับรถบรรทุก
ปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมาย 17 คน คิดเป็นร้อยละ 33 แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดตามคู่มือของคนขับรถพบว่ามี
คนขับรถผ่านมาตรฐานของคู่มือ 33 คน คิดเป็นร้อยละ .67 แสดงให้เห็นว่าคนขับรถบรรทุกที่ปฏิบัติตามกฎหมายมีจานวนน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนคนขับรถทั้งหมด
3 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้อมขณะขับขี่ ได้มีการประเมินสถานการณ์ ที่คนขับ รถต้องพบเจอ ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการขนส่ง โดยปัจจัยที่นามาประเมิน มีดังนี้
1. สภาพถนนชารุด
2. ฝนตก ถนนลื่น
3. ไฟไหม้ข้างทาง
4. แสงสว่างจากรถคันที่สวนมา
5. ทางโค้งและทางลงเขา

ตารางที่ 10 KPI ด้านยานพาหนะ
KPI ด้านสิ่งแวดล้อม
ผ่านตามมาตรฐานของข้อบังคับตามกฎหมาย
ผ่านตามมาตรฐานคู่มือของคนขับรถบรรทุก
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายและคู่มือของคนขับรถบรรทุก
รวม

จานวน (ครั้ง)
165
35
0
200

สัดส่วน
0.83
0.18
0.00
1

จากตารางที่ 10 คนขับรถบรรทุกต้องพบเจอสถานการณ์ตามปัจจัยที่นามาประเมินผล ซึ่งหากคนขับรถละเมิดการ
ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ตามมา ซึ่ง พบว่าจากการเก็บข้อมูล 50 คน พบว่าคนขับรถเจอ
สถานการณ์รวมกัน 200 เหตุการณ์ และได้ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย 165ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83 ผ่านมาตรฐานตามคู่มือ
ของผู้ประกอบการ 35 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18

4. สรุปผล
ข้อค้นพบสาคัญจากการศึกษาในครั้งนี้มี 2 ประเด็น คือ
1. การบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายยังไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากมีการลดหย่อนผ่อน
ปรนให้คนขับรถสามารถละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายได้
การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาในบริษัทผู้ให้บริการรถบรรทุกสินค้าอันตรายที่มีขนาดเล็กและรับบริการขนส่งให้กับ
บริษัทผู้ผลิตสินค้าอันตรายขนาดใหญ่ พบว่า ความเข้มงวดมีความลดหย่อนมาจากที่กฎหมายกาหนด เช่น การใช้โทรศัพท์ใน
ระหว่างการขับขี่ ในทางกฎหมายห้ามมิให้มีการใช้โทรศัพท์ระหว่างการขับขี่ แต่ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการอนุโลมให้ใช้ได้ ไม่เกิน
5 ครั้ง ซึ่งนั้นแสดงให้เห็นถึงการลดหย่อนในการบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มงวด
แม้ในบริษัทขนส่งขนาดใหญ่ที่มีระบบการบริหารจัดการบุคลากรที่ดี สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดได้อย่างเคร่งครัด
เพียงแต่บริษัทขนาดใหญ่นั้นยังมีการจ้างบริษัทขนาดเล็กให้ดาเนินงานด้านการขนส่งให้ในบางส่วน แม้มีข้อตกลงระหว่างบริษัทขนาด
ใหญ่และบริษัทขนาดเล็กที่รับงานมาทา กาหนดให้มีการควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมาย มิเช่นนั้นจะยกเลิกสัญญาว่าจ้างงานกับ
บริษัทขนาดเล็ก แต่ในทางปฏิบัติยังมีช่องว่างระหว่างการส่งต่อการบังคับใช้มาตรการระหว่างบริษัทขนส่งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
(พณณกร ทองหลิ้ม, 2556)
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2. เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดปัจจัยด้านบุคคลไม่ผ่านมาตรฐานของขับบังคับตามกฎหมายมากที่สุด
สาหรับปัจจัยด้านบุคคลนั้น ในมุมมองของผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสภาพคนขับก่อนการปฏิบัติงานได้เพียง
การสังเกตเท่านั้น ซึ่งไม่อาจทราบถึงปัจจัยที่แฝงเร้นอันอาจเป็นสาเหตุที่ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ เช่น การพักผ่อน การใช้
โทรศัพท์ รายได้ หนี้สิน หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ ผู้ประกอบการทาได้เพียงซักถามแต่ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ถูกพรางไว้ภายใต้ปัจจัยด้านบุคคลและเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตึจราจรของรถบรรทุกตามมา (ประคอง ชื่น
วัฒนา, 2551)
จากประเด็นข้อค้นพบเป็นส่วนหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายต่อคนขับรถบรรทุกนั้นเป็นเรื่อง
ที่ควรให้ความสาคัญ แม้ทุกภาคส่วนจะให้ความสาคัญอยู่แล้วในการสร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพียงใด แต่สิ่งสาคัญ ยิ่งกว่าสิ่งอื่น
ใด คือจิตสานึกของผู้ปฏิบัติงานด้านขนส่งที่จะต้องร่วมกันสร้างจิตสานึกสาธารณะที่ดี พึงตระหนักอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้น ความเสียหายไม่ได้เกิดกับตัวคนขับรถหรือผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกลับต้องมา
ได้รับผลกระทบทั้งพิการหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุก
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก
ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร
Factor Effecting of Determine in Choosing the Third Logistics Service Provider for
Truck Transportation by Among Enterprise at Bangchan Industrial Area Bangkok
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคัดเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์จากบุคคลที่ 3
(Third Logistics Service Provider)ด้านการขนส่งรถบรรทุกของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร
โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมา 76 สถานประกอบการ จาก 93 สถานประกอบการโดยตารางเครซี่มอร์แกน ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
บางชัน กรุงเทพมหานคร ใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์แปลผลข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุกระดับ มากที่สุดถึงปานกลาง
คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 4.01, 3.75, 3.35, 3.28 และ3.23 ตามลาดับ
คาสาคัญ ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ขนส่งโดยรถบรรทุก

Abstract
The purpose of this research was investigates factors influencing the selection of third party logistics
providers. Truck transportation of operators in Bangchan Industrial Estate, Bangkok by selecting 76 samples from
93 establishments by the tables, Crazy Morgan where located in Bangchan Industrial Estate Bangkok. Use the
Tool to collect data as questionnaire. The analysis of the data using the basic statistics found that the factors
influencing the decision to use the service from logistics service provider in the field of trucking logistics. The
most of moderate are the process factor, personnel factor, price factor, physical factor, product factor and
marketing promotion factors. The average scores were 4.39, 4.01, 3.75, 3.35, 3.28 and 3.23 respectively.
Keywords: Factors influencing decision-making, Logistics service provider, Transportation by truck

1. บทนา
กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการในการจ้างบุคคลภายนอกมาให้บริการ (Outsourcing) มากที่สุด ก็คือ
การขนส่ง ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานที่ผลิตไปยังสถานที่ที่บริโภคสินค้านั้น (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2547) การขนส่ง
นั้นเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีความสาคัญมากต่อการดาเนินธุรกิจ เพราะการขนส่งเป็นตัวกาหนดความรวดเร็วและความสม่าเสมอในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งหากผู้ขายไม่สามารถหาสินค้าได้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ ก็จะทาให้ลูกค้าเกิด
ความไม่พอใจและผู้ประกอบการอาจสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าได้ หรือหากลูกค้าเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมก็จะทาให้เกิดปัญหา
ด้านการผลิตซึ่งอาจหยุดชะงักได้ เนื่องจากชิ้นส่วนและวัตถุดิบมาไม่ทันตามความต้องการ นอกจากการที่ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งมีผลต่อ
ต้นทุนการดาเนินงานของผู้ประกอบการแล้วนั้น การขนส่งยังมีความสาคัญต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของกิจการด้วย การขนส่งที่ไม่
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าหรือวัตถุดิบไม่ตรงเวลา สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่ง หรือการที่ผู้ให้บริการด้านการ
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ขนส่งไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความไม่แน่นอนและเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันได้ ทาให้ผู้ประกอบการจานวนมาก
เริ่มหันมาเห็นความสาคัญของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่า ผู้ให้บริการด้านนี้จะช่วยลด
ต้นทุนด้านการขนส่งหรือสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ (ฐิติมา วงศ์อินตา, 2545)
จากความสาคัญของการเลือกบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุกโดยบุคคลที่ 3 (Third Party Logistics
Providers) ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริษัทให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุกของ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกและมีธุรกิจอยู่หลาย
ประเภท หากผู้ประกอบการมีการตัดสินใจที่ถูกต้องย่อมทาให้กิจการสามารถลดต้นทุนในการดาเนินงานได้และมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น และวางแผนในการก่อตั้งกิจการของผู้สนใจจะประกอบธุรกิจด้านการขนส่งโดยรถบรรทุกต่อไปในอนาคต
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผู้ทาการวิจัยได้ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาปรับใช้กับการ
กาหนดกรอบแนวคิดและการสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยได้แบ่งเป็น แนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์โดยบุคลที่3 แนวคิด
เรื่องการขนส่ง และแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการซื้อที่เป็นองค์กร นอกจากนี้แล้วได้ทาการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ปรีชา ศรีเผ่าพันธ์ (2548) ทาการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริษัท
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง” ทิพย์วรรณ อาจณรงค์ (2547) ทาการศึกษาค้นความอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจขนส่งรถยนต์ โดยรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานคร” รุธิร์ พนมยงค์ (2547) จากศูนย์บริหารธุรกิจ
ยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษาเรื่อง “การเพิ่มระดับคุณภาพการให้บริการทางด้านโลจิ
สติกส์สาหรับผู้ให้บริการจัดการขนส่ง ” นงนุช วงศ์ชุตินาท (2545) ศึกษาเรื่อง “ทัศนะของผู้ประกอบการต่อการจัดการด้านโลจิ
สติกส์” John C. Langley (2006) ได้ศึกษาเรื่อง“ความต้องการในการใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากบุคคลที่สาม (Third Party
Logistics Provider)” สรุ ป โดยรวมว่ า ในการคั ด เลื อ กของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ นั้ น ปั จ จั ย ในการคั ด เลื อ กนั้ น ส่ ว นมาก
ผู้ประกอบการไม่มีความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์ ลักษณะของการประกอบธุรกิจ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ รวมถึง
เป็นการลดความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการนั้นไปยังผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจคัดเลือกผู้ ให้บริ การด้านโลจิสติ กส์ จากบุ คคลที่ 3 (Third Logistics Service Provider) ด้านการขนส่งรถบรรทุ กของ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร

2.วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยศึกษาเฉพาะด้านการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยบุคคล
ที่ 3 เฉพาะผู้ให้บริการด้านขนส่งทางรถบรรทุก โดยมีการกาหนดขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
คัดเลือกประชากร

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
2.1 การคัดเลือกประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่ในนิคมอุสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีจานวน
สถานประกอบการทั้งหมด 93 สถานประกอบการ
2.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) โดยทราบกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 93
สถานประกอบการ และได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 76 สถานประกอบการ ที่มีที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ทาการสร้างแบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
การใช้ วิธีตรวจสอบ IOC (index of item-objective congruence) เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ และ
นาเครื่องมือที่ได้ไปเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และตาแหน่งงาน
มีลักษณะเป็นคาถามปลายปิด (Close end) แบบเลือกตอบ (Check list)
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามข้อมูลด้านองค์กร ได้แก่ ประเภทของกิจการ และระยะเวลาในการประกอบกิจการ มีลักษณะเป็น
คาถามปลายปิด (Close end) แบบเลือกตอบ (Check list)
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
บุคคลที่ 3 ด้านการขนส่งทางรถบรรทุก แบ่งเป็น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางการภาพและปัจจัยด้านกระบวนการ มีทั้งหมด 20 คาถาม โดยคาถามในส่วนนี้จะ
เป็นการประเมินแบบประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จาก 1 ถึง 5 ระดับ คือ
4.21 – 5.00
หมายถึง
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด
3.41 – 4.20
หมายถึง
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาก
2.61 – 3.40
หมายถึง
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึง
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจากน้อยทีส่ ุดถึงมากทีส่ ุดตามลาดับ
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การข้อมูลที่ได้มาผู้วิจัยได้นาสถิติพื้นฐานมาวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) นามาวิเคราะห์และแปรผลจากข้อมูลทางสถิติที่ได้

3. ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชันจานวน 76
สถานประกอบการ การนาเสนอในบทนี้เป็นผลการวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้แยกการนาเสนอ ดังนี้

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

49
27

64.47
35.53

9
61
6

11.84
80.26
7.89

12
38
26

15.79
50.00
34.21

13
57

17.11
75.00

6

7.89

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วน
ผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่าย
ผู้ชว่ ยผู้จัดการฝ่าย/ผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่าย/แผนก

จากตารางที่ 1 ตารางแสดงลักษณะส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจานวน 49 คน
คิดเป็นร้อยละ 64.47 เพศหญิงจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 35.53 ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ต่ากว่า 30 ปี จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.84 ช่วงอายุ 30-50 ปี จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 80.26 ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89
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ระดับวุฒิการศึกษา พบว่า ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 ปริญญาตรี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 50 สูง
กว่าปริญญาตรี จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21 และตาแหน่งงานระดับกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วน/ผู้จัดการ จานวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.11 ระดับผู้จัดการฝ่าย จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย/ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้า
แผนก จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละขององค์กรของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะองค์กร
1.อาหารและเครื่องดื่ม
2.สี กาวและหมึกพิมพ์
3.เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
4.เฟอร์นิเจอร์
5.อื่นๆ
2.ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 1.น้อยกว่า 10 ปี
2.10-30 ปี
3.มากกว่า 30 ปี
1.ประเภทของกิจการ

จานวน
18
11
22
8
17
7
48
21

ร้อยละ
23.68
14.47
29.95
10.53
22.37
9.21
63.16
27.63

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลขององค์กรของกลุ่มตัวอย่างนั้นแบ่งเป็นประเภทของกิจการนั้น พบว่า กิจการประเภทอาหาร
และเครื่องดื่ม มีจานวน 18 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 23.68 กิจการประเภทสี กาวและหมึกพิมพ์ มีจานวน 11 สถาน
ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 14.47 กิจการประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 22 สถานประกอบการ คิด
เป็นร้อยละ 29.95 กิจการประเภทเฟอร์นิเจอร์ จานวน 8 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 10.53 และกิจการอื่นๆ จานวน 17
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 22.37 และระยะเวลาในการประกอบกิจการนั้น พบว่า สถานประกอบการที่ประกอบกิจการ
น้อยกว่า 10 ปี จานวน 7 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 9.21 สถานประกอบการที่ประกอบกิจการช่วง 10-20 ปี มาแล้วมี
จานวน 48 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 63.16 และสถานประกอบการที่ประกอบกิจการมากกว่า 30 ปี มาแล้ว จานวน 21
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 27.63
4.1 ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
1.นโยบายชดใช้ค่าเสียหาย(ระหว่างขนส่ง)
2.ชื่อเสียงของบริษัทผู้ให้บริการ
3.ประสบการณ์ในการดาเนินงาน
ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.57
3.34
2.93
3.28

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.98
1.00
1.19
0.59

ระดับอิทธิพลในการตัดสินใจ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้นจะแบ่งความพึงพอใจออกเป็น
3 ด้านดังนี้คือ 1.นโยบายชดใช้ค่าเสียหาย(ระหว่างขนส่ง) มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 3.57 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ระดับ มาก 2.ชื่อเสียงของบริษัทผู้ให้บริการ มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 3.34 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจระดับ ปานกลาง
3.ประสบการณ์ในการดาเนินงาน มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 2.93 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจระดับ ปานกลาง และ
ระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ยโดยรวมเฉลี่ย 3.28 ๙งมีอทิ ธิพลในการตัดสินใจระดับ ปานกลาง
จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการจาก
บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุกนั้น พบว่า 1.อัตราค่าขนส่งเมื่อเทียบกับการบริการที่ได้รับ มีระดับอิทธิพล
ในการตัดสินใจเฉลี่ย 4.34 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจระดับ มากที่สุด 2. อัตราค่าขนส่งเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น มีระดับ
อิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 3.46 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจระดับ มาก 3.ระยะเวลาในการชาระเงิน มีระดับอิทธิพลในการ
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ตัดสินใจเฉลี่ย 3.33 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจระดับ ปานกลาง และเมื่อสรุปแล้ว ปัจจัยด้านราคาโดยรวม มีระดับอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเฉลี่ย 3.74 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจ มาก

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
จากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก
ปัจจัยด้านราคา
1.อัตราค่าขนส่งเทียบกับบริการที่ได้รับ
2.อัตราค่าขนส่งเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น
3.ระยะเวลาในการชาระเงิน
ปัจจัยด้านราคาโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.34
3.46
3.33
3.74

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.66
0.99
0.86
0.46

ระดับอิทธิพลในการตัดสินใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มาก

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสถานที่ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการ
จากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก
ปัจจัยด้านสถานที่
1.สะดวกเข้าถึงง่าย
2.ติดต่อได้หลายช่องทาง
ปัจจัยด้านสถานที่โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
2.96
3.53
3.24

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.12
1.05
0.75

ระดับอิทธิพลในการตัดสินใจ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสถานที่ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก พบว่า 1.การสะดวกเข้าถึงง่าย มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 2.96 ซึ่งมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจระดับ ปานกลาง 2. ติดต่อได้หลายช่องทาง มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 3.53 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจระดับ มาก
และปัจจัยด้านสถานที่โดยรวม มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 3.24 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจระดับ ปานกลาง

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก
ปัจจัยด้านดารส่งเสริมการตลาด
1.พนักงานบริการถึงออฟฟิต
2.การมีส่วนลด
3.สะสมยอดการใช้
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
2.75
4.01
2.92
3.23

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.01
0.81
1.24
0.60

ระดับอิทธิพลในการตัดสินใจ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก พบว่า 1.พนักงานบริการถึงออฟฟิต มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจ
เฉลี่ย 2.75ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจระดับ ปานกลาง 2.การมีส่วนลด มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 4.01 ซึ่งมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจระดับ มาก 3.สะลมยอดการใช้ มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 2.92 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจระดับ ปานกลาง และ
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวม มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 3.23 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจระดับ ปานกลาง

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก
ปัจจัยด้านบุคลากร
1.การซื่อสัตย์
2.การรับผิดชอบ
3.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ปัจจัยด้านบุคลากรโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.79
4.45
3.79
4.01

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.91
0.68
0.82
0.47
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ระดับอิทธิพลในการตัดสินใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

จากตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการจาก
บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก พบว่า 1.การซื่อสัตย์ มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 3.79 ซึ่งมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจ มาก 2.การรับผิดชอบ มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 4.45 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจ มากที่สุด 3.การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 3.79 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจ มาก และปัจจัยด้านบุคลากรโดยรวม มีระดับอิทธิพล
ในการตัดสินใจเฉลี่ย 4.01 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจ มาก

ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก
ปัจจัยด้านกายภาพ
1.สมรรถนะของรถ
2.ความทันสมัยด้านเครื่องมือ
3.ด้านเครื่องมือสื่อสาร
ปัจจัยด้านกายภาพโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.09
3.14
2.80
3.35

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.66
0.78
0.71
0.40

ระดับอิทธิพลในการตัดสินใจ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก พบว่า 1.ด้านสมรรถนะของรถ มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจ
เฉลี่ย 4.09 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจ มาก 2. ด้านความทันสมัยของเครื่องมือ มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 3.14 ซึ่งมี
อิทธิพลในการตัดสินใจ ปานกลาง 3. ด้านเครื่องมือสื่อสาร มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 2.80 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ปานกลาง และปัจจัยด้านกายภาพโดยรวม มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจเฉลี่ย 3.35 ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจ ปานกลาง

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก
ปัจจัยด้านกระบวนการ
1.ความถูกต้องด้านเอกสาร
2.การตรงต่อเวลา
3.ความแม่นยาในการส่งสินค้า
ปัจจัยด้านกระบวนการโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.36
4.46
4.37
4.39

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.53
0.50
0.59
0.29

ระดับอิทธิพลในการตัดสินใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการจาก
บริ ษั ท ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ า นการขนส่ งโดยรถบรรทุ ก พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ป ระกอบการในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางชั น
กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสาคัญอิทธิพลในด้านกระบวนการทางานของบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก
ทั้งความถูกต้องด้านเอกสาร การตรงต่อเวลา ความแม่นยาในการส่งสินค้า และปัจจัยด้านกระบวนการโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
มีระดับคะแนนในการตัดสินใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 4.46 4.37 และ 4.39 ตามลาดับ

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก
ด้านของปัจจัย
1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2.ปัจจัยด้านราคา
3.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
4.ปัจจัยด้านบุคลากร
5.ปัจจัยด้านกายภาพ
6.ปัจจัยด้านกระบวนการ

ค่าเฉลี่ย
3.28
3.75
3.23
4.01
3.35
4.39

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.59
0.46
0.60
0.47
0.40
0.29
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ระดับอิทธิพลในการตัดสินใจ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
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จากตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการจาก
บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก พบว่า ในปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุกระดับ มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุกระดับ มาก คือ ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านราคา
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 และ 3.75 ตามลาดับ และปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้าน
การขนส่งโดยรถบรรทุกระดับ ปานกลาง คือ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 3.28 และ3.23 ตามลาดับ

4.สรุปผล
จากการศึกษาปัจจั ยที่มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการคัดเลือกผู้ ให้บริ การโลจิสติ กส์ด้านการขนส่ งโดยรถบรรทุ กของ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออยากทราบว่าผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
บางชัน กรุงเทพมหานครได้ให้ความสาคัญกับปัจจัยในด้านใดบ้างเพื่อตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง
โดยรถบรรทุก โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการภายในนิคมอุสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร จานวน 76 สถาน
ประกอบการ จากทั้งหมด 93 สถานประกอบการ โดยเครื่องมือแบบสอบถามโดยสอบถามเป็นปัจจัยในด้านต่างๆ 6 ปัจจัย พบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทผู้ให้ บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุก ระดับ มากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดย
รถบรรทุกระดับ มาก คือ ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านราคา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 และ 3.75 ตามลาดับ และปัจจัยที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งโดยรถบรรทุกระดับ ปานกลาง คือ ปัจจัยด้านกายภาพ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 3.28 และ3.23 ตามลาดับ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิ ทธิประโยชน์ ทางการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรี
อาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกผลไม้สดและแปรรูป ความพร้อมของผู้ประกอบการในการใช้สิทธิประโยชน์ ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กรกับการใช้สิทธิประโยชน์ และความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กรที่ส่งผลต่อระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ ประชากร คือ ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกสินค้าผลไม้สดและผลไม้แปรรูป ในเขตพื้นทีจ่ ังหวัด
จันทุ บรี ระยอง และตราด โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล สถิ ติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมมติฐานด้วย Chi-Squire t-test และ F-test
ผลการวิ จัย พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี การศึ กษาที่ ไม่ ตรงกับงานด้ านการส่งออกหรือไม่ ได้จบตรงในวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศหรือการนาเข้าส่งออก มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกมากกว่า 2 ปี และไม่เคยเข้า
รับการอบรมด้านสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียน ส่วนข้อมูลด้านกิจการและรูปแบบทาง
ธุรกิจ ส่วนใหญ่ เป็นผู้ผลิตที่ดาเนินกิจกรรมส่งออกด้ วยตนเอง (Exporter) รูปแบบการจัดการองค์กรเพื่อการส่งออกมี ลักษณะเป็น
กิจกรรมย่อยของแผนก ไม่ได้มีการแยกเป็นแผนกส่งออกโดยตรง ด้านการส่งออกและการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการค้าระหว่าง
เขตการค้าเสรีอาเซียน ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้และไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน และมีด้านความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กร กับความพร้อมในการใช้
สิทธิประโยชน์ทางการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน พบว่า 1) ผู้ประกอบการที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมสัมพันธ์กับการไม่ใช้
สิทธิประโยชน์ทางการค้า ส่วนผู้ประกอบการที่มีการเตรียมตัวมีการใช้สิทธิประโยชน์ร้อยละ 57.14 และไม่มีการใช้สิทธิประโยชน์ ร้อย
ละ 42.85 2) ผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์อบรมด้านสิทธิประโยชน์ ไม่มีการใช้สิทธิประโยชน์ ร้อยละ 89.47 และมีการใช้สิทธิ
ประโยชน์ ร้อยละ 10.52 ส่วนผู้ประกอบการที่มีการอบรมด้านสิทธิประโยชน์ 1-2 ครั้งมีการใช้สิทธิประโยชน์ทั้งหมด การวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กร พบว่าปัจจัยด้านจานวนครั้งของการอบรมและปัจจัยด้านการเตรียมความพร้อมเป็น
ปัจจัยที่ส่งต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน
คาสาคัญ : ความรู้ความเข้าใจ ความพร้อม สิทธิประโยชน์ทางการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน

Abstract
The objective of the research of readiness of fruit and fruit product exporters on using Asian trade
preference (ASEAN Free Trade Area) was; 1) to learn the level of knowledge and understanding of ASEAN
preferential trading 2) to study readiness of fruit and fruit product exporters on using Asian trade preference 3) to
study the relation on using ASEAN preferential trading with personal and corporate factors 4) to compare the
difference of knowledge and understanding of ASEAN preferential trading by the factors. The population was
companies fruit and fruit product exporters in Chanthaburi Rayong and Trat. The instrument used for data
collection was questionnaire. The statistics were used namely; percentage, mean, standard deviation, Chi-Squire
test , T-test, F-test and the obtained data was analyzed by using statistics program (significant at the 0.05 level).
The results of this study showed that almost of the samples : have field of study not relation with their
jobs, have job experience more than 2 years and have not training on Asian trade preference (ASEAN Free
Trade Area). And corporate data : produce and export by themselves, export activities were not divided as
division or department, do not use Asian trade preference, have not preparation for Asian trade preference and
have the level of understanding and knowledge in Asian trade preference as low level.The analysis of relation
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of personal and corporate factors with readiness of using Asian trade preference indicated that 1) entrepreneurs
who have not preparation were not using Asian trade preference but who have preparation 57.14% use trade
preference and 42.85% do not use trade preference. 2) entrepreneurs who have not training 87% not using trade
preference and 10.52 using trade preference however who have 1-2 times training are using trade preference. The
analysis of difference of personal and corporate factors with of knowledge and understanding of ASEAN preferential
trading level founded that the number of training times and corporate preparation are the factors.
Keywords: knowledge and understanding, readiness, Asian trade preference

1. บทนา
ด้วยการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 ทาให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ
ไทยเป็น อย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่อ งต่ าง ๆ ให้ พร้อ ม การเร่งดาเนิ นการเตรียมความ พร้อ มทั้ งในเรื่อ งด้ าน
กฎระเบียบ การอานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาว
ไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน ดังนั้นรัฐ บาลจึงต้องเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน จากการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบ
ความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ข้อมูลจากคาแถลงการณ์ของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (2557) ทั้งนีจ้ ากข้อมูลการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในไตรมาสที่สองของปี 2557 ไทย
ได้ดุลการค้า 7,523.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยได้ดุล 6,778.16
ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกมูลค่าสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ามันสาเร็จรูป รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ และเมล็ดพลาสติก โดยการส่งออกภายใต้ AFTA ปี 2557 ในช่วง 6
เดือน (มกราคม – มิถุนายน) มีมูลค่า 9,822.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.25 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี
สัดส่วนการใช้สิทธิฯ คิดเป็นร้อยละ 60.79 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีสัดส่วนร้อยละ 56.77 แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 มูลค่าการส่งออกภายใต้ AFTA ปี 2556-2557
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า

การใช้สิทธิ FTA ภายใต้กรอบอาเซียน (AFTA) พบว่าแต่ละอุตสาหกรรมแตกต่างกัน สินค้าที่ใช้สิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 85.88 ในขณะที่สินค้าเกษตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.12 สินค้าเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ฝรั่ง มะม่วง
และมังคุด สดหรือแห้ง เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผลไม้สดอื่นๆ เป็นต้น ตลาดส่งออกสาคัญที่ไทยใช้สิทธิภายใต้ AFTA สูง 3
อันดับได้แก่ 1) อินโดนีเซีย 2) มาเลเซีย 3) เวียดนาม (กรมการค้าต่างประเทศ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า, 2557) จากข้อมูล
ดังกล่าว พบว่า ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปในภาคตะวันออกยังมีสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ น้อย (ร้อยละ
14.12) โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่สาคัญเช่น ทุเรียน มังคุด ลาไย ลองกอง เป็นต้น ส่งผลให้ความสามารถแข่งขันทางการค้ากับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนอยู่ในระดับต่า เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการภาคตะวันออกในการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
การส่งเสริมการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน รวมทั้งแก้ปัญหาของผู้ประกอบการในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าอันจะ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้ใช้สิทธิประโยชน์การค้ าในการส่งออกมากยิ่งขึ้น จึงต้องการศึกษาถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าตาม
กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลและองค์กรกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างการค้ า ตามกรอบเขตการค้ า เสรี อ าเซี ย นของ
ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกผลไม้สดและแปรรูป
2. เพื่อศึกษาความพร้อมในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก
ผลไม้สดและแปรรูป
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กรกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรี
อาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกผลไม้สดและแปรรูป
4. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลและองค์กรกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์และ
เงื่อนไขการส่งเสริมการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน

สมมติฐาน
1. ปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าตามกรอบเขต

การค้าเสรีอาเซียน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าตามกรอบ
เขตการค้าเสรีอาเซียนแตกต่างกัน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. วุ ฒิ การศึ กษาที่ จบสั มพั นธ์ กั บงานด้ านการ
ส่งออกและนาเข้า
2. ประสบการณ์ทางาน
3. ประสบการณ์การอบรมด้านสิทธิประโยชน์
ปัจจัยด้านองค์กร
1. ประเภทของธุรกิจ
2. รูปแบบการจัดองค์กร
3. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ

1. การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าในการส่งออก
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์และ
เงื่ อ นไขการส่ งเสริ ม การค้ าตามกรอบเขตการค้ าเสรี
อาเซียน

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) เริ่มดาเนินการในปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993) โดยมีความตกลงว่า
ด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษเท่ากัน (The Common Effective Preferential Tariff : CEPT) เป็นกลไกในการดาเนินการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้กับสินค้าของอาเซียนในตลาดโลก ซึ่งจะช่วยทาให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ทั้งนี้กาหนดเป้าหมายที่จะลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน ให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 15 ปี (ปี ค.ศ. 1993-2008) แต่ต่อมา
ได้ร่นระยะเวลาดาเนินการอาฟต้าให้เร็วขึ้น โดยให้ลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 10 ปี (ค.ศ. 1993-2003) อาเซียนได้มีการลงนาม
ในความตกลง 2 ฉบับ ที่จะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการดาเนินการค้าอาฟต้า ได้แก่ ความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน (Framework Agreement on Enhancing : ASEAN Economic Cooperation) ที่จะเอามาใช้เป็นกรอบการ
ดาเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และความตกลงว่าด้วยอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน สาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน
(Agreement on the Common Effective Preferential Tariff : CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area : AFTA
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โดยการศึกษาของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (2555) ในการให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้ประกอบการที่ เป็นเกษตรกร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีความตระหนักและตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง เพื่ อให้มีความรู้ ความสามารถและพั ฒนาตนเองสู่ตลาดแรงงาน
อาเซียนได้ พบว่า เคยได้รับการอบรม/สัมมนาความรู้ความเข้าใจการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร้อยละ 63.64 และได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 69.09 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อยู่ในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของตนเองในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับปาน
กลางร้อยละ 60 และการศึกษาของศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ (2559) ได้นาเสนอถึงศักยภาพในการแข่งขันและความพร้อมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมว่าธุรกิจขนาดใหญ่จะได้รับโอกาสจากประชาคมอาเซียนมากกว่าธุรกิจขนาดกลางและเล็ก อันเนื่องมาจาก
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ และปัญหาจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่า ส่วนภาครัฐก็ควรมีการเร่งพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการโดยการจัดหาความรู้ด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งกฎหมายต่างๆที่จาเป็น ซึ่งในขั้นตอนการส่งออกที่ต้องผ่านพิธีการ
ศุลกากร ผู้ ส่ งออกบางรายอาจต้ องการใช้บริ การของ “ตั วแทนออกของศุ ลกากร” หรือ Customs Broker หรือ Shipping Agent
เพื่อที่จะทาหน้าที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยบริการอาจครอบคลุมถึงการจัดหาเรือบรรทุกสินค้า การจัดทาเอกสารทางด้านศุลกากร
การปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมศุลกากร เนื่องจากการทางานในขั้นตอนนี้ ผิดพลาดไม่ได้ แต่มีรายละเอียดมากผู้ส่งออกบางรายจึงนิยม
ใช้บริการของผู้ที่ชานาญเหล่านี้ ขั้นตอนย่อยของพิธีการศุลกากรสาหรับสินค้าแต่ละชนิดอาจจะต่างกันตรงที่การขอใบรับรองเพื่อ
ส่งออกไปพร้อมกับสินค้า ดังนั้น บางสินค้าก็ต้องการใบรับรองสุขภาพอนามัยบางสินค้าต้องการใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า ซึ่งใน
รายละเอียดผู้ส่งออกสามารถหาอ่านได้ จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th ในที่ นี้จะสรุปเป็ น
ขัน้ ตอนทั่วไปเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้
1) การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า เช่น การขอใบรับรอง Health Certificate สาหรับสินค้า
อาหาร ผัก ผลไม้ สินค้าประมง ในขั้นตอนนี้ ผู้ส่งออกควรอ่านเรื่องที่ 7 ระบบการตรวจสอบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสาหรับการ
ส่งออกไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย
2) การขอใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้นาเข้าได้รับการลดหย่อนภาษี
ศุลกากรในตอนนาเข้า และจะทาให้สินค้าของไทยมีความได้เปรียบทางด้านราคา ผู้ส่งออกควรอ่านเรื่องที่ 6 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการ
รับรองแหล่งกาเนิดสินค้าเพื่อส่งออกไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
3) ติดต่อจองเรือบรรทุก หรือเครื่องบิน ในกรณีที่ต้องขนส่งทางอากาศทาเรื่องการประกันภัยสินค้าให้เรียบร้อย
4) วางแผนจัดการส่งออกตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อระบุไว้ในหนังสือสั่งซื้อสินค้าที่เรียกว่า L/C หรือ Letter of Credit ทุกประการ
มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับเงินค่าสินค้า
5) จัดทาเอกสารเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้
(1) ใบขนสินค้าขาออก
(2) บัญชีราคาสินค้า (Invoice) จานวนต้องเท่ากับจานวนใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นทั้งหมด
(3) บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
(4) คาร้องขอให้ทาการตรวจสินค้าและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์
6) การผ่านพิธีการศุลกากรมี 2 ระบบให้เลือกใช้
(1) ระบบ Manual จะเริ่มต้นโดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบพิกัด ประเมินราคาสินค้าใน
กรณีที่ต้องเก็บอากร บันทึกเข้าคอมพิวเตอร์ ตรวจปล่อยสินค้า นาของออกจากการท่าเรือ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการศุลกากร
(2) ระบบ EDI หากใช้ระบบนี้ผู้ส่งออกต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบ EDI ล่วงหน้า ภายใต้ระบบนี้ ผู้ส่งออกจะ
บันทึกข้ อมูลใน Invoice และใบขนสินค้ าออกในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่ งออกเอง แล้ วส่งข้อมู ลเข้าไปที่ กรมศุลกากร เมื่ อกรม
ศุลกากรตรวจสอบถูกต้องแล้วก็จะแจ้งวันเวลาที่จะต้องมาจ่ายเงินค่าธรรมเนียม ก็ตรวจปล่อยสินค้าลงเรือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ
ศุลกากร
ทั้ งนี้ แสงจั นทร์ โสภากาล (2550) ได้ อธิบายเกี่ ยวกั บผลสั มฤทธิ์ในการเรียนหรื อระดั บการเรียนของนั กเรียนที่ มี ความ
สอดคล้องกัน กล่าวคือพบว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ องค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและองค์ประกอบด้านที่
ไม่ใช่สติปัญญา องค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และการจูงใจ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความคิดเห็นซึ่งมีความสัมพันธ์กับความรู้ไว้ 2 ปัจจัยที่มีลักษณะคล้ายกันดังนี้
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1) ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
(1) ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออก เพราะทาให้บุคคลมีความรู้และมีความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ อย่างมีเหตุมีผล
(2) ความเชื่อ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ในการยอมรับต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไป
(3) สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหน้าที่ที่มีต่อผู้อื่น และสังคม
(4) ประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและส่งผลต่อความคิดเห็น
2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย
(1) ครอบครัว หมายถึง การสะสมความรู้โดยทางตรง หรือทางอ้อมจากระเบียบ วิธีปฏิบัติ กฎเกณฑ์ และค่านิยม
ต่างๆ ที่กลุ่มได้กาหนดไว้เป็นระเบียบของความประพฤติ และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมนั้น
(2) กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง มีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างมาก เพราะบุคคลอยู่ในกลุ่มหรือสังคมใดต้องยอมรับ และ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มและสังคมนั้น
(3) สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็นของบุคคล
ปัจจัยและแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ความรู้ ความเข้าใจ แต่ ละบุคคลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมครอบครัว และการจูงใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวารี เรืองชัยศิรเวทย์
(2555) ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ทางาน มีผลต่อความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริม
การลงทุ นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุ น (BOI) แต่ปั จจัยด้านเพศ อายุ ระดั บการศึ กษาสู งสุ ด ตาแหน่ งงานและ
ประสบการณ์การอบรมด้าน BOI ไม่มีผลต่อความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงกาหนดปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และประสบการอบรม และปัจจัยด้าน
องค์กร ได้แก่ รูปแบบการจัดองค์กร และการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อหาความสัมพันธ์กับการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้าในการส่งออกและความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าตามกรอบเขต
การค้าเสรีอาเซียน

2. วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ชนิดการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสอบ (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบการดาเนินงานทาง
ธุรกิจ การใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการค้าระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียน ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
เงื่อนไขการส่งเสริมการค้า และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อระบุถึงปัญหา/ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าในการส่งออก และความแตกต่างของความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์และ
เงื่อนไขการส่งเสริมการค้าระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียน จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลและองค์กร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกสินค้าผลไม้สดและผลไม้แปรรูป (Fruit and fruit product
manufacturing) ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทุบรี ระยอง และตราด ที่มีการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ภาคตะวันออก(จันทบุรี) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2559 จานวน 41 ราย และรายชื่อสถานประกอบการ
โรงคัดบรรจุ (Packing house) ที่ผ่านการรับรองตามระบบการรับรองโรงงานผลิตสินค้าเกษตร ปี พ.ศ. 2555 ของสานักงานพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (สมพ.) กรมวิชาการเกษตร จานวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 71 ราย แต่จากการปรึกษากับหน่วยงานที่
ให้ข้อมูลมีข้อเสนอเกี่ยวกับจานวนผู้ประกอบการที่อาจมีการลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยการกาหนดขนาดของความคาดเคลื่อนและระดับความเชื่อมั่น (Level of confidence) ร้อยละ 95
ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้จานวนตัวอย่าง 61 ราย และทาการสุ่มตัวอย่างแบบชั้น (Stratified
Random Sampling) โดยใช้ประเภทสถานประกอบการเป็นเกณฑ์ แบ่งเป็น ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้สดและแปรรูป จานวน
35 ราย และผู้ประกอบการประเภทสถานประกอบการโรงคัดบรรจุ จานวน 26 ราย

423

Proceeding of 10th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,

29-31 May 2017

การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
แบบสอบถาม(Questionnaire) ที่เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลได้จากการศึกษาประเด็นคาถามจากแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า โดยได้กาหนดเนื้อหาและโครงสร้างแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ตอน ซึ่งมีลักษณะตอนที่ 1-3 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ตอนที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) และตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ทีม่ ีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านกิจการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดาเนินงานทางธุรกิจและการจัดการขนส่ง
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียน
ส่วนที่ 4 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียน
ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อบอกถึงปัญหา/ประเด็นที่น่าสนใจ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียน
การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (ItemObjective Congruence Index : IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้ วย สถาบันการศึกษา 1 ท่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการส่งออก 1 ท่าน และหน่วยงานที่ออกเอกสารการใช้สิทธิประโยชน์ 1 ท่าน ทั้งนี้ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (IOC) ที่ได้
จากการทดสอบมากกว่า 0.5 ข้อคาถามสามารถนาไปใช้ได้

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายข้อมูลจากแบบประเมิน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบ
สมมติฐานความสัมพันธ์ด้วยวิธี Chi-squire Test เพื่อหาความสัมพันธ์ทางสถิติของตัวแปรที่มีลักษณะของข้อมูลไม่เป็นพารามิเตอร์
จาแนกตามปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านองค์กร และความแตกต่างของกลุ่มประชากรด้วย วิธี Independent Samples หาค่า ttest และ One-Way ANOVA หาค่า F-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลที่แจกแจงในรูปแบบพารามิเตอร์ จาแนกตาม
ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านองค์กร

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษา
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 32 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีคุณวุฒิทางตาแหน่งงานระดับผู้จัดการบริษัทหรือผู้จัดการแผนก มีการศึกษาที่ไม่ตรงกับงานด้านการส่งออกหรือ
ไม่ไ ด้จ บตรงในวิชาที่เกี่ย วข้อ งกับ การค้า ระหว่า งประเทศหรือ การนาเข้า ส่งออก มีป ระสบการณ์ทางานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ส่งออกมามากกว่า 2 ปี และส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรมด้านสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าระหว่างเขต
การค้าเสรีอาเซียน
2) ข้อ มูล ด้า นกิจ การและรูป แบบทางธุร กิจ ส่ว นใหญ่เป็น ผู้ผ ลิต ที่ดาเนิน กิจ กรรมส่งออกด้ว ยตนเอง ( Exporter)
รูปแบบการจัดการองค์กรเพื่อการส่งออกมี ลักษณะเป็นกิจกรรมย่อยของแผนก โดยไม่ได้มีการแยกเป็นแผนกส่งออกโดยตรง มี
พนักงานอยู่ระหว่าง 26-50 คน (SMEs) โดยมีพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าและส่งออก 3-5 คน ด้านสินค้าส่งออก
3) สิน ค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็น ผลไม้ส ดและแช่แข็ง(Fresh or Chilled Fruit) รองลงมาเป็นผลไม้ที่ถูก ทาให้แ ห้ง
(Dried and Freeze Dried Fruit) และผลไม้แช่แข็ง (Frozen Fruit) แหล่งรับซื้อส่วนใหญ่เป็นฟาร์ม/สวน และจุดรับซื้อใน
ชุมชน/โรงคัดบรรจุ ส่วนระบบการขนส่งเพื่อการส่งออกระหว่า งประเทศส่วนใหญ่เป็นทางบกและทางเรือ และเป็นการใช้
พาหนะของผู้รับ จ้า งขนส่ง (Third Party Logistics Service Provider) เป็น หลัก โดยเอกสารที่บ ริษ ัท จัด ท าเป็น เอกสาร
การค้าและการขนส่ง เช่น บัญชีราคาสินค้า (Invoice) และใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) ส่วนเอกสารที่บริษัทเป็นผู้
ยื่นคาร้องขอหรือจัดทาด้วยตนเองส่วนใหญ่เป็นหนังสืออนุญาต เช่น การขออนุญาตเป็นผู้ส่งออก หรือเป็นผู้ผลิต เป็นต้น
4) ข้อมูลด้านการส่งออกและการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการค้าระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียน พบว่า ส่วนใหญ่
มีการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งในลักษณะเป็นประเทศปลายทางและการผ่านแดนไปยังประเทศจีน ด้านการใช้
สิทธิประโยชน์ทางการค้าในการส่งออกโดยหนังสือรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า แบบ D พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีก ารใช้ และไม่มี การ
เตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน โดยเหตุสาคัญที่ทาให้ไม่มีการใช้สิทธิประโยชน์ ด้านอัตราภาษีและ
ค่า ธรรมเนีย ม คือ คิด ว่า ภาษีนาเข้า ของประเทศปลายทางยังสูง และยังมีค่า ใช้จ่า ยที่ไม่มีใ บเสร็จ ในการดาเนิน งาน ส่ว น
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ประเด็นที่ไม่ใช่อัต ราภาษีและค่าธรรมเนียม คือ ไม่ทราบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ไม่เห็นถึงความจาเป็น
ในการใช้สิทธิ และความล่าช้าในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของรัฐ
5) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียน และการ
ใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียน พบว่า หัวข้อที่มีระดับความรู้ความเข้าใจที่อยู่
ในเกณฑ์มาก คือ มาตรการด้านภาษีศุลกากร และการใช้สิทธิทางการค้ากับตัวสินค้า หัวข้อที่มีระดับความรู้ความเข้าใจที่อยู่ใน
เกณฑ์น้อย คือ การนาสิทธิประโยชน์ ที่นาไปใช้กับธุรกิจ หน่วยงานที่ออกเอกสารรับรองการใช้สิทธิทางการค้า รายละเอียดกับ
ประเทศคู่ค้า และหน่วยงานท้องถิ่น และการขอใช้สิทธิทางการค้าเพิ่มเติม ให้ทันสมัย และหัวข้อที่มีระดับความรู้ความเข้าใจที่
อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด คือ ข้อตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน (CEPT) กระบวนการ/ขั้นตอน การใช้สิทธิ
ทางการค้า และเอกสารการใช้สิทธิทางการค้า
6) การวิเคราะห์ค วามสัมพัน ธ์ ของปัจ จัย ส่ว นบุคคลและองค์ก ร กับความพร้อ มในการใช้สิท ธิป ระโยชน์ทางการค้า
ตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละ และค่าไค-สแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กรกับการใช้
สิทธิประโยชน์
ปัจจัยส่วนบุคคลและด้านองค์กร
1. วุฒิการศึกษาที่จบสัมพันธ์กับงานด้านการ
ส่งออกและนาเข้า (P=0.43)
2. ประสบการณ์ทางาน (P=0.798)

ไม่สัมพันธ์
สัมพันธ์
ไม่มี
1-2 ปี
มากกว่า 2 ปี
3. ประสบการณ์การอบรมด้านสิทธิประโยชน์* ไม่มี
(P=0.015)
1-2 ครั้ง
4. ประเภทของธุรกิจ (P=0.502)
ผู้ผลิตและส่งออก
พ่อค้าส่งออก
ตัวแทนส่งออก
อื่นๆ เช่น บริษัทขนส่งทางบก
5. รูปแบบการจัดองค์กร (P=0.306)
กิจกรรมส่งออกเป็นกิจกรรมย่อยของแผนก
กิจกรรมส่งออกเป็นงานของแผนกส่งออก
6. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ* ไม่มีการเตรียมตัว
(P=0.01)
มีการเตรียมตัว

การใช้สิทธิประโยชน์
ไม่มีการใช้สิทธิฯ
มีการใช้สิทธิฯ
22 (68.75%)
5 (15.63%)
5 (15.63%)
3 (9.38%)
6 (18.75%)
2 (6.25%)
18 (56.25%)
3 (9.38%)
27 (84.38%)
3 (9.38%)
2 (6.25%)
15 (46.88%)
5 (15.63%)
8 (25%)
2 (6.25%)
2 (6.25%)
17 (53.13%)
2 (6.25%)
10 (31.25%)
3 (9.38%)
13 (65%)
4 (20%)
3 (15%)

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ปัจ จัย ส่ว นบุค คลและองค์ก รที่มีค วามสัม พัน ธ์กับ การใช้สิท ธิ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ (1) ประสบการณ์การอบรมด้านสิทธิประโยชน์ พบว่า ผู้ประกอบการที่ไม่มี ประสบการณ์
อบรมด้า นสิท ธิป ระโยชน์ ร้อ ยละ 89.47 ไม่ม ีก ารใช้ส ิท ธิป ระโยชน์ และร้อ ยละ 10.52 มีก ารใช้ส ิท ธิป ระโยชน์ ส่ว น
ผู้ป ระกอบการที ่ม ีก ารอบรมด้า นสิท ธิป ระโยชน์ 1-2 มีก ารใช้ส ิท ธิป ระโยชน์ทั ้ง หมด (2) การเตรีย มความพร้อ ม พบว่า
ผู้ประกอบการที่ไม่มีการเตรียมตัวทั้งหมดไม่มีการใช้สิทธิประโยชน์ท างการค้า ส่วนผู้ประกอบการที่มีการเตรียมตัวมากกว่า
ร้อยละ 57.14 มีการใช้สิทธิประโยชน์ และร้อยละ 42.85 ไม่มีการใช้สิทธิประโยชน์
7) การวิเ คราะห์ค วามแตกต่า งระหว่า งปัจ จัย ส่ว นบุค คลและองค์ก รกับ ความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ การใช้ส ิท ธิ
ประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน พบว่ามี 2 ปัจจัยที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ แสดงดังตารางที่ 2-3
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค วามแตกต่า งของค่าเฉลี่ย ความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ การใช้สิท ธิป ระโยชน์แ ละ
เงื่อนไขการส่งเสริมการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประสบการณ์การอบรมด้านสิทธิประโยชน์ ผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า 2 ข้อที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษีศุลกากร
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางการค้ากับตัวสินค้า
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้า
ตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนจาแนกตามประสบการณ์การอบรมด้านสิทธิประโยชน์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษีศุลกากร (P = 0.025)
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางการค้ากับประเทศคู่ค้าและหน่วยงานท้องถิ่น (P = 0.086)
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางการค้ากับตัวสินค้า (P = 0.010)
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอน การใช้สิทธิทางการค้า (P = 0.858)
5.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน (CEPT)
(P = 0.163)
6.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารการใช้สิทธิทางการค้า (P = 0.142)
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาสิทธิประโยชน์ที่นาไปใช้กับงานของท่าน (P = 0.130)
8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่ออกเอกสารรับรองการใช้สิทธิทางการค้า (P = 0.130)
9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิทางการค้าเพิ่มเติมให้ทันสมัย (P = 0.083)

ไม่มี
2.32
2.26
2.47
2.11
1.95
2.11
2.16
2.26
2.21

ค่าเฉลี่ย
1-2 ครั้ง
4.00
4.00
4.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

การแปลงค่า
มีนัยสาคัญ*
ไม่มีนัยสาคัญ
มีนัยสาคัญ*
ไม่มีนัยสาคัญ
ไม่มีนัยสาคัญ
ไม่มีนัยสาคัญ
ไม่มีนัยสาคัญ
ไม่มีนัยสาคัญ
ไม่มีนัยสาคัญ

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้า
ตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนจาแนกตามการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษีศุลกากร (P = 0.00)
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางการค้ากับประเทศคู่ค้าและหน่วยงานท้องถิ่น (P = 0.00)
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางการค้ากับตัวสินค้า (P = 0.02)
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอน การใช้สิทธิทางการค้า (P = 0.05)
5.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน (CEPT) (P = 0.00)
6.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารการใช้สิทธิทางการค้า (P = 0.01)
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาสิทธิประโยชน์ที่นาไปใช้กับงานของท่าน (P = 0.00)
8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่ออกเอกสารรับรองการใช้สิทธิทางการค้า (P = 0.00)
9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิทางการค้าเพิ่มเติมให้ทันสมัย (P = 0.00)

ค่าเฉลี่ย
ไม่มีการเตรียม
มีการเตรียม
2.00
3.14
1.85
3.29
2.31
3.00
1.92
2.43
1.62
2.71
1.92
2.57
2.00
2.86
2.00
2.86
2.00
2.71

การแปลงค่า
มีนัยสาคัญ*
มีนัยสาคัญ*
มีนัยสาคัญ*
มีนัยสาคัญ*
มีนัยสาคัญ*
มีนัยสาคัญ*
มีนัยสาคัญ*
มีนัยสาคัญ*
มีนัยสาคัญ*

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค วามแตกต่า งของค่าเฉลี่ย ความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ การใช้สิท ธิป ระโยชน์แ ละ
เงื่อ นไขการส่งเสริม การค้า ตามกรอบเขตการค้า เสรีอ าเซีย น กับ การเตรียมความพร้อ มของผู้ป ระกอบการ พบว่า ทั้ง 9 ข้อ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ และไม่มี การเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย เหตุผลสาคัญที่ทาให้ไม่มีการใช้สิทธิประโยชน์ คือ ผู้ประกอบการยังคิดว่าภาษีนาเข้าของประเทศปลายทางไม่ได้
ลดลง ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จในการดาเนินงาน การไม่ทราบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ การไม่เห็นถึงความ
จาเป็นในการใช้สิทธิ และความล่าช้าในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับการศึกษาของศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ
(2559) ที่อ้างถึง Chareonwongsak, K (2013) ศัก ยภาพในการแข่งขัน และความพร้อ มของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยในการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ พบว่าจุดอ่อนของผู้ป ระกอบการ คือ การขาดความเข้าใจและความ
ตระหนัก เกี่ย วกับ ประชาคมอาเซีย น การขาดความสะดวกในการด าเนิน ธุร กิจ ทาให้ต้น ทุน บางด้า นสูง ขึ้น จนทาให้ก าร
ประกอบธุรกิจยากขึ้น ขาดความพร้อมในการรับมือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขาดมาตรการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากการไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนความยุ่งยากในการใช้สิทธิประโยชน์
ทั้งนี้ในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าตามกรอบเขต
การค้าเสรีอ าเซียน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้ สิท ธิประโยชน์ กับ ธุรกิจตนเอง และผู้ประการที่มีก ารเตรียมความพร้อมมี
ความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ การใช้สิท ธิป ระโยชน์ม ากกว่า ผู้ป ระกอบการที่ไม่เตรีย มความพร้อ ม แต่ก็ไม่แ ตกต่างกัน มากนัก
สอดคล้องกับงานศึกษาของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (2555) ที่ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคม
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เศรษฐกิจ อาเซียน เพื่อเผยแพร่ค วามรู้ สร้างความตระหนัก รู้ และการเตรียมความพร้อ มเข้าสู่การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย น เพื่อ ให้มีค วามรู้ค วามสามารถและพัฒ นาตนเองสู่ต ลาดแรงงานอาเซีย น โดยจัด อบรมสัม มนาเชิงปฏิบัติก ารกับ
เกษตรกร ซึ่งพบว่าถึงแม้ผู้ประกอบการเคยได้รับการอบรม/สัมมนาความรู้ความเข้าใจการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถึง
ร้อยละ 63.64 และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 69.09 แต่ก็ยังมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลังการอบรมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 60

ข้อเสนอแนะ
1. สาหรับ ภาครัฐ หากต้อ งการให้มีก ารใช้สิท ธิป ระโยชน์และเงื่อ นไขการส่งเสริม การค้า ตามกรอบเขตการค้า เสรี
อาเซีย นมากขึ้น การจัด กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับ หลัก การและพิธีก ารศุล กากรยังคงจาเป็นอยู่มากถึงแม้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการบังคับใช้แล้ว เนื่องจากพนักงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ เคยได้รับการอบรม และไม่ได้จบตรง
มาในสายงาน ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ส่งออก
2. วิธีที่ภาครัฐใช้ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ควรมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มสินค้า
และประเภทธุร กิจ SMEs เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติก ารที่เป็น การลองปฏิบัติก ารกรอกเอกสารจริง หรือ นาผู้ป ระกอบการ
ตัว แทนออกของศุล กากร หรือ Customs Broker หรือ Shipping Agent ที่รับ ด าเนิน พิธีก ารเข้า ร่ว มเจรจาธุร กิจ และให้
คาแนะนา เพื่อ เป็น การพัฒ นาทัก ษะการดาเนิน งาน และสร้างความร่วมมือ ทางธุรกิจ เนื่องจากการอบรมสัม มนาเพื่อสร้า ง
ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทาให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้ าใจและมีการใช้สิทธิประโยชน์ นอกจากนี้ยังควรมีการ
ออกแบบสื่อให้สามารถเข้าถึง ได้ง่าย เช่น APPLICATION บนโทรศัพท์มือถือ
3. ข้อมูลที่ใช้ในการเสริมสร้า งความรู้ความเข้าใจ นอกจากเกี่ยวข้อ งกับ พิธีการที่ยังมีความรู้ความเข้าใจน้อ ย เช่น
การใช้อัต ราภาษีศุลกากรพิเศษที่ เท่ากัน (CEPT) กระบวนการ/ขั้น ตอน การใช้สิท ธิท างการค้า และเอกสารการใช้สิทธิทาง
การค้า แล้ว ยังควรมีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดปัญหาการดาเนินงานกับภาครัฐ ภายในประเทศและต่างประเทศ
เช่น การไม่เห็นถึงความจาเป็นในการใช้สิทธิ การคิดว่าภาษีนาเข้าของประเทศปลายทางยังสูง การดาเนินงานกับภาครัฐที่ไม่
โปร่งใสและมีความล่าช้าในการติดต่อสื่อสาร
4. สาหรับผู้ประกอบการควรมีการเข้าร่วมอบรมอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ มากขึ้น ซึ่งสัมพันธ์โดยตรง
กับแนวโน้มในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า และเป็นการทาให้ผู้ประกอบการทราบถึงข้อมูลที่ทันสมัยขึ้น

4. สรุปผล
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มีก ารศึก ษาที่ไม่ต รงกับ งานด้า นการส่งออกหรือ ไม่ได้จ บตรงในวิช าที่เกี่ ย วข้อ งกับ
การค้าระหว่างประเทศ มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกมามากกว่า 2 ปี และไม่เคยเข้ารับการอบรมด้านสิทธิ
ประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้าระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียน ส่วนข้อมูลด้านกิจการและรูปแบบทางธุรกิจ ส่วนใหญ่
เป็น ผู้ผลิตที่ดาเนินกิจกรรมส่งออกด้วยตนเอง (Exporter) รูปแบบการจัดการองค์กรเพื่อการส่งออกมี ลักษณะเป็นกิจกรรม
ย่อยของแผนก ไม่ได้มีการแยกเป็นแผนกส่งออกโดยตรง ด้านการส่งออกและการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการค้าระหว่าง
เขตการค้าเสรีอาเซียน ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ และไม่มีการเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน และมีด้าน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ ฯ อยู่ในระดับน้อย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัย ส่วนบุคคลและองค์กร กับความพร้อมในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
ตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน พบว่า 1) ผู้ประกอบการที่ไม่มีการเตรียมตัวทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ไม่มีการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้า ส่วนผู้ประกอบการที่มีการเตรียมตัวมากกว่าร้อยละ 57.14 มีการใช้สิทธิประโยชน์ และร้อยละ 42.85 ไม่มีการใช้สิทธิ
ประโยชน์ และ 2) ผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์อบรมด้านสิทธิประโยชน์ ร้อยละ 89.47 ไม่มีการใช้สิทธิประโยชน์ และ
ร้อยละ 10.52 มีการใช้สิทธิประโยชน์ ส่วนผู้ประกอบการที่มีการอบรมด้านสิทธิประโยชน์ 1-2 มีการใช้สิทธิประโยชน์ทั้งหมด
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กร พบว่าปัจจัยด้านจานวนครั้งของการอบรมและการ
เตรียมความพร้อมเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการค้า
ตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน แตกต่างกัน
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จากสมุนไพรไทยหญ้าฮี๋ยมุ่ Centotheca lappacea (L.) Desv.
Antioxidant Activity, Total Phenolic Compound and Antibacterial Activity of
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านหญ้าฮี๋ยุ่ม ได้แก่ ฤทธิ์การตาน อนุมูล
อิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) และ ABTS (2,2'- azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulpho- nic acid))
ฤทธิ์ต้านแบทีเรียด้วยวิธี agar well diffusion และปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric method โดยการ
สกัดใบสมุนไพรแบบแช่หมัก (maceration) ด้วยตัวทาละลายเอทานอล (ethanol) ที่อุณหภูมิปกติ และน้ากลั่น (distilled water) ที่
อุณหภูมิสูง (80 องศาเซลเซียส) แล้วนามาสกัดต่อด้วยเอทิลอะซิเตท (ethyl acetate) พบว่า สารสกัดหยาบชั้นเอทิลอะซิเตทที่สกัด
แยกออกจากชั้นเอทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด มีค่าความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50%
(IC50) เท่ากับ 0.792 ± 0.010 และ 0.400 ± 0.008 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรด้วยวิธี DPPH และ ABTS ตามลาดับ มีปริมาณฟีนอลรวม
สูงสุดเท่ากับ 14.38 ± 0.03 มิลลิกรัมแกลลิกต่อกรัมสารสกัด และสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Bacillus cereus ได้ มีค่าการยับยั้ง
เท่ากับ 0.2 ± 0.03 เซนติเมตร โดยมีค่าความเข้มข้นต่าที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ (Minimal Inhibitory
Concentration; MIC) เท่ากับ 0.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
คาสาคัญ: ฤทธิ์ทางชีวภาพ ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งจุลินทรีย์ หญ้าฮี๋ยุ่ม

Abstract
This research aimed to study biological activity of crude extracts from Thai Medicinal plant Centotheca
lappacea (L.) Desv. including antioxidant activity by DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) and ABTS (2,2'- azino-bis
(3-ethylbenzthiazoline-6-sulpho- nic acid)) method. Antibacterial activities by agar well diffusion and total phenolic
compound by Folin-Ciocalteu colorimetric method. Herbal leaves were extracted by maceration method in
ethanol at room temperature and distilled water at 80°C, the liquid fraction further extracted with ethyl acetate.
The results showed that the ethyl acetate fraction of ethanol extract inhibited with the half maximal inhibitory
concentration (IC50) were 0.792 ± 0.010 and 0.400 ± 0.008 mg/mL by DPPH and ABTS method, respectively. Total
phenolic compound was 14.38 ± 0.03 mg GAE/g dried extract and it inhibited Bacillus cereus with inhibition zone
was 0.2 ± 0.03 cm. Therefore, the crude extract showed minimal Inhibitory concentration (MIC) was 0.625 mg/mL.
Keywords: Biological activity, Antioxidant, Phenolic compound, Anti-microbial

1. บทนา (Introduction)
พืชสมุนไพรพื้นบ้านไทยหลากหลายชนิดมีการนาไปใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวช
ส าอางอย่ างแพร่ หลายเนื่ องจากมี สรรพคุ ณทางยา ซึ่ งในพื ชแต่ ละชนิ ดจะมี สารพฤกษเคมี ซึ่ งเป็ นสารทุ ติ ยภู มิ (secondary
metabolites)แตกต่างกันตามกระบวนการชีวสังเคราะห์ในพืช ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) แอลคาลอยด์ (alkaloids) แทนนิน
(tannins) ไกลโคไซด์ (glycoside) เป็นต้น (ระวิวรรณ และทรงพร 2549; อุดมเดชา, 2556) ซึ่งสารเหล่านี้จะมีคุณสมบัติแสดงฤทธิ์ทาง
ชีวภาพและเภสัชวิทยาที่แตกต่างกัน อาทิ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ เป็นต้น อีกทั้งในปัจจุบันความ
สนใจ ในด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบมาจากแหล่งธรรมชาติ ดังนั้นจึงทาให้พืช
สมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิดเป็นที่น่าสนใจสาหรับนามาศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางพฤกษเคมี โดยเฉพาะสารประกอบ
กลุ่มฟีนอลิกนอลิกในพืชพรรณธรรมชาติแสดงคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระได้โดยสามารถดักจับอนุมูลอิสระได้เพราะมีโครงสร้างเคมีที่
ประกอบด้วยหมู่ฟีนอลิก ซึ่งมีสมบัติเป็นนิวคลีโอไฟล์ (nucleophile) ที่ดีจานวนหลาย หมู่ (ปิยศิริ, 2551; Duh and Yen, 1997;
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Lopes et al., 1999) อีกทั้งปัจจุบันเกิดปัญหาเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดเกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ทาให้มีการศึกษาสารสกัดสมุนไพรต่างๆ
สาหรับนามาประยุกต์ใช้ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ทั้งแกรมบวกและแกรมลบ อาทิ Bacillus cereus, Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Shigella
flexneri, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes เป็นต้น (วรยุทธ, 2556; Mishra et
al., 2017)
สมุนไพรหญ้าฮี๋ยุ่มหรือหญ้ารีแพร์ เป็นหญ้าตระกูลไผ่ ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Centotheca lappacea L. Desv. พบการใช้
ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นมากในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ที่มีการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานาน
โดยนาสมุนไพรมาต้มดื่ม ต้มอาบ หรือ ตาพอกที่แผล ซึ่งพบว่าสมุนไพรดังกล่าวมีสรรพคุณช่วยในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อให้มีความแข็งแรง มี
ความกระชับ ช่วยทาให้ผิวเต่งตึง นอกจากนี้ยังช่วยรักษาบาดแผลและสมานแผล สร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ ทาให้แผลหายไวไม่ติดเชื้อ ซึ่ง
ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงบรรจุแคปซูลขายอย่างแพร่หลาย (มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, 2557) แต่ก็ยังพบว่า
องค์ความรู้ทางด้านฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติในเชิงหน้าที่อื่นๆ เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ยัง ไม่
ปรากฏการข้อมูลศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งฤทธิ์ดังกล่าวถือเป็นคุณสมบัติของสารจากพืชสมุนไพรที่ถูกนามาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เสริมอาหาร กลุ่มเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น เครื่องสาอาง สารป้องกันการเน่าเสีย (วรพร และคณะ, 2555) อีกทั้ง
ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารจากธรรมชาติ ทาให้มีการศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านมากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบของใบหญ้าฮี๋ยุ่ม ได้แก่ การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกรวม และการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เพื่อ
นาไปเพิ่มมูลและพัฒนาสมุนไพรพื้นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพและเวชสาอางต่อไป

2. วิธีการทดลอง (Materials and Methods)
2.1 การสกัดใบสมุนไพรด้วยตัวทาละลาย
สกัดสมุนไพรโดยวิธีการแช่หมัก (Maceration) ด้วยเอทานอลที่อุณหภูมิปกติ และน้ากลั่นที่อุณหภูมิสูง โดยนาใบ
สมุนไพรอบแห้งบดละเอียดมาหมักกับ ตัวทาละลาย ในอัตราส่วน 1:10 โดยชุดที่สกัดด้วย 70% เอทานอล จะแช่ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 3 วัน ส่วนชุดที่สกัดด้วยน้ากลั่นจะแช่ใน water bath อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนาไปกรอง
ผ่ า นส าลี แ ละกระดาษกรอง whatman เบอร์ 1 แล้ ว น าไประเหยตั ว ท าละลายออกด้ ว ยเครื่ อ งระเหยแบบหมุ น (rotary
evaporator) ที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส โดยให้ปริมาตรของส่วนของเหลวที่สกัดลดลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นนาส่วนของเหลว
สกัดชั้นเอทานอลและชั้นน้าไปสกัดต่อด้วยเอทิลอะซิเตท อัตราส่วน 1:2 โดยทาการสกัดจานวน 2 ครั้ง แล้วแยกของเหลวที่สกัด
ชั้นเอทานอลและชั้นเอทิลอะซิเตทไประเหยทาให้แห้งด้วยเครื่องระเหยแบบหมุน ส่วนของเหลวที่สกัดชั้นน้านาไปทาให้แห้งโดย
เครื่อง freeze-dry แล้วรวบรวมสารสกัดหยาบไปทดสอบปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ทางชีวภาพ

2.2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
2.2.1 วิธี DPPH radical scavenging
ทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging ตามวิธีนงลักษณ์ (2559) โดยใช้
สารละลาย trolox เป็นสารมาตรฐาน โดยเตรียมสารสกัดที่ความเข้มข้น 0.2-1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วปิเปตสารสกัดปริมาตร 20
ไมโครลิตร ลงในหลุมไมโครเพลทแบบ 96 หลุม เติมสารละลาย DPPH ที่ละลายในเมทานอล ความเข้มข้น 1 mM ปริมาตร 150
ไมโครลิตร นาไปบ่มที่อุณหภูมิห้องและในที่มืด เป็นเวลา 30 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร
ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer ทาการทดลอง 3 ซ้า และคานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ (% DPPH radical
inhibition) ตามสูตร แล้วนาไปสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระและความเข้มข้นของสารสกัด
จากนั้นหาค่าความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50% (IC50) จากกราฟ
% DPPH radical inhibition = [(A-B)/A] × 100
เมื่อ A คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ที่ไม่เติมสารทดสอบ
B คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ทีเ่ ติมสารทดสอบ
2.2.2 วิธี ABTS radical cation
ทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS radical cation ตามวิธี นงลักษณ์ (2559) โดยใช้สารละลาย trolox
เป็นสารมาตรฐาน โดยเตรียมสารสกัดที่ความเข้มข้น 0.2-1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ปิเปตสารสกัดลงในหลุมไม
โครเพลทแบบ 96 หลุม แล้วเติมสารละลาย ABTS ที่ละลายในเมทานอล ความเข้มข้น 7 mM ปริมาตร 150 ไมโครลิตร นาไปบ่มที่
430

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

อุณหภูมิห้องและในที่มืด เป็นเวลา 30 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-Vis
spectrophotometer ทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้า และคานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ (% ABTS radical inhibition)
ตามสูตร แล้วนาไปสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระและความเข้มข้นของสารสกัด จากนั้นหาค่า IC50
จากกราฟ

2.3 การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวม
วิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric method ดัดแปลงจากวิธีของ Singleton et
al. (1999) โดยใช้กรดแกลลิก (gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน โดยนาเตรียมสารสกัดความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในเมทานอล
แล้วปิเปตสารปริมาตร 25 ไมโครลิตร ลงในหลุมไมโครเพลทแบบ 96 หลุม ผสมกับสารละลาย Folin-Ciocalteu reagent ปริมาตร 25
ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ความเข้มข้น 7% (w/v) ปริมาตร
150 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน นาไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 20 นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 nm ด้วย
เครื่อง UV-Vis spectrophotometer ทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้า และนาค่าดูดกลืนแสงไปเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก แล้ว
คานวณปริมาณฟีนอลิกรวมในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้าหนักสารสกัดแห้ง 1 กรัม (Gallic acid equivalents, mg
GAE/g dried extract)

2.4 การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์
2.4.1 การเตรียมเชื้อจุลินทรีย์
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่ ใช้ ทดสอบได้ แก่ Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Enterobacter
aerogenes, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Listeria innocua และ Samonella
typhimurium บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar (NA) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น ใช้ห่วงเขี่ยเชื้อ
(loop) เขี่ยโคโลนีเดี่ยวมาเจือจางด้วยน้าเกลือ 0.85% NaCl นาไปวัดค่าดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 625 นาโนเมตร โดยให้มีค่าความ
ขุ่น (optical density, OD) เท่ากับ 0.1 ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณเชื้อเริ่มต้น 108 CFU/ml ส่วนเชื้อยีสต์ Candida grabata และ
Candida utilis นามาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast extract malt extract agar (YMA) บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
48 ชั่วโมง จากนั้น ใช้ห่วงเขี่ยเชื้อ (loop) เขี่ยโคโลนีเดี่ยวมาเจือจางด้วยน้าเกลือ 0.85% NaCl จากนั้นปรับค่าความขุ่นให้มีค่าปริมาณ
เชื้อตั้งต้นเท่ากับ 108CFU/ml
2.4.2 การทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อยีสต์โดยวิธี agar well diffusion โดยใช้สาลี พัน
ก้านที่ฆ่าเชื้อแล้วจุ่มลงในน้าเกลือของเซลล์แขวนลอย (cell suspension) มาป้าย (swab) ให้ทั่วผิวหน้าอาหาร NA สาหรับเชื้อ
แบคทีเรีย และอาหาร YMA สาหรับเชื้อยีสต์ ทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 5 นาที หลังจากเจาะหลุมบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อด้วย ที่เจาะ
หลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เติมสารละลายของสารสกัด (ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิกรัม) หลุมละ 20
ไมโครลิตร โดยเชื้อแบคทีเรียบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ส่วนเชื้อยีสต์บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 48 ชั่วโมง สังเกตบริเวณยับยั้งที่เป็นวงใส (clear zone) รอบหลุมที่มีตัวอย่างสารสกัด แล้ววัดขนาดของส่วนใสหน่วยมิลลิเมตร
2.4.3 การทดสอบหาค่า Minimal Inhibitory Concentration (MIC)
นาสารสกัดทีส่ ามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย มาทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญ
แบคทีเรียได้ (MIC) ด้วยวิธี broth dilution test ดัดแปลงจากวิธีของ Rath and Padhy (2013) โดยเจือจางอาหารเหลว NB ให้มี
ความเข้มข้นของสารสกัดเท่ากับ 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.13 และ 1.56 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในหลุมไมโครเพลท แบบ 96 หลุม
โดยให้มีปริมาตรรวมในหลุมเท่ากับ 200 ไมโครลิตร เติมเชื้อแบคทีเรียที่มีปริมาณเชื้อเริ่มต้น 108 CFU/ml ปริมาตร 10 ไมโครลิตร
ผสมให้เข้ากัน แล้วนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง

2.5 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
นาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด มาวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (±SD) และวิเคราะห์ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยใช้ One-way Anova
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล (Results and Discussion)
3.1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหญ้าฮี๋ยุ่ม
จากการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากตัวอย่างของสารสกัดของหญ้าฮี๋ยุ่มทั้งหมด 4 ตัวอย่าง ได้แก่ สารสกัดชั้น
เอทานอล สารสกัดชั้นเอทิลอะซิเตทที่อุณหภูมิปกติ สารสกัดชั้นน้าที่อุณหภูมิสูง และสารสกัดชั้นเอทิลอะซิเตทที่อุณหภูมิสูง โดยวิธี
DPPH และ ABTS เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน trolox โดยแสดงค่าความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ
ได้ 50% (IC50) ดังในตารางที่ 1 พบว่า สารสกัดหญ้าฮี๋ยุ่มมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) โดยสาร
สกัดชั้นเอทิลอะซิเตทที่สกัดแยกออกจากชั้นเอทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.792 ± 0.010 และ 0.400
± 0.008 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ด้วยวิธี DPPH และ ABTS ตามลาดับ ซึ่งค่าทีต่ ่าจะแสดงถึงฤทธิ์ในการดักจับกับอนุมูลอิสระได้ดี (วันเช็ง
และดวงฤดีม 2554; สุริสา และคณะ, 2558) แต่เมื่อเปรียบเทียบค่า IC50 กับสารมาตรฐาน trolox พบว่า สารสกัดชั้นเอทิลอะซิเตทที่
สกัดแยกออกจากชั้นเอทานอลให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่า trolox แสดงให้เห็นว่าเอทานอลและเอทิลอะซิเตทเป็นตัวทาละลายที่
สามารถดึงสารที่เป็นองคประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระออกมาจากตัวอย่างพืชได้ดีกว่าน้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนัฎฐา (2558) พบว่าสารสกัดจากส่วนใบหญ้าฮี๋ยุ่มด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสารสกัดด้วยน้า โดยมีค่า IC50 เท่ากับ
0.088 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นอกจากนี้ บุษบัน และดรุณี (2552) พบว่า พืชตระกูลไผ่ที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สูงเช่นกัน

ตารางที่ 1 ค่า IC50 ของการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรหญ้าฮี๋ยุ่มด้วยวิธี DPPH และ ABTS
Solvents

IC50 (mg/mL)

Crude extract

DPPH method
0.843 ± 0.007cd
0.792 ± 0.010b
0.898 ± 0.060d
0.803 ± 0.005c
0.117 ± 0.003a

Ethanol
Ethyl acetate
Distilled water
Ethyl acetate

Ethanol
Distilled water
Trolox standard

ABTS method
0.475 ± 0.005c
0.400 ± 0.008b
0.505 ± 0.002d
0.460 ± 0.009c
0.066 ± 0.005a

3.2 ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบหญ้าฮี๋ยุ่ม
จากผลของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสกัดหญ้าฮี๋ยุ่มทาให้เห็นว่าหญ้าฮี๋ยุ่มมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นจึงนามาหาปริมาณฟีนอลรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric ซึ่งใช้สารละลายกรดแกลลิก (gallic acid) เป็นสาร
มาตรฐาน โดยกราฟมาตรฐานของสารละลาย gallic acid มีค่าสมการ y = 28.92x-0.058, R2 = 0.986 โดยพบว่า สารสกัดมีปริมาณฟี
นอลิกรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) ในตารางที่ 2 โดยสารสกัดหยาบชั้นเอทิลอะซิเตทที่สกัดแยกออกจากชั้นเอทานอลมี
ปริมาณฟีนอลรวมสูงสุดเท่ากับ 14.38 ± 0.03 มิลลิกรัมแกลลิกต่อกรัมสารสกัด รองลงมาคือ สารสกัดชั้น เอทิลอะซิเตทที่สกัดแยกออก
จากชั้นน้า มีค่าปริมาณฟีนอลรวมเท่ากับ 12.72 ± 0.01 มิลลิกรัมแกลลิกต่อกรัมสารสกัด แสดงให้เห็นว่า ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
ตัวอย่างสารสกัดทีส่ ูงสอดคล้องกับผลของปริมาณฟินอลิกรวมที่ตรวจพบมากด้วยเช่นกัน ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับ ธนัฎฐา
(2558) ทีพ่ บว่า สารสกัดเอทานอลของใบหญ้าฮี๋ยุ่มเป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าสูง เท่ากับ 49.63 mg GAE/g และมีปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกรวมมากกว่าการสกัดด้วยน้า เนื่องจากองค์ประกอบในสารสกัดของใบหญ้าฮี๋ยุ่มส่วนใหญ่ประกอบด้วย catechin, catechin
gallate, rosemarinic acid และ epigallocatechin gallate ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีของสมุนไพรในกลุม flavonoid และ polyphenol
ที่โครงสรางของโมเลกุลมีหมู hydroxyl(-OH) ซึ่งเปนหมู่ functional group ที่มีความเป็นขั้วสูง ที่สามารถละลายออกมาได้ดีในตัวทา
ละลายที่มีขั้วมาก ดังนั้นจึงทาให้แสดงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูง (ธนัฎฐา, 2558; ธีรพร และสุรพงศ, 2558; Phomkaivon and
Areekul, 2009)

ตารางที่ 2 ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหญ้าฮี๋ยุ่ม
Solvents
Ethanol
Distilled water

Crude extract
Ethanol
Ethyl acetate
Distilled water
Ethyl acetate
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Total phenolic compound
(mg GAE/g dried extract)
9.97 ± 0.04c
14.38 ± 0.03a
8.43 ± 0.01d
12.71 ± 0.01b

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

3.3 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหญ้าฮี๋ยุ่ม
เมื่อนาสารสกัดใบหญ้าฮี๋ยุ่มมาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus, Staphylococcus aureus,
Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Listeria monocytogenes,Listeria innocua และ
Samonella typhimurium ด้วยวิธี agar well diffusion พบว่า สารสกัดชั้นเอทิลอะซิเตทที่สกัดแยกออกจากชั้นเอทานอล สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Bacillus cereus ได้เพียงชนิดเดียว มีบริเวณวงใสเท่ากับ 6.5 ± 0.3 มิลลิเมตร (ภาพที่ 4) และมีค่าความ
เข้มข้นของสารสกัดต่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเชื้อแบคทีเรียได้ (MIC) เท่ากับ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งจากการทดลองแสดง
ให้เห็นว่าสารสกัดยับยั้งเชื้อแกรมบวกได้ดีกว่าแกรมลบเนื่องจากโครงสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบมีความซับซ้อนกว่าโดยมีทั้ง
ส่วนโครงสร้าง outer membrane และ peptidoglycan ในขณะที่ส่วนผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกประกอบด้วยส่วนของ
peptidoglycan (วัชรินทร์ และคณะ 2559; Parekh et al., 2005)
2

1

3

4

ภาพที่ 1 บริเวณยับยั้งเชื้อ Bacillus cereus ด้วยสารสกัดหญ้าฮี๋ยุ่มในตัวทาละลายต่างๆ
โดยหมายเลข

1; สารสกัดหยาบชั้นเอทานอล,
2; สารสกัดหยาบชั้นเอทิลอะซิเตทที่สกัดแยกจากชั้นเอทานอล, (ลูกศรชี)้
3; สารสกัดหยาบชั้นน้า และ
4; สารสกัดหยาบชั้นเอทิลอะซิเตทที่สกัดแยกจากชั้นน้า

4. สรุป (Conclusion)
จากการศึกษาสารสกัดหยาบหญ้าฮี๋ยุ่มที่สกัดแบบแช่หมักด้วยเอทานอล (70%) ที่อุณหภูมิปกติ และน้ากลั่นที่อุณหภูมิ สูง
(80 องศาเซลเซียส) ตามด้วยการสกัดแบบ liquid-liquid extraction โดยใช้เอทิลอะซิเตท พบว่า สารสกัดหยาบหญ้าฮี๋ยุ่มชั้นเอทิลอะซิ
เตทที่สกัดแยกออกจากชั้นเอทานอล มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดเท่ากับ 0.792 ± 0.010 และ 0.400 ± 0.008 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร จากการทดสอบด้วยวิธี DPPH และวิธี ABTS ตามลาดับ และมีปริมาณของฟีนอลิกรวมมากที่สุดเท่ากับ 14.38 ± 0.03
มิลลิกรัมต่อกรัม และสารสกัดหยาบดังกล่าวสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Bacillus cereus มีค่าเท่ากับ 6.5 ± 0.3 มิลลิเมตร โดยมี
ค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งได้เท่ากับ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งจากคุณสมบัติของฤทธิ์ทางชีวภาพดังกล่าวจึงน่าสนใจนา
สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านหญ้าฮี๋ยุ่มไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง สาหรับพัฒนาและส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพและเวชสาอางต่อไป

5. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
(เลขที่สัญญา วช.27/59) และขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาหรับ
อุปกรณ์และสถานที่ทาการศึกษาวิจัย
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บทคัดย่อ
การศึกษาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยง
จากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท ของเกษตรกรสวนผลไม้ ในเขตอาเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี จานวน 258 คน เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.6 มีอายุเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 46.72 (9.12)
ปี ส่วนใหญ่เกษตรกรมีระยะเวลาในการทางานมีค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 16.87(10.38) ปี ระยะเวลาในการฉีดพ่นสาร
กาจัดแมลง มีค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 2.84 (1.64) ชั่วโมง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงของเกษตรกรสวนผลไม้
ได้แก่การรับรู้ความรุนแรงโดยเกษตรกรสวนผลไม้ที่มีการรับรู้ความรุนแรงอยู่ในระดับสูง [OR =4.77 , 95% CI (1.82, 12.47)] และการ
รับรู้อุปสรรคอยู่ในระดับต่า [OR= 0.38, 95% CI (0.18,0.78)]
ข้อเสนอแนะ ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง โดยการเพิ่ม
การรับรู้ความรุนแรง และการลดอุปสรรคของการรับรู้การป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงของเกษตรกรสวนผลไม้
เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง การสาธิต และฝึกปฏิบัติจริงในการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารกาจัดแมลงที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นต้น
คาสาคัญ: พฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยง การรับรู้ความเสี่ยง สารกาจัดแมลง เกษตรกร

Abstract
The purpose of this research was to study factors affecting safety behavior concerning prevention of
exposure risk to organophosphate and carbamate insecticides among fruit farmers in Kaeng hang maeo District,
Chanthaburi Province. Two hundred and fifty-eight people participated in the study, and the data obtained through
questionnaire interviews.
The studied results revealed that most farmers participated in the study were male (61.6%) with an
average age of 46.72 (S.D. = 9.12) years old. The mean duration of work experience was 16.87 (S.D. = 10.38) years.
They took 2.84 (S.D. = 1.64) hours each day for spraying insecticides.
Factors affecting safety behavior in prevention of exposure risk to insecticides (p<0.05) included perceived
severity. Those who had high level of perceived severity would show better safety behavior [OR= 4.77, 95% CI
(1.82, 12.47)]. In contrast, those who had low perceived barrier would exhibit less safety behavior [OR=0.38, 95% CI
(0.18,0.78)].
It is suggested that any program for promoting the preventive behaviors from risk of insecticide exposure
should be launched and focused on health education to enhanced perception of insecticide severity and methods
for reducing barriers of preventive practices. To level learning experience, other approaches such as demonstration
and practice of personal protective equipment use should be included.
Keywords: Risk prevention behavior, Risk perception, Insecticides, Fruit farmers
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1.บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรถึง 12.52 ล้านคน หรือร้อยละ 34 ถือเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด
ของผู้ประกอบอาชีพในประเทศไทย (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีการปลูกผลไม้เป็นจานวนมาก โดยมีพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลองกอง ลาไย (ปรีชา ปิยจันทร์, 2552) แต่ในการปลูกไม้ผลเกษตรกรมักจะประสบปัญหาผลผลิต
ตกต่า ผลผลิตต่อไร่ไม่สูงตามที่ต้องการ เนื่องจากมีศัตรูพืชเข้ามาทาลายผลผลิต เกษตรกรจึงต้องใช้ สารกาจัดแมลงกลุ่มออร์แกโน
ฟอสเฟต (Organophosphate) และกลุ่มคาร์บาเมท (Carbamate) เพื่อกาจัดแมลงในการเพาะปลูกผลไม้ เพิ่มคุณภาพและให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด จึงมีการนาเข้าสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชสูงทุกปี (รณวรางค์ พัฒนะโพธิ์, 2555) ดังนั้นจึงทาให้เกษตรกรที่
ปลูกผลไม้มีโอกาสรับสัมผัสสารกาจัดแมลง จนทาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรได้มากขึ้น (ศิริพร สมบูรณ์, 2552) การมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานกับสารกาจัดแมลงไม่เหมาะสมในกลุ่มเกษตรกรพบเห็นได้ทั่วไป เคยมีผลการศึกษาของ
ปิยะดา ดาบลาอาและคณะ (2559) เกี่ยวกับพฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารกาจัดแมลง ในการปลูกข้าว พบว่า พฤติกรรม
การปฏิบัติตนก่อนการใช้สารกาจัดแมลง ขณะใช้ และหลังใช้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.2และ การศึกษาของ สุระชัย ยะเครือ
(2550) พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 35.1 นอกจากนั้น
Jirachiyahas (2003) พบว่า เกษตรกรที่มีพฤติกรรมการใช้สารกาจัดแมลงที่ไม่ปลอดภัย โดยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ทาให้ผู้
ประกอบอาชีพกลุ่มนี้มีโอกาสรับสัมผัสกับสารกาจัดแมลงเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางปาก ผิวหนัง และทางการหายใจ (ชนิกานต์ คุ้มนกและ
สุดารัตน์ พิมเสน, 2557) โดยเฉพาะหากมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการใช้สารกาจัดแมลงที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้มือเปล่าในการ
เปิดภาชนะบรรจุสารกาจัดแมลง ดื่มน้า หรือ สูบบุหรี่ในขณะใช้สารเคมี (Suratman et al., 2015) ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายส่วน
บุคลที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น ไม่ใส่แว่นตา ไม่สวมถุงมือ ไม่สวมหน้ากากขณะผสมและฉีดพ่นสารกาจัดแมลง (นงนุช นามวงษ์,
2554; Suratman et al, 2015) เป็นต้น
ปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงของเกษตรกร ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล เช่น อายุและระดับการศึกษามีผลต่อการปฏิบัติตัวในการป้องตนตนเองจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงได้ (Atreya et al.,
2012) ปัจจัยประวัติในการทางาน พบว่า ระยะเวลาที่ใช้สารกาจัดแมลง และการผสมสารกาจัดแมลงตามที่ฉลากกาหนด มีความสัมพันธ์
กับการลดการสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Settheethan, and Laohasiriwong, 2012)
ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้ของ เกษตรกร ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงอุปสรรค มี
ความสัมพันธ์กับป้องกับการป้องกันตนเองจากสารกาจัดแมลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (นงนุช นามวงษ์และคณะ, 2554)
จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า มีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผัก (อนุเทพ แซ่เล้า
และคณะ, 2551) พฤติกรรมการป้องกันการรับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเกษตรกรปลูกสตรอเบอร์รี่ (อรุณี จัน
ไชยชนะ, 2552) และพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลดการสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวและผัก
จังหวัดขอนแก่น (Settheethan, and Laohasiriwong, 2012) ส่วนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เช่น การศึกษาการรวมกลุ่มและการ
พัฒนากลุ่มเพื่อทาเกษตรที่ลดการพึ่งพิงสารเคมี ในกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีและปทุมธานี (Na Ranong, 2016) และการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตของแรงงาน
ต่างด้าวในเขตภาคตะวันออก (Thetkathuek et al., 2017) แต่ก็ยังขาดการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัส
สารกาจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท ในกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ชาวไทยในพื้นทีจ่ ังหวัดจันทบุรี
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับ
สัมผัสสารกาจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท ของเกษตรกรสวนผลไม้ อาเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดรูปแบบของการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการป้องกัน
การสั มผั สสารก าจัดแมลงที่ ถู กต้ องและปลอดภั ยตรงกั บความต้ องการและมี ความเหมาะสมกั บบริบทของพื้ นที่ ซึ่ งจะน าไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดแมลงในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟสและคาร์บาเมทที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง กลุ่มออร์แกโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมท ของเกษตรกรสวนผลไม้ อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
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1.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 แนวคิดทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model)
เป็นแบบแผนหรือรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฏีทางด้านจิตวิทยาสังคมเพื่อใช้อธิบายการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมสุขภาพโดยได้อธิบายว่า บุคคลจะหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรค ก็ต่อเมื่อเขามีความเชื่อว่า เขามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค
(Rimer., & Glanz, 2005) ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์และการ
รับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรค นอกจากปัจจัยที่กล่าว Bandura (1977) ได้เสนอว่าการรับรู้ความสามารถแห่งตน (Selfefficacy) ทีเ่ ป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพด้วย โดยจะเห็นได้ว่าจากแนวคิดทฤษฏีนี้ จะทาให้เกษตรกรนั้น
เกิดการรับรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงและจะสามารถช่วยให้ค้นหาสาเหตุและปัญหาและการค้นหา
แนวทางในการปรับพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงของเกษตรกร ซึ่งจะส่งผลทาให้เกษตรมีพฤติกรรม
ในการป้องกันตนเองจากสารกาจัดแมลงที่ถูกต้องและปลอดภัยได้

2.วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytic study) มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการคาานวณประชากรทั้งหมดด้วยสูตรของเดเนียล (Deaniel, 1995) ได้
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องศึกษาจาานวน 258 คน และคัดเลือกตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่ายตามขนาดสัดส่วนประชากรจาก 10 หมู่บ้าน ในเขต
ตาบลแก่งหางแมว อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล จานวน 5 ข้อ เช่น เพศ
อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น 2) ประวัติการทางานของเกษตรกร จานวน 15 ข้อ เช่น ระยะเวลาในการทางาน ระยะเวลาในการฉีดพ่น
สารเคมี กาจั ดแมลง วิ ธี การฉี ดพ่ นสารก าจั ดแมลง เป็ นต้ น 3) การรั บรู้ ในการป้ องกันความเสี่ ยงจากการรั บสั มผั สสารกาจั ดแมลง
ประกอบด้วยคาถามการรับรู้ในการป้องกันความเสี่ยง 5 ด้าน ประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถของตนเอง จานวน 20 ข้อ ประเมินเป็น 5 ระดับ (1-5) ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามลาดับ แปลผลคะแนนการรับรู้ โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มแบบอิงเกณฑ์คะแนนเต็มของ
Best (1989) จาแนกเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่า และ5) พฤติกรรมในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง
เกษตรกรสวนผลไม้ ประกอบด้วยคาถามพฤติกรรม 3 ขั้นตอน คือ ก่อนฉีดพ่นสารกาจัดแมลง ขณะฉีดพ่นสารกาจัดแมลง และภายหลังการ
ใช้สารกาจัดแมลง จานวน 20 ข้อ ประเมินเป็น 4 ระดับ (1-4) ได้แก่ ปฏิบัติประจา ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย แปล
ผลคะแนนพฤติกรรม 3 ขั้นตอน โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มแบบอิงเกณฑ์คะแนนเต็มของ Best (1989) เป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่า

2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
ท่านและหาค่าความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ โดยนาแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับเกษตรกรสวนผลไม้ ในตาบลขุนซ่อง อาเภอแก่ง
หางแมว จังหวัดจันทบุรี จานวน 30 คน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟ่าแบบครอนบาค (Chonbach’s AlphaCoefficient) คือ
การรับรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง (0.738) พฤติกรรมในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัส
สารกาจัดแมลง (0.830) และการศึกษาครั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์จากคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.2 การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจัยวิจัยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัยให้แก่กลุ่มตัวอย่างทราบ และขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ.2560 โดยการให้ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยสัมภาษณ์ที่ครัวเรือนของ
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรสวนผลไม้ ทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตาบลแก่งหางแมว อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตามข้อคาถามใน
แบบสัมภาษณ์ โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์รายละประมาณ 15-20 นาที

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS version 20 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด และใช้สถิติวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุแบบลอจิสติค (Multiple Logistic Regression: Enter method) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงของเกษตรกรสวนผลไม้ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบลอจิสติค
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นั้นมีการจาแนกกลุ่มพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงเป็น 2 ระดับ คือ มีพฤติกรรมอยุ่ในระดับที่ต่าและปานกลาง
เท่ากับ 0 และพฤติกรรมอยุ่ในระดับสูง เท่ากับ 1 โดยแบ่งการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบลอจิสติค เป็น 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่
1 ทาการหาค่า Crude OR โดย Bivariate analysis สาหรับทุกตัวแปรอิสระกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ทา Multiple logistic regression เพื่อหาค่า Adjusted Adjusted OR และช่วงเชื่อมั่น 95%CI ของตัว
แปรอิสระจานวน 11 ตัวแปรที่มีค่า p-value น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ ความสามารถของตนเอง ระยะเวลาในการทางาน จานวนพื้นที่ปลูกทั้งหมด จานวนฉีดพ่นสารกาจัด
แมลง ระยะเวลาในการฉีดพ่นสารกาจัดแมลงแต่ละครั้ง จานวนชนิดของสารกาจัดแมลงในการผสม ระยะเวลาที่เกษตรกรเข้าไป
ทางานหรือเก็บผลไม้หลังจากฉีดพ่นสารกาจัดแมลง กับตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยง

3.ผลการศึกษาวิจัย
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้เป็นเกษตรกรสวนผลไม้ จานวนทั้งหมด 258 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแสดง
รายละเอียดของผลการวิจัยจาแนกเป็น 5 ส่วน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 2) ประวัติการทางาน 3) การรับรู้ในการป้องกัน
ความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง 4) พฤติกรรมในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง 5) ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรสวนผลไม้ ที่ใช้สารกาจัดแมลงกลุ่มออร์ แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้ อยละ 61.6 เพศหญิง ร้อยละ 38.4 อายุอยู่ในช่วง 40-50 ปี มากที่สุด ร้อยละ 40.3 อายุเฉลี่ย
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 46.72 (9.12) ปี ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 77.9 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 65.9 และมีรายได้ของครอบครัว 100,000 – 300,000 บาทต่อปี ร้อยละ 49.6 โดยมีรายได้เฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
เท่ากับ 208,333.33 (137411.21) บาทต่อปี
3.2 ประวัติในการทางานของเกษตรกรสวนผลไม้
ประวัติในการทางานของของเกษตรกรสวนผลไม้ พบว่า มีระยะเวลาในการทางาน น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 38.8 มี
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 16.87(10.38) ปี เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ปลูก น้อยกว่าเท่ากับ 15 ไร่ ร้อยละ 64.3
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 15.72(12.97) ไร่ และมีระยะเวลาในการใช้สารกาจัดแมลงน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 44.2
มีค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 15.55(10.30) ปี การผสมสารกาจัดแมลงชนิดต่างๆ พบว่า มีการผสมสารกาจัดแมลง
2 ชนิด ร้อยละ 46.1 มีระยะเวลาในการฉีดพ่นสารกาจัดแมลงครั้งละ 1-3 ชั่วโมง ร้อยละ 76.7 มีค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
เท่ากับ 2.84(1.64) ชั่วโมง และมีระยะเวลาที่เกษตรกรเข้าไปทางานหรือเก็บผลไม้หลังจากฉีดพ่นสารกาจัดแมลงมีค่าเฉลี่ย (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 10.35(8.74) วัน
3.3 ระดับการรับรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง
การรับรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การ
รับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถของตนเอง พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้ในการ
ป้องกันความเสี่ยงโดยรวม อยู่ในระดับต่า ร้อยละ 59.3 มีการรับรู้โอกาสเสี่ยง อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 64.0 มีการรับรู้ความรุนแรง
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.3 และมีการรับรู้อุปสรรคอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 38.8 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของระดับการรับรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงของ
เกษตรกรสวนผลไม้
การรับรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัส
สารกาจัดแมลง
การรับรู้ในการป้องกันความเสี่ยงโดยรวม
การรับรู้ในการป้องกันความเสี่ยงรายด้าน
การรับรู้โอกาสเสี่ยง
การรับรู้ความรุนแรง
การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อุปสรรค
การรับรู้ความสามารถของตนเอง

ระดับการรับรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง
สูง
ปานกลาง
ต่า
จานวน (ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ)
20(7.8)
85(32.9)
153(59.3)
73(28.3)
53(20.5)
48(18.6)
77(29.8)
126(48.8)
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165(64.0)
140(54.3)
183(70.9)
81(31.4)
128(49.6)

20(7.8)
65(25.2)
27(10.5)
100(38.8)
4(1.6)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
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3.4 ระดับพฤติกรรมในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง
จากพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ก่อนใช้สารกาจัดแมลง
ขณะใช้สารกาจัดแมลง และลังการใช้สารกาจัดแมลง พบว่า พฤติกรรมการป้องกันการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงโดยรวมของเกษตรกรที่
ปลูกผลไม้ อยู่ในระดับปากลาง ร้อยละ 64.7 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงของ
เกษตรกรสวนผลไม้
พฤติกรรมในการป้องกันความเสีย่ งจากการรับสัมผัสสาร
กาจัดแมลง
พฤติกรรมในการป้องกันความเสีย่ งโดยรวม
พฤติกรรมในการป้องกันความเสีย่ งรายด้าน
ก่อนใช้สารกาจัดแมลง
ขณะใช้สารกาจัดแมลง
หลังการใช้สารกาจัดแมลง

ระดับพฤติกรรมในการป้องกันความเสีย่ งจาก
การรับสัมผัสสารกาจัดแมลง
สูง
ปานกลาง
ต่า
จานวน (ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ)
69(26.7)
167(64.7)
22(8.5)
102(39.5)
57(22.1)
78(30.2)

129(50.0)
151(58.5)
143(55.4)

27(10.5)
50(19.4)
37(14.3)

3.5 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงของเกษตรกรสวนผลไม้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple logistic regression) ของตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้
ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง ระยะเวลาในการทางาน จานวนพื้นที่ปลูก
ทั้งหมด จานวนฉีดพ่นสารกาจัดแมลง ระยะเวลาในการฉีดพ่นสารกาจัดแมลงแต่ละครั้ง จานวนชนิดของสารกาจัดแมลงในการผสม
ระยะเวลาที่เกษตรกรเข้าไปทางานหรือเก็บผลไม้หลังจากฉีดพ่นสารกาจัดแมลง และตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมความปลอดภัยใน
การป้องกันความเสี่ยง
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรสวนผลไม้ที่มีการรับรู้ความรุนแรงอยู่ในระดับสูง [OR=4.77, 95% CI (1.82, 12.47)]
และเกษตรกรสวนผลไม้ที่มีการรับรู้อุปสรรคอยู่ในระดับต่า [OR= 0.38, 95% CI (0.18,0.78)] ดังรายละเอียดในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง
ของเกษตรกรสวนผลไม้
ปัจจัย

พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ป้องกัน
ต่า-ปานกลาง
สูง
n=140
n=118
(54.26%)
(45.74%)

Crude
OR

p-value

Adjusted
OR

95% CI
Lower

Upper

Coef.
(β)

การรับรู้ความรุนแรง
ปานกลาง

76(54.3)

64(54.2)

2.56

0.005

2.02

0.96

4.23

0.702

สูง

15(10.7)

38(32.2)

7.76

0.000

4.77

1.82

12.47

1.562

ปานกลาง

104(74.3)

79(66.9)

1.29

0.548

1.23

0.48

3.16

0.205

สูง

19(13.6)

29(24.6)

2.59

0.054

2.48

0.76

8.06

0.908

ต่า

53(37.9)

47(39.8)

0.45

0.011

0.38

0.18

0.78

-0.978

ปานกลาง

58(41.4)

23(19.5)

1.87

0.043

0.84

0.40

1.74

-0.179

50(35.7)

26(22.0)

1.97

0.017

1.77

0.902

3.46

0.569

การรับรูป้ ระโยชน์

การรับรู้อุปสรรค

จานวนชนิดของสารกาจัดแมลงใน
การผสม
1 ชนิดเท่านั้น
ระยะเวลาทีเ่ กษตรกรเข้าไปทางาน
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หรือเก็บผลไม้
> 15 วัน
31(22.1)
11(9.3)
2.77
0.007
2.15
0.909
5.06
0.763
หมายเหตุ : กลุ่มอ้างอิง (Reference group) ของตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์ค่าการถดถอยพหุ ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง(ต่า); การรับรู้ความรุนแรง
(ต่า); การรับรู้ประโยชน์(ต่า); การรับรูอ้ ุปสรรค(สูง); การรับรู้ความสามารถของตนเอง(ต่า); ระยะเวลาในการทางาน (≤10ปี); จานวนพื้นทีป่ ลูกทั้งหมด
(≤30 ไร่); จานวนฉีดพ่นสารกาจัดแมลง (≤ 3ครั้งต่อสัปดาห์); ระยะเวลาในการฉีดพ่นสารกาจัดแมลงแต่ละครั้ง (≤3ชม.); จานวนชนิดของสารกาจัดแมลง
ในการผสม (≥3ชม.); ระยะเวลาที่เกษตรกรเข้าไปทางานหรือเก็บผลไม้ (≤15วัน)

4. สรุปและอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรสวนผลไม้ ในอาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จานวน 258 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 61.6 มีอายุเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 46.72 (9.12) ปี ส่วนใหญ่เกษตรกรมีระยะเวลาในการทางานมีค่าเฉลี่ย (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 16.87(10.38) ปี ระยะเวลาในการฉีดพ่นสารกาจัดแมลง มีค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 2.84
(1.64) ชั่วโมง ระยะเวลาที่เกษตรกรเข้าไปทางานหรือเก็บผลไม้หลังจากฉีดพ่นสารกาจัดแมลง มีค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ
10.35(8.74) วัน ซึ่งเป็นช่วงระยะที่มีความปลอดภัยต่อการลดการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงได้ เนื่องจาก สารกาจัดแมลงกลุ่มออร์แกโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมทนั้นสลายตัวง่ายในสิ่งแวดล้อมภายใน 72 ชั่วโมงหรือ เฉลี่ยประมาณ 3-5 วัน (Suratman, 2015) และวิธีการพ่น
สารกาจัดแมลง คือ ใช้เครื่องฉีดพ่นอัดแรง(ลากสายพ่น) ร้อยละ 67.1 ถังสะพายหลัง 30.6 ซึ่งการใช้วิธีการฉีดพ่นที่แตกต่างกันโอกาสฟุ้ง
กระจายจะต่างกัน โดยหากใช้การฉีดพ่นแบบลากสายพ่น จะทาให้สารกาจัดแมลงฟุ้งกระจายได้มาก โดยเฉพาะหากฉีดในสภาพอากาศที่มี
ลมแรง นอกจากนัน้ ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการฉีดพ่นมีส่วนทาให้เกิดการสัมผัสมากน้อยต่างกัน เช่น ถ้าเป็นการใช้เครื่องมือฉีดพ่นแบบ
ถังสะพายหลัง หากเกิดการรั่วซึมของถัง จะทาให้สามารถเกิดการปนเปื้อนที่บริเวณหลังจะมีปริมาณสูงมาก (อรุณี จันไชยชนะ, 2552)
เกษตรกรสวนผลไม้มีการรับรู้ในการป้องกันความเสี่ยงโดยรวม อยู่ในระดับต่า ร้อยละ 59.3 ส่วนการรับรู้ในการป้องกันความ
เสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงรายด้านนั้น พบว่า มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.6 แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรสวนผลไม้มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสสารกาจัดแมลง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Arcury (2006) พบว่า เกษตรกรที่มีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่เป็นอันตรายจากสารกาจัดแมลงได้
เกษตรกรสวนผลไม้มีการการรับรู้อุปสรรคอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 38.8 การที่เกษตรกรมีการรับรู้อุปสรรคอยู่ในระดับต่านั้น
จะเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ท าให้เกษตรกรสวนผลไม้ สามารถปฏิบั ติพฤติ กรรมการป้ องกันความเสี่ยงจากการรั บสั มผั สสารก าจั ดแมลงได้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมทบ สอนราช (2552) ที่พบว่าหากเกษตรกรมีการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันตนเองในระดับสูงจะเป็นตัว
ขัดขวางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากสารกาจัดแมลง ซึ่งสามารถลดการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติตามคาแนะนา
ในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารกาจัดแมลงได้โดยการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมสร้างการการรับรู้ประโยชน์
และการรับรู้อุปสรรคซึ่งอาจจะทาให้เกษตรกรสวนผลไม้ ลดอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางให้ตนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารกาจัด
แมลงได้ ดังผลการศึกษา ที่พบว่ า ภายหลังจากกิจกรรมเกษตรกรมีการรับรู้ ประโยชน์และอุปสรรคเพิ่ มมากขึ้ นกว่าก่อนการและมี
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารกาจัดแมลงเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการทดลอง (ศิริพร สมบูรณ์, 2552; Raksanam, et al,
2012)
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงของเกษตรกรสวนผลไม้
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรสวนผลไม้ที่มีการรับรู้ความรุนแรงอยู่ในระดับสูง จะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจาก
การรับสัมผัสสารกาจัดแมลงเป็น 4.77 เท่าของเกษตรกรสวนผลไม้ที่มีการรับรู้ความรุนแรงอยู่ในระดับต่า [OR =4.77, 95% CI (1.82,
12.47)] ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่าเกษตรกรที่มีการรับรู้ความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ในระดับสูง จะมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย (นงนุช นามวงษ์, 2554) หรืออาจจะ
ทาให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้สารกาจัดศัตรูพืชที่ดีขึ้น (อนุเทพ แซ่เล้า และคณะ, 2551; Raksanam et al., 2014;
Suratman et al. 2016) ซึ่งการรับรู้ในเรื่องความรุนแรงที่เกิดจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลงเป็นสิ่งที่จาเป็นและมีความสาคัญ เพราะ
จะทาให้เกษตรกรสวนผลไม้มีการรับรู้ความรุนแรงซึ่งจะทาให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันอันตราย
จากรับสัมผัสสารกาจัดแมลงให้มีการรับสัมผัสที่น้อยที่สุด
เกษตรกรสวนผลไม้ที่มีการรับรู้อุปสรรคอยู่ในระดับต่าจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจากการรับ
สัมผัสสารกาจัดแมลง เป็น 0.38 เท่าของเกษตรกรสวนผลไม้ที่มีการรับรู้อุปสรรคอยู่ในระดับสูง [OR= 0.38, 95% CI (0.18,0.78)]
สอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณี จันไชยชนะ (2552) พบว่า การรับรู้อุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการป้องกันการสัมผัส
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (rs=-0.29) แต่มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ต่างกับการศึกษาในครั้งนี้ และสอดคล้องกับกนกอร

440

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

พรมชาติ (2554) ที่พบว่า การกาจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามคาแนะนาให้อยู่ในระดับที่น้อยลง จะมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นควรมุ่งเน้นการขจัดปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสสารกาจัดแมลง ซึ่งอาจจะทาให้เกษตรกรสวนผลไม้มีพฤติกรรมในการ
ป้องกันตนเองในทิศทางที่ดีขึ้น (Suratman et al., 2016)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงานลอกยาง โรงงานยางพาราแผ่นรมควัน
แห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี สารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จานวนทั้งหมด 26 คน ทาการเก็บข้อมูล
โดยใช้ แบบประเมินการยศาตร์ท่าทางในการทางานแบบใช้ร่างกายทุกส่วน REBA ร่วมกับแบบสัมภาษณ์อาการปวด Nordic
Musculoskeletal Questionnaire และ visual analog scale วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความเสี่ยง
ของท่าทางในการทางานลอกยาง ความชุกและระดับอาการปวดบริเวณต่างๆของร่างกาย ผลการวิจัย พบว่า คนงานส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ร้อยละ 57.7 อายุเฉลี่ย 34 ปี มีประสบการณ์ในการทางานลอกยางอยู่ในช่วง 1 – 5 ปี (ร้อยละ76.9) ระยะเวลาในการ
ลอกยางใน 1 วัน อยู่ในช่วง 7-9 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ (76.93) มีระดับความเสี่ยงของท่าทางในการทางานลอกยาง อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที ความชุกอาการปวดบริเวณต่างๆของร่างกายที่พบมากที่สุด คือ หลังส่วนล่าง
ร้อยละ 80.8 ในจานวนนี้เริ่มมีอาการ 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 85.71 และมีระดับความรุนแรงของอาการปวดสูงสุดอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 33.33 รองลงมาได้แก่ บ่า/ไหล่ ซึ่งพบความชุกอาการปวด ร้อยละ 50 ในจานวนนี้เริ่มมีอาการ 12 เดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ 61.54 โดยมีระดับการปวดสูงสุดอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 53.84 สรุปผลการศึกษา พนักงานลอกยางมีท่าทางในการ
ทางานอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และพบความชุกและระดับอาการปวดมากที่สุดบริเวนหลังส่วนล่าง รองลงมาได้แก่ บ่า /ไหล่
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบดาเนินการแก้ไขปรับปรุงสภาพงานลอกยางต่อไป
คาสาคัญ: ประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ พนักงานงานลอกยาง

Abstract
The objective of this research was to assess the ergonomic risks of the Rubber Peeling Task in a Rubber
Factory Chantaburi province. The study is a cross-sectional study the population used in this study was a total of
26 was conducted using the Rapid Entire Body Assessment (REBA), Standard Nordic Questionnaire and visual analog
scale. The data were analyzed by using frequency, percentages, the level of REBA risk, the prevalence and level of
muscle pain.
Results: The workers were male, 57.7 %, mostly, the mean age of 34 years, the experience in rubber
peeling task was 1 to 5 years, the duration for rubber peeling 7-9 hours per day 76.93 % mostly. The level of REBA
risk was the highest risk (level 4: should be improved or corrected immediately). The prevalence of pain identified
at the low back pain 80.8% with the onset of 12 months 85.71% and the severity of the pain was the highest level
33.33%. Subordinatly, the prevalence of shoulders pain were 50% with the onset of 12 months 61.54 % and rhe
severity of the pain was the moderate level 53.84 %.
Conclusion: The posture during work of the rubber peeling task had the highest risk. The prevalence and
the level of muscle pain was found at the low back most and the shoulders respectively. So It was needed to
improve the work conditions for the rubber peeling task importunately.
Keywords: Ergonomic Risks Assessment, Rubber Peeling Task
\
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1. บทนา
ยางพาราเป็นพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง พบว่ามีเกษตรกรตลอดจนผู้ที่ทาธุรกิจเกี่ยวข้อง
กับยางพาราประมาณ 1 ล้านครอบครัว จานวนไม่น้อยกว่า 6 ล้านคนหรือประมานร้อยละ10 ของประชากรทั้งประเทศ (สานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2558 ) ด้วยความเหมาะสมของพื้นที่ทาให้จังหวัดจันทบุรีมีการปลูกยางพาราเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะใน
พื้นที่อาเภอแก่งหางแมวนับว่าเป็นอาเภอที่มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดในจังหวัดจันทบุรี (สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
จังหวัดจันทบุรี, 2558) จึงทาให้มีการสร้างโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควันขึ้นเพื่อรองรับวัตถุดิบในพื้นที่ โดยในปี 2558 ยางแผ่น
รมควันและยางแท่งของประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกรวม 127,092.33 ล้านบาท โดยส่วนมากจะนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาง
ยานพาหนะ ถุงมือยาง และยางยืด (สถาบันวิจัยยาง, 2558)
ในขั้นตอนกระบวนการผลิตยางของโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควันประกอบด้วย การรับน้ายาง การทายางให้เป็นแผ่น การ
รีดยาง การรมควันยาง การลอกยาง การคัดเกรดยาง และการบรรจุจัดส่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) จากกระบวนการผลิตที่ใช้
แรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งคนงานมีลักษณะท่าทางการทางานไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ โดยเฉพาะในแผนกลอกยาง ที่พบว่ามีความ
เสี่ยงด้านการยศาสตร์สูงสุด เพราะจะต้องยืนทางานเป็นเวลานาน มีการ ก้ม เงย เอี้ยวตัว บิดข้อมือขณะเกี่ยวยาง ยกแผ่นยาง ใช้แรง
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทาให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (ฉันทนา จันทวงศ์, สากร กรุงไกรเพชร, และยุพา
ดาวเรือง, 2558)
ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานจาแนกตามความรุนแรงและโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือ
สภาพของงานตั้งแต่ปี 2554-2558 ของสานักงานประกันสังคม พบว่า มีพนักงานที่ต้องหยุดงานเกิน 3 วันด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและ
กระดูกมีความรุนแรงที่ต้องหยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 2,100 ราย จากทัง้ หมด 2,251 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93.29) สูงเป็นอันดับ 1 เมื่อ
เทียบกับทุกกลุ่มโรค (ประกันสังคม, 2559) จากการศึกษาของ ประภัสสร อักษรพันธ์ พบว่า กลุ่มอาการผิดปกติในคนงานโรงงานยาง
แผ่นรมควันที่พบมากที่สุดคือปวดหรือเมื่อยล้าหลัง (ประภัสสร อักษรพันธ์, 2554) ขณะที่ ณัฐพงษ์ นาทัน พบว่าความชุกของอาการ
ปวดกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นกับคนงานแผนกฉีกยางจะมีความชุกไปที่เอวและไหล่ทั้งสองข้าง (ณัฐพงษ์ นาทัน, 2556) สอดคล้องกับสถิติ
ข้อมูลผู้เข้ารับบริการรักษาพยาบาลจาแนกตามอาการป่วยในพื้นที่ตาบลเขาวงกต อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่า มีคนงาน
โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควันในพื้นที่ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาวงกต ในปี พ.ศ.2559 ด้วยโรคระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกจานวน 29 ราย รวม 45 ครั้ง โดยเป็นพนักงานในแผนกลอกยางจานวน 11 ราย รวม 20 ครั้ง และส่งต่อพบแพทย์
จานวน 2 รายซึ่งทั้ง 2 รายเป็นพนักงานในแผนกลอกยางที่มีความผิดปกติที่หลังส่วนล่าง
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ด้วยเครื่องมือ Rapid Entire Body Assessment (REBA) มีความเหมาะสมกับงาน
ที่มีท่าทางการทางานแบบทั้งตัว โดยมีข้อได้เปรียบคือ ใช้ในการประเมินที่รวดเร็วและเป็นระบบ (Hignett & Mcatamney, 2000) โดย
ในการศึกษาของจันจิราภรณ์ วิชัย ได้ใช้เครื่องมือ Rapid Entire Body Assessment มาประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในงานที่มี
การยกเคลื่อนย้ายวัสดุ ซึ่งเป็นงานที่ต้องก้มโน้มตัวบ่อยครั้งและมีการบิดตัว ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีท่าทางที่มีความเสี่ยงส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที ร้อยละ 48.6 (จันจิราภรณ์ วิชัย, 2014) และในการศึกษาของ วีรชัย
มัฎฐารักษ์ ได้ใช้เครื่องมือ Rapid Entire Body Assessment มาประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในงานนวดยางพาราแผ่นเพื่อ
นาไปออกแบบ เครื่องนวดยางแผ่น โดยผลความเสี่ยงก่อนใช้เครื่องนวดยางแผ่นอยู่ที่ 11 คะแนน อยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูงมาก ควร
ปรับปรุงทันที (วีรชัย มัฎฐารักษ์, 2011)
ในส่วนของการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหรือมีผลกระทบต่อสุข ภาพนั้นสามารถ
ประเมินได้จาก Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) โดยเป็นแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐานและสามารถใช้ในการ
ประเมินความรู้สึกอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Kuorinka และคณะ, 1987) โดยในการตอบ
คาถามจะมีนัยสาคัญกับความถี่ของปัญหากล้ามเนื้อและกระดูกที่มากขึ้น โดยจะมีข้อคาถามเป็นบริเวณร่างกายส่วนต่างๆ เพื่อให้
สามารถชี้บ่งระดับความรุนแรงของความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ จึงนิยมใช้ร่วมกับแบบประเมินความรุนแรงการเจ็บปวด คือ visual
analog scale (VAS) (Crichton, 2001)
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาด้านความเสี่ยงทางการยศาสตร์และผลกระทบต่อสุขภาพจากการทางานในแผนก
ลอกยาง ขณะเดียวกันในพื้นที่ยังไม่มีรายงานการศึกษาในเรื่องนี้ ทาให้ไม่มีข้อมูล ที่จะนามาวางแผนเพื่อการป้องกันปัญหาได้
การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษา การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในคนงานทั้งหมดของแผนกลอกยาง โรงงานยางพาราแผ่นรมควัน
แห่งหนึ่ง จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานนาไปสู่การป้องกัน ลดอันตรายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพ การทางาน
ของคนงานต่อไป
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานแผนกลอกยาง ในโรงงานยางพาราแผ่นรมควันแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี ที่
ทาการศึกษา จานวน 28 คน ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้จานวน 26 คนมีเกณฑ์คัดเข้าดังนี้
1. ไม่ได้รับการวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นโรคในกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่รหัส ICD - 10
M40 – M54
2.เป็นผู้ยินดีหรือสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ได้รับพิจารณารับรอง จากคณะกรรมการการจริยธรรมระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรหัสโครงการ IRB 006/2560 ผู้วิจัยคานึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยโดยการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน
ประโยชน์ และความเสี่ยงของการวิจัย การพิทักษ์กลุ่มตัวอย่างเรื่อง การสมัครใจในการเข้าร่วม สิทธิการถอนตัวออก จากงานวิจัยโดย
ไม่มีผลต่อการทางาน

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหวระหว่างการทางานลอกยาง
2. แบบประเมินการยศาตร์ท่าทางในการทางานแบบใช้ร่างกายทุกส่วน REBA (Rapid Entire Body Assessment)
แปลผลระดับความเสีย่ งเป็น 5 ระดับตามคะแนนรวม คือ 1 คะแนน ความเสี่ยงอยู่ในระดับเล็กน้อย, 2 -3 คะแนน ความเสี่ยงอยู่
ในระดับต่า, 4 – 7 คะแนน ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง, 8 – 10 คะแนน ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และ 11 – 15 คะแนน
ความเสีย่ งอยู่ในระดับสูงมาก (Hignett & Mcatamney, 2000)
3. แบบสัมภาษณ์อาการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกาย โดยประยุกต์ใช้ แบบประเมินของ Nordic Musculoskeletal
Questionnaire ร่วมกัน visual analog scale (Kuorinka, 1987) และระบุช่วงเวลาเริ่มต้นอาการเป็น 2 ช่วง คือภายใน 12 เดือน หรือ
7 วันที่ผ่านมา โดยวัดคะแนนของการอาการปวดเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 คะแนน คือไม่มีอาการปวดจากการลอกยาง จนถึง 10 คะแนน คือ
ปวดรุนแรงจนทนไม่ไหวจากการลอกยาง (Crichton. N. 2001) และแปลผลระดับอาการเจ็บปวด คือ เลข 0 ไม่มีอาการปวด, เลข 1-3
ปวดน้อย, เลข 4-6 ปวดปานกลาง, เลข 7-9 ปวดมาก, เลข 10 ปวดรุนแรง (Wewers, M. E., & Lowe, N. K. 1990)

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เข้าพบผู้บริหารโรงงานที่ทาการศึกษาในการดาเนินการวิจัยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้ออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยดาเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิแก่กลุ่มตัวอย่าง แล้วดาเนินการ ประเมินความ
เสี่ยงของท่าทางในการทางานด้วยเครื่องมือ REBA ขณะปฏิบัติงานในแผนกลอกยาง ด้วยการบันทึกภาพแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินอาการปวดและระดับอาการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกาย

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความเสี่ยงความเสี่ยงของ
ท่าทางในการทางาน ความชุกและระดับอาการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกาย

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. ลักษณะทั่วไป กลุ่มตัวอย่างในแผนกลอกยางส่วนมากเป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.7) ส่วนมากมีสัญชาติกัมพูชา (ร้อยละ
80.8) มีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี, 30-39 ปี มากที่สุดเท่ากัน (ร้อยละ38.5) มีอายุเฉลี่ย 34 ปี ประสบการณ์ในการทางานลอกยางอยู่
ในช่วง 1-5 ปี มากที่สุด (ร้อยละ76.9) เฉลี่ย 4 ปี ระยะเวลาในการลอกยางใน 1 วัน มากที่สุดอยู่ในช่วง 7-9 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ
76.93) เฉลี่ย 7 ชั่วโมง ต่อวัน
2.ความเสี่ยงของท่าทางในการทางานด้วยเครื่องมือ REBA
ผลการวิเคราะห์ให้คะแนนลักษณะท่าทางการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกลอกยางบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย
แยกรายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ท่าทางของศีรษะลักษณะการทางานศีรษะก้มมากกว่า 20 องศา จึงมีคะแนนเป็น 2 โดยมีการบิดศีรษะจึง
เพิ่มอีก +1 สรุปคะแนนจึงเป็น 3 คะแนน
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ขั้นตอนที่ 2 ท่าทางของลาตัวลักษณะการทางานลาตัวโน้มไปด้านหน้ามากกว่า 60 องศา จึงมีคะแนนเป็น 4 โดยลาตัวมีการ
บิดเอียง จึงเพิ่มอีก +1 สรุปคะแนนเป็น 5
ขั้นตอนที่ 3 ท่าทางของขามีการลงน้าหนักที่ขาข้างเดียว จึงมีระดับคะแนนเป็น 2 และมีมุมงอเข่าระหว่าง 30 - 60 องศา จึง
เพิ่มอีก +1 สรุปคะแนนเป็น 3
ขั้นตอนที่ 4 ท่าทางของศีรษะใน step 1 มีคะแนนเป็น 3 ท่าทางของลาตัวใน step 2 มีคะแนนเป็น 5 ท่าทางของขาใน step
3 มีคะแนนเป็น 3 นาค่าไปเทียบกับตารางมาตรฐานความรุนแรงของปัญหาร่างกายส่วน A ของ REBA จึงได้ระดับคะแนน 9
ขั้นตอนที่ 5 ภาระงานอยู่ระหว่าง 5 - 10 กิโลกรัมสรุปคะแนนจึงเป็น 1
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลรวมคะแนนจาก step 4 มีคะแนนเป็น 9 และ step 5 มีคะแนนเป็น 1 สรุปคะแนนรวมเป็น 10 โดยเป็น
คะแนนไว้สาหรับเทียบใน ตารางมาตรฐานความรุนแรงของปัญหาร่างกายส่วน c ของ REBA ต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 ท่าทางของแขนส่วนบนซึ่งมีมุมมากกว่า 90 องศา มีระดับคะแนนเป็น 4 และ มีการกางแขนจึงเพิ่มอีก +1 สรุป
รวมคะแนนเป็น 5 (ซ้ายมือและขวามือการทางานไม่ต่างกันมาก)

ภาพที่ 4 ท่าทางของแขนส่วนบนขณะลอกยาง

ภาพที่ 5 ท่าทางของแขนส่วนล่างขณะลอกยาง
ขั้นตอนที่ 8 ท่าทางของแขนส่วนล่างมีมุมมากกว่า 60 องศา จึงมีระดับคะแนนเป็น 2 (ซ้ายมือและขวามือ การทางานไม่
ต่างกันมาก)
ขั้นตอนที่ 9 ท่าทางของมือและข้อมือมีมุมมากกว่า 15 องศา มีคะแนนเป็น 2 และมีบิดออกนอกแนวกลางของร่างกาย
เพิ่มอีก +1 สรุปคะแนนเป็น 3 (ซ้ายมือและขวามือการทางานไม่ต่างกัน มาก)
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ภาพที่ 6 ท่าทางของมือและข้อมือขณะลอกยาง

ภาพที่ 7 ลักษณะที่จับขณะลอกยาง
ขั้นตอนที่ 10 ท่าทางของแขนส่วนบนใน step 7 มีคะแนนเป็น 5 ท่าทางของแขนส่วนล่างใน step 8 มีคะแนนเป็น 2 ท่าทาง
ของมือและข้อมือใน step 9 มีคะแนนเป็น 3 นาค่าไปเทียบตารางมาตรฐานความรุนแรงของปัญหาร่างกายส่วน B ของ REBA จึงมี
ระดับคะแนน 8
ขั้นตอนที่ 11 พิจารณาการที่ไม่มีที่จับทาให้เกิดท่าทางที่ไม่เหมาะสม จึงมีระดับคะแนน เป็น 3
ขั้นตอนที่ 12 สรุปผลรวมคะแนนจาก step 10 ซึ่งมีคะแนนเป็น 8 และ step 11 มีคะแนนเป็น 3 สรุปคะแนนรวมเป็น
10 โดยเป็นคะแนนไว้สาหรับนาไปประเมินระดับความเสี่ยงต่อไป
ขั้นตอนที่ 13 มีการทางานเคลื่อนไหวซ้าๆ มากกว่า 4 ครั้งต่อนาทีเป็น 1 คะแนน และมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เป็น 1
คะแนน มีคะแนนรวม เป็น 2
ขั้นตอนที่ 14 จากคะแนนที่ได้ใน step 6 ซึ่งมีคะแนนเป็น 10 และคะแนนใน step 12 ซึ่งมีคะแนน เป็น 10 นาไปประเมิน
ระดับความเสี่ยงต่อไป จึงได้ระดับคะแนนเป็น 12
ขั้นตอนที่ 15 ข้อมูลจากการประเมินระดับความเสี่ยง มีคะแนนเท่ากับ 12 และจาก step 13 เท่ากับ 2 สรุปคะแนน Final
Score เท่ากับ 14 ความหมายคือ มีความเสี่ยงสูงมาก ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที
3.ความชุกและระดับอาการปวดบริเวณต่างๆของร่างกาย
อาการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกายจาแนกตามอวัยวะและระยะเวลาที่เริ่มมีอาการ จากกลุ่มตัวอย่าง 26 คนพบว่า บริเวณที่
มีอาการปวดมากที่สุด คือ หลังส่วนล่าง จานวน 21 คน (ร้อยละ 80.8) ในจานวนนี้เริ่มมีอาการ 12 เดือนที่ผ่านมา จานวน 18 คน (ร้อย
ละ 85.71) รองลงมาได้แก่ บ่า/ไหล่ ซึ่งพบอาการปวด 13 คน (ร้อยละ 50) ในจานวนนี้เริ่มมีอาการ 12 เดือนที่ผ่านมา 8 คน(ร้อยละ
61.54) ดังแสดงในตารางที่ 1
ระดับอาการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกายจาแนกตามอวัยวะ พบว่าพนักงานแผนกลอกยางส่วนใหญ่ มีระดับความรุนแรง
ของอาการปวดหลังส่วนล่าง ระดับมากที่สุด จานวน 21 คน (ร้อยละ80.8) โดยมีการปวดหลังส่วนล่างอยู่ในระดับมาก 7 คน (ร้อยละ
448

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

33.33) และระดับปานกลาง 6 คน (ร้อยละ 28.57) รองลงมาได้แก่ บ่า/ไหล่ จานวน 13 คน (ร้อยละ50) โดยมีการปวดบ่า/ไหล่อยู่ใน
ระดับปานกลาง 7 คน (ร้อยละ 53.84) และระดับน้อย 5 คน (ร้อยละ 38.46) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ข้อมูลอาการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกายจาแนกตามอวัยวะและระยะเวลาที่เริ่มมีอาการ (n=26)
ข้อมูลอาการปวด

จานวน
n = 26 คน(ร้อยละ)

1.คอ
ไม่มี
มี
2.บ่า / ไหล่
ไม่มี
มีอาการปวดรวม
มีที่ด้านขวา
มีที่ด้านซ้าย
มีทั้งสองด้าน
3.ข้อศอก
ไม่มี
มีอาการปวดรวม
มีที่ดา้ นขวา
มีที่ดา้ นซ้าย
มีทั้งสองด้าน
4.มือและข้อมือ
ไม่มี
มีอาการปวดรวม
มีที่ดา้ นขวา
มีที่ดา้ นซ้าย
มีทั้งสองด้าน
5.หลังด้านบน
ไม่มี
มี
6.หลังด้านล่าง
ไม่มี
มี
7.ต้นขาข้างใดข้างหนึ่ง
ไม่มี
มี
8.เข่า
ไม่มี
มี
9.ข้อเท้า
ไม่มี
มี

เริ่มมีอาการ 12 เดือนที่ผ่านมา
(จานวน)(ร้อยละ)

เริ่มมีอาการ 7 วันที่ผ่านมา
(จานวน)(ร้อยละ)

5 (62.5)

3 (37.5)

8 (61.54)

5 (38.46)

1 (25.0)

3 (75.0)

8 (66.67)

4 (33.33)

6 (75.0)

2 (25.0)

18 (85.71)

3 (14.29)

-

2 (100)

6 (6.67)

3 (33.33)

-

2 (100)

18 (69.2)
8 (30.8)
13 (50)
13 (50)
4 (15.4)
1 (3.8)
8 (30.8)
22 (84.6)
4 (15.4)
1 (3.8)
3 (11.5)
14 (53.8)
12 (46.2)
8 (30.8)
4 (15.4)
18 (69.9)
8 (30.8)
5 (19.2)
21 (80.8)
24 (92.3)
2 (7.7)
17 (65.4)
9 (34.6)
24 (92.3)
2 (7.7)

ตารางที่ 2 ระดับอาการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกายจาแนกตามอวัยวะ
อวัยวะที่มีอาการปวด
น้อย
1.คอ
2.บ่า/ไหล่
3.ข้อศอก
4.มือและข้อมือ

6 (75.0)
5(38.46)
1(25.0)
4(33.33)

ระดับอาการปวด จานวน (ร้อยละ)
ปานกลาง
มาก
2 (25.0)
7(53.84)
3(75.0)
7(58.33)

0(0.0)
1(7.7)
0(0.0)
0(0.0)
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ปวดรุนแรง
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
1(8.34)

รวม
n=26
(100%)
8(30.8)
13 (50)
4 (15.4)
12 (46.2)
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อวัยวะที่มีอาการปวด
น้อย
5.หลังส่วนบน
6.หลังส่วนล่าง
7.ต้นขา
8.เข่า
9.ข้อเท้าหรือเท้า

2(25.0)
5(23.81)
0(0.0)
3(33.33)
1(50.0)

ระดับอาการปวด จานวน (ร้อยละ)
ปานกลาง
มาก
6(75.0)
6(28.57)
2(100)
5(55.56)
1(50.0)

0(0.0)
7(33.33)
0(0.0)
1(11.11)
0(0.0)

ปวดรุนแรง
0(0.0)
3(14.29)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

29-31 May 2017
รวม
n=26
(100%)
8 (30.8)
21 (80.8)
2 (7.7)
9 (34.6)
2 (7.7)

4. สรุปผล
จากวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงานลอกยาง ในโรงงานยางพาราแผ่นรมควันแห่ง
หนึ่งในจังหวัดจันทบุรี พบว่า มีความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ จากการประเมินด้วยเครื่องมือ REBA อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก ต้อง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริเวณที่พบคะแนนสูง คือลาตัว (REBA ขั้นตอนที่ 2) และแขนส่วนบน (REBA ขั้นตอนที่ 7) เนื่อง
ด้วยลักษณะของงานลอกยาง จะมีการลอกยางออกเป็นชั้นๆลดระดับความสูงลงไปเรื่อยๆทาให้การลอกยางที่อยู่ด้านล่างจะต้องมีการ
ก้มลาตัว ยกแขนส่วนบนมาก ขึ้น และอีกส่วนหนึ่งคือระยะเอื้อมดึงแผ่นยางห่างจากลาตัวค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามยังมีคะแนนใน
ส่วนของ ท่าทางของมื อและข้ อมื อ (REBA ขั้ นตอนที่ 9) และการไม่ มีที่ จับทาให้เกิดท่าทางที่ไม่ เหมาะสม (REBA ขั้ นตอนที่ 11)
เนื่องจากยางพาราแผ่นที่วางซ้อนทับจะมีความเหนียวติดกันต้องใช้มือในการหยิบดึงปลายของยางพาราแผ่นร่วมกับการใช้ตะขอเกี่ยว
ดึงขึ้นมา ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงก่อนปรับปรุงสภาพงานด้วยเครื่องมือ REBA ใน
กิจกรรมลอกยางยาวสูงกว่าอก กิจกรรมลอกยางสั้นสูงกว่าอก กิจกรรมลอกยางยาวระดับเอว กิจกรรมลอกยางสั้นระดับเอวที่พบความ
เสี่ยงอยู่ในระดับสูง (ฉันทนา จันทวงศ์, และคณะ, 2558) และสอดคล้องกับการประเมินท่าทางการทางานที่เป็นอันตรายในคนงาน
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยเครื่องมือ REBA ในแผนกซักฟอกที่พบความเสี่ยงสูงซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกแผนก โดย
แผนกซักฟอก มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกับงานลอกยาง คือต้องออกแรงดึงผ้าออกจากเครื่องซัก/อบผ้า ซึ่งมี การยกแขนส่วนบนที่ทา
มุมมากกว่า 45 องศา อีกทั้งยังมีท่าทางการทางานที่ก้ม/บิด/เอี้ยวลาตัวมาด้านหน้ามากกว่า 60 องศา จากการก้มนาผ้าเข้าออกจาก
รถเข็น (สุวินันท์ ทวีพิริยะจินดา, 2558)
ในด้านอาการปวดบริเวณต่างๆของร่างกายบริเวณที่พบมีอาการปวดมากที่สุดของพนักงานแผนกลอกยางคือ หลังส่วนล่าง
รองลงมาได้แก่ บ่า/ไหล่ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือ REBA ที่คะแนนในส่วนของลาตัวและแขนส่วนบน
ค่อนข้างสูง ประกอบกับระยะเวลาทางานลอกยางในหนึ่งวันของพนักงานค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลา อยู่ในช่วง 7 – 9
ชั่วโมงต่อวันและด้วยท่าทางทางนที่ซ้าซาก ส่งผลให้กล้ามเนื้อในส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับบาดเจ็บทาให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นของระบบ
โครงร่างกล้ามเนื้อได้ สอดคล้องกับการศึกษาความชุกของอาการปวดกล้ามเนื้อของคนงาน แผนกฉีกยาง (มีลักษณะงานเหมือนกับ
แผนกลอกยาง) ในจังหวัดอุดรธานี กล้ามเนื้อที่มีความชุกสูงสุด ได้แก่ เอว (หลังส่วนล่าง) ไหล่ข้างขวา และไหล่ข้างซ้าย (ณัฐพงษ์ นา
ทัน, 2557)
ในส่วนของระยะเวลาที่เริ่มมีอาการปวดบริเวณ ของหลังส่วนล่าง และบ่า/ไหล่ พบว่าส่วนมากเริ่มมีอาการ 12 เดือนที่ผ่านมา
มีสัดส่วนที่มากกว่า ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา (หลังส่วนล่าง 85.71 : 14.29 , บ่า/ไหล่ 61.54 : 38.46) แสดงให้เห็นว่าเป็นการบาดเจ็บ
สะสมของกล้ามเนื้อส่งผลให้มีอาการปวดเรื้อรัง สอดคล้องกับการศึกษาความชุกของการเกิด WMSDs ของแผนกซักฟอกโรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์ ที่พบความชุกในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีสัดส่วนที่มากกว่า ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ประกอบกับประสบการณ์ใน
การทางานลอกยางพบว่าส่วนมากอยู่ในช่วง 1 – 5 ปี แสดงให้เห็นว่างานลอกยางส่งผลต่ออาการปวดแบบเรื้อรังทาให้ต้องมีการเปลี่ยน
งานเมื่อมีอายุงานเพิ่มมากขึ้น
ในด้านระดับอาการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกายของหลังส่วนล่าง โดยมีการปวดงอยู่ในระดับมาก ระดับปานกลาง ใกล้เคียง
กัน (ร้อยละ 33.33 , 28.57) อีกทั้งยังพบระดับอาการปวดรุนแรง (ร้อยละ14.29) เนื่องด้วยในงานลอกยางจะต้องมีการก้มและเอี้ยวตัว
ซ้าๆ ตลอดเวลาของการทางาน ซึ่งในระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนาน แม้ว่าจะมีช่วงระยะเวลาในการพักระหว่างการทางาน แต่อาจ
พบการบาดเจ็บสะสมในระยะยาว สอดคล้องกับการศึกษาความรุนแรงของอาการปวดกล้ามเนื้อของคนงาน แผนกฉีกยาง ในจังหวัด
อุดรธานี ที่หลังส่วนล่างมีความรุนแรงสูงสุดทั้งในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาและ 7 วันที่ผ่านมา ร่วมกับแขนท่อนบน มือและข้อมือ แสดงให้
เห็นถึงความรุนแรงของอาการปวดหลังส่วนล่างมีความสาคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จะต้องรีบดาเนินการแก้ไขปรับปรุงสภาพงานลอก
ยาง
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติที่ติดตั้งบริเวณหอพักโดยรอบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจ้านวน 50 สถานี ผลการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติในครั้งที่หนึ่งและ
ครั้งที่สองซึ่งมีระยะเวลาเก็บตัวอย่างห่างกันหนึ่งสัปดาห์พบว่าตัวอย่างน้้าดื่มที่ตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอร์มหรือฟีคัลโคลิฟอร์มมีเพียง
ร้อยละ 6 และร้อยละ 10 ตามล้าดับ โดยแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์มที่ตรวจพบคือ Escherichia coli ตู้น้าดื่มที่ติดตั้งบริเวณหอพัก
โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากกว่าร้อยละ 88 มีคุณภาพของแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 326 พ.ศ. 2556 จากการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้าดื่มในครั้งที่ 3 ซึ่งเก็บ
ตัวอย่างเฉพาะตู้น้าดื่มที่พบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มหรือฟีคัลโคลิฟอร์มจากการเก็บตัวอย่างในสองครั้งแรกและฉีดพ่นเอทานอลบริ
เวณหัวจ่ายน้้า ประตูเปิด-ปิดช่องจ่ายน้้า และบริเวณที่เป็นที่รองรับภาชนะส้าหรับบรรจุน้าก่อนเก็บตัวอย่างกลับไม่พบการปนเปื้อน
จากแบคทีเรียดัชนีทั้งสองกลุ่ม รวมทั้งไม่พบ Staphylococus aureus และ Salmonella spp. ด้วย ดังนั้นการปนเปื้อนจาก
แบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติอาจมีสาเหตุมาจากความไม่สะอาดของหัวจ่ายน้้า ประตูเปิด-ปิด
ช่องจ่ายน้้า และบริเวณที่ท้าหน้าที่รองรับภาชนะส้าหรับบรรจุน้าภายในตู้มากกว่าเกิดจากประสิทธิภาพในการก้าจัดจุลินทรีย์ของระบบ
ตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
ค้าส้าคัญ: โคลิฟอร์ม น้้าดื่ม ฟีคัลโคลิฟอร์ม

Abstract
The aim of this study was to investigate the microbiological quality of drinking water from 50 drinking
water vending machines equipped in the dormitory around Mahasarakham University. Drinking water was sampling
2 times and each time collected one week apart. The results revealed that only 6% and 10% of drinking water
from the vending machines were detected for coliform and fecal coliform at the first time and second time of
sampling, respectively. Fecal coliform was Escherichia coli. More than 88% of drinking water from drinking water
vending machine in the dormitory around Mahasarakham University success to comply with the coliform and fecal
coliform notification set by the ministry of public health (N0 326) B.E. 2556. The drinking water from the vending
machine that there were positive results for indicator microorganism on the first time and second time of sampling
were collected again. At this time, ethanol was used to control microorganism on the faucet and the area in the
vending machine before sampling. However, there were no coliform and fecal coliform were detected in the third
time of sampling. Staphylococcus aureus and Salmonella spp. was not detected also. With these reasons,
contamination of drinking water from coliform and fecal coliform may be caused by the dirty of faucet and the
area of vending machine more than the inefficiency of microbial control which equip in the vending machine.
Keywords: Coliform, Drinking water, Fecal coliform
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1. บทน้า
น้้าเป็นตัวกลางส้าคัญในการส่งผ่านจุลินทรีย์ก่อโรคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้้าสู่มนุษย์และสัตว์ การปนเปื้อนของน้้าที่ใช้เป็น
แหล่งน้้าส้าหรับการอุปโภคหรือบริโภคในชุมชนเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดการระบาดของโรค ตัวอย่างของโรคที่เกิดจากการ
บริโภคน้้าที่ปนเปื้อนจุลินทรีย์ มักเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วงจากแบคทีเรีย Campylobacter
jejuni (Engberg et al., 1998), Salmonella typhimurium (Ailes et al., 2008) และ Escherichia coli O157:H7 (Olsen
et al., 2002) โรคกระเพาะอาหารและล้าไส้อักเสบเฉียบพลันจาก Shigella sonnei (Arias et al., 2006) โรคท้องร่วงจาก
โพรโทซัว Giardia lamblia (Cheun et al., 2013) เป็นต้น ในปัจจุบัน น้้าบริโภคจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติเป็นแหล่งของน้้าดื่มที่
ส้าคัญในชุมชนเมือง ซึ่งนิยามของตู้น้าดื่มอัตโนมัตินั้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ส้าหรับติดตั้ งกับท่อจ่ายน้้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้้าให้
สะอาด มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยในการบริโภค ในการจ้าหน่ายน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติเพื่อน้าไปบริโภค ตามประกาศ
ของส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค้าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 326 พ.ศ. 2556
ได้ก้าหนดไว้ว่าคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้าบริโภคจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติจะต้องตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 ต่อน้้า
บริโภค 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (MPN) ตรวจไม่พบแบคทีเรีย Escherichia coli ไม่พบจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค ยกเว้น
Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus ไม่พบในน้้าบริโภค 100 มิลลิลิตร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2556)
การก้าจัดจุลินทรีย์และสิ่งปนเปื้อนในน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติประกอบด้วยขั้น ตอนที่ส้าคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1)การ
กรองหยาบ นิยมใช้วัสดุกรองที่ท้าจากพอลิโพรพิลิน (polypropylene filter) ในการก้าจัดสารแขวนลอย 2)ใช้ถ่านกัมมันต์แบบ
เกล็ด (granular activated carbon) เพื่อก้าจัดสารอินทรีย์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดสี กลิ่น และรสที่ไม่พึงประสงค์ในน้้า 3)ใช้กระบวนการ
รีเวิร์สออสโมซีสผ่านรูพรุนขนาด 0.0001 ไมโครเมตร เพื่อก้าจัดสารเคมี โลหะหนักและจุลินทรีย์ และ 4) ใช้ถ่านกัมมันต์ในขั้นตอน
สุดท้ายเพื่อก้าจัดกลิ่นและแก๊สที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ยังอาจใช้โอโซนและรังสียูวีในการก้าจัดจุลินทรีย์เพิ่มเติมด้วย (นรา
และวรางคณา, 2012) อย่างไรก็ตามน้้าจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติกลับพบรายงานการปนเปื้อนจากแบคทีเรีย โคลิฟอร์มได้ เช่น มีน้าดื่ม
จากตู้น้าดื่มอัตโนมัติจ้านวน 6 ตัวอย่างจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติจ้านวน 20 ตู้ที่ติดตั้งในจังหวัดชลบุรี ตรวจพบปริมาณโคลิฟอร์มและฟี
คัลโคลิฟอร์มมากกว่า 1.8 MPN/100 มิลลิลิตร โดยการตรวจพบแบคทีเรียมีความสัมพันธ์กับลักษณะของตู้กดน้้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
(สุบัณฑิตและวีรพงศ์, 2014) และจากการลงพื้นที่ตรวจความสะอาดของตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ 50 เขตในกรุงเทพมหานครของหน่วย
ตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร คณะกรรมการอาหารและยาได้รายงานว่าน้้าบริโภคจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติมี
คุณภาพทางจุลชีววิทยาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากพบแบคทีเรีย Escherichia coli ร้อยละ 0.57 และยังตรวจพบแบคทีเรีย
โคลิฟอร์มที่ร้อยละ 5.43 ของจ้านวนตัวอย่างที่ตรวจพบ โดยแบคทีเรียดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องร่วงในมนุษย์ได้
(น้้าสะอาดจากตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ, 2559)
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้าดื่มส่งผลส้าคัญต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีน้าเป็นสื่อกลาง การตรวจสอบการปนเปื้อน
ของจุลินทรีย์ดัชนีในน้้าดื่มจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ของจุลินทรีย์ก่อโรคในแหล่งน้้าได้ (Olaoye and Onilude, 2009)
จุ ลิ น ทรี ย์ ดั ช นี ที่ นิ ย มใช้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพน้้ า ได้ แ ก่ แบคที เ รี ย โคลิ ฟ อร์ ม และฟี คั ล โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย โคลิ ฟ อร์ ม ได้ แ ก่
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae และ Enterobacter aerogenes ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบ ไม่สร้างเอนโดสปอร์
รูปร่างท่อนแฟกคัลเททีฟแอนแอโรป สามารถหมักย่อยน้้าตาลแลกโตสแล้วผลิตกรดและแก๊ สภายในเวลา 48 ชั่วโมง ส่วนฟีคัล
โคลิฟอร์มเป็นจุลินทรีย์ที่มีที่มาจากล้าไส้ของสัตว์เลือดอุ่น คุณสมบัติพิเศษคือสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิ 44.5ºC จุลินทรีย์ทั้งสอง
นิยมใช้เป็นดัชนีบ่งบอกความไม่สะอาดของน้้า (Feng et al., 2002; Prescott et al., 2002: 654-655) ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้
ตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติที่ติดตั้งบริเวณหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามจ้านวน
50 แห่ง น้้าดื่มดังกล่าวเป็นน้้าดื่มที่นิสิตที่อาศัยในหอพักและประชาที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงนิยมบริโภค เนื่องจากราคาถูกและมี
ความสะดวกในการจัดหามาใช้ จุลินทรีย์ดัชนีที่ตรวจสอบในการศึกษานี้ ได้แก่ แบคทีเรียโคลิฟอร์ม ฟีคัลโคลิฟอร์ม Escherichia
coli รวมทั้ง Staphylococcus aureus และ Salomonella spp. ซึ่งเป็นชนิดของแบคทีเรียก่อโรคที่ไม่อนุญาตให้ตรวจพบใน
ผลิตภัณฑ์น้าดื่มดังกล่าวด้วย ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยของน้้าดื่มที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ้าวัน และการบ้ารุงรักษาตู้น้าดื่มของผู้ประกอบการหอพัก โดยหากพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคและจ้าเป็นต้อง
บริโภคน้้าดังกล่าวควรมีมาตรการท้าให้น้าดังกล่าวปราศจากเชื้อก่อนน้าไปบริโภคต่อไป

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
2.1 การเก็บตัวอย่างน้า
เก็บตัวอย่างน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติจากบริเวณหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม จ้านวน 50 สถานี โดยเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 3 ครั้ง การเก็บตัวอย่างในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เก็บในเดือนกรกฎาคมและ
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สิงหาคม 2559 โดยระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างทั้ง 2 ครั้งจะทิ้งระยะเวลาให้ห่างกัน 1 สัปดาห์ การเก็บตัวอย่างในครั้งที่ 1 และ 2 จะ
เก็บน้้าทันทีและไม่ท้าความสะอาดหัวจ่ายน้้า ประตูเปิด-ปิดช่องจ่ายน้้า และบริเวณที่ท้าหน้าที่รองรับภาชนะส้าหรับบรรจุน้าด้วยการฉีด
พ่นเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 70 เพื่อให้ตัวอย่างน้้าที่ได้มีลักษณะใกล้เคียงกับน้้าดื่มที่ประชาชนน้าไปบริโภค แต่ละสถานีเก็บ
ปริมาตรของน้้าตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร น้าตัวอย่างน้้าที่เก็บมาวิเคราะห์แบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์ม ส่วนการเก็บตัวอย่างใน
ครั้งที่ 3 จะเก็บตัวอย่างน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติเฉพาะตู้น้าดื่มที่ให้ผลการวิเคราะห์ว่าพบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัล โคลิฟอร์มโดย
อ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 การเก็บตัวอย่างน้้าดื่มในครั้งที่ 3 จะฉีดพ่นเอทานอลที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 70
ที่หัวจ่ายน้้า ประตูเปิด-ปิดช่องจ่ายน้้า และบริเวณซึ่งเป็นที่รองรับภาชนะบรรจุน้าก่อนเก็บตัวอย่าง จากนั้นน้าตัวอย่างน้้าดื่มที่ ได้น้ามา
วิเคราะห์โคลิฟอร์ม ฟีคัลโคลิฟอร์ม Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ส้าหรับข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างน้้าแต่ละ
ครั้งคือตัวอย่างน้้าจะต้องถูกเก็บรักษาในกระบะน้้าแข็ง แล้วน้ามาวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ทันทีที่ถึงห้องปฏิบัติการ ส่วนข้อมูลที่จ้าเป็นต้อง
บันทึกเพิ่มเติม ได้แก่ ยี่ห้อของตู้น้าดื่มอัตโนมัติ และระบบที่ใช้ก้าจัดจุลินทรีย์ของตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
2.2 การวิเคราะห์โคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์ม
การวิเคราะห์แบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มใช้วิธีเอ็มพีเอ็น (most probable number; MPN) (Feng et al., 2002;
APHA, 2005) ซึ่งแบ่งการตรวจสอบเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
2.2.1 ขั้นประมาณการ (presumptive test) ปิเปตตัวอย่างน้้า 10 มิลลิลิตรลงในอาหาร lauryl sulfate tryptose
broth (LSTB) ปริมาตร 10 มิลลิลิตรความเข้มข้น 2 เท่า จ้านวน 3 หลอด และปิเปตตัวอย่างน้้าลงในอาหาร LSTB ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
ความเข้มข้น 1 เท่า หลอดละ 1 มิลลิลิตร และ 0.1 มิลลิลิตร อย่างละ 3 หลอด แล้วน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35ºC เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง
จากนั้นนับจ้านวนหลอด LSTB ที่ให้ผลบวกซึ่งจะน้าไปอ่านผลจากตารางเอ็มพีเอ็นได้เป็นค่าโคลิฟอร์มในขั้นประมาณการ แล้วจึงน้า
หลอดอาหารเลี้ยงเชื้อที่ให้ผลบวกมาทดสอบต่อในขั้นยืนยันเพื่อทดสอบหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคั ลโคลิฟอร์ม ทั้งนี้จัดชุดควบคุม
ในทางลบโดยใช้น้ากลั่นที่ปราศจากเชื้อแทนตัวอย่างน้้าทุกชุดการทดลอง
2.2.2 ขั้นยืนยัน (confirmed test) ตรวจหาปริมาณโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มโดยน้าหลอดอาหาร LSTB ที่ให้ผล
บวกมาถ่ายเชื้อลงในอาหาร brilliant green lactose bile broth (BGLB) และ Escherichia coli broth (EC broth) แล้วน้าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 35ºC และ 44.5ºC เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง ตามล้าดับ
2.2.3 ขั้นสมบูรณ์ (completed test) หากพบแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์มท้าการถ่ายเชื้อลงบนอาหาร LSTB อีกครั้ง
เพื่อสังเกตการณ์ผลิตแก๊ส ย้อมสีแกรมสังเกตลักษณะรูปร่างแบคทีเรียที่ติดสีย้อมแบบแกรมลบและมีรูปท่อน จากนั้นยืนยันลักษณะของ
ฟีคัลโคลิฟอร์มบนอาหาร eosin methylene blue agar รวมทั้งทดสอบอิมวิก (IMViC test) ได้แก่ การทดสอบการผลิตอินโดล (indole)
ทดสอบเมทลเรด (methyl red) ทดสอบโวเกส-พรอสเกอร์ (voges-proskauer) และทดสอบการใช้ซิเตรต (citrate utilization)
2.2.4 การทดสอบการผลิตอินโดลท้าโดยถ่ายเชื้อลงในอาหารเหลวทริปโตน (tryptone broth) บ่มที่อุณหภูมิ 35ºC
เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นทดสอบการผลิตอินโดลโดยหยดน้ายาโคแวก (Kovac’s reagent) ลงไป 0.2-0.3 มิลลิลิตร หากปรากฏสี
แดงที่บริเวณผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อแสดงว่าให้ผลการทดสอบเป็นบวก
2.2.5 การทดสอบโวเกส-พรอสเกอร์ท้าโดยถ่ายเชื้อลงในอาหารเหลว MR-VP แล้วบ่มที่ 35ºC เป็นเวลา 24-48
ชั่วโมง จากนั้นปิเปตเชื้อที่เจริญในอาหารเหลวปริมาตร 1 มิลลิลิตรลงในหลอดขนาด 13x100 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลายแอลฟาแนฟทอล (α-napthol) และสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 40 ลงไป 0.6 และ 0.2 มิลลิลิตร ตามล้าดับ เขย่าให้เข้ากัน
แล้วน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35ºC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หากปรากฏสีชมพูแสดงว่าให้ผลการทดสอบเป็นบวก
2.2.6 ทดสอบเมทิลเรดท้าโดยน้าอาหาร MR-VP ที่เหลือจากการทดสอบโวเกส-พรอสเกอร์เรียบร้อยแล้วมาเติม
สารละลายเมทิลเรด (methyl red) ลงไป 5-6 หยด หากปรากฏสีแดงแสดงว่าให้ผลการทดสอบเป็นบวก และหากปรากฏสีเหลืองแสดงว่า
ให้ผลการทดสอบเป็นลบ
2.2.7 ทดสอบการใช้ซิเตรตท้าโดยถ่ายเชื้อลงในหลอดอาหาร Simmons citrate agar จากนั้นบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ
35ºC เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง หากปรากฏลักษณะของอาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินแสดงให้ผลการทดสอบเป็นบวก ส่วนหลอด
อาหารที่มีสีเขียวเหมือนเดิมแสดงว่าให้ผลการทดสอบเป็นลบ
2.3 การวิเคราะห์ Staphylococcus aureus และ Salmonella spp.
การวิเคราะห์แบคทีเรีย Staphylococcus aureus ดัดแปลงจาก Bennette and Lancette (2001) โดยใช้ตัวอย่างน้้าอย่าง
น้้าปริมาตร 1 มิลลิลิตร มากระจายบนผิวหน้าอาหาร Baird-Parker agar บ่มเชื้อเป็นเวลา 24 ชั่วโมงสังเกตโคโลนีของแบคทีเรียบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ โดย Staphylococcus aureus ที่เจริญบนอาหาร Baird-Parker agar จะให้โคโลนีสีด้าและเกิดบริเวณใสรอบโคโลนี
ส่วนการวิเคราะห์ Salmonella spp. ดัดแปลงจาก Forstner et al. (2016) ท้าโดยน้าตัวอย่างน้้าอีก 1 มิลลิลิตร มาเพิ่มปริมาณใน
อาหาร selenite cysteine broth แล้วจึงกระจายบนผิวหน้าอาหาร xylose lysine deoxycholate agar บ่มเชื้อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
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โดยโคโลนีของ Salmonella ที่มีความสามารถในการหมักย่อยน้้าตาลไซโลสจะให้โคโลนีสีเหลือง ส่วน Salmonella ที่ไม่มี
ความสามารถในการหมักย่อยน้้าตาลไซโลสจะให้โคโลนีสีชมพู และบางสายพันธุ์ของ Salmonella ที่มีความสามารถในการผลิตแก๊ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จะให้สีด้าตรงกลางโคโลนีด้วย ข้อควรระวังหากบ่มเชื้อเกิน 24 ชั่วโมง Salmonella ที่มีความสามารถในการหมักย่อย
น้้าตาลไซโลสจะให้โคโลนีสีชมพู

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติที่ติดตั้งในหอพักบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามจ้านวน 50 สถานีสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 จากผลการส้ารวจพบว่าตู้น้าดื่มอัตโนมัติที่ติดตั้งใน
หอพักส่วนใหญ่ใช้ระบบก้าจัดจุลินทรีย์ 2 ระบบ ได้แก่ การกรองแบบรีเวิร์สออสโมซีส และการกรองแบบรีเวิร์สออสโมซีสร่วมกับการ
ฉายรังสียูวี โดยการใช้ระบบก้าจัดจุลินทรีย์แบบรีเวิร์สออสโมซีสคิดเป็นร้อยละ 74 และการกรองแบบรีเวิร์สออสโมซีสร่วมกับการฉาย
รังสียูวีคิดเป็นร้อยละ 26 และจากการสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่าคุณสมบัติทางกายภาพของน้้าดื่มจากทั้ง 50 สถานีมีลักษณะใส ไม่มีสี
และไม่มีกลิ่น ส้าหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้าดื่มจากตู้กดน้้าดื่มอัตโนมัติในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตรวจพบ
แบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มทั้งสองครั้ง โดยในการวิเคราะห์คุณภาพน้้าดื่มครั้งที่ 1 ตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโค
ลิฟอร์มเป็นจ้านวน 3 ตัวอย่าง จากตัวอย่างทั้งหมด 50 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6 จากตัวอย่างทั้งหมด โดยน้้าดื่มที่ตรวจพบแบคทีเรีย
โคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์ม ได้แก่ น้้าดื่มที่เก็บจากจากสถานีหมายเลข 4, 14 และ 46 แบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์มที่ตรวจพบเมื่อน้ามา
เพาะเลี้ยงบนอาหาร eosin methylene blue agar จะให้โคโลนีเป็นสีเขียวเป็นมันวาวคล้ายโละ (metallic green sheen) และจาก
การทดสอบลักษณะทางชีวเคมีด้วย IMViC คาดว่าเป็นแบคทีเรีย Escherichia coli
ส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติในครั้งที่ 2 ซึ่งเก็บตัวอย่างน้้ามาวิเคราะห์ห่าง
จากการการเก็บตัวอย่างในครั้งแรกเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตรวจพบปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มมากขึ้น โดยพบ โคลิ
ฟอร์มทั้งหมด 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12 จากปริมาณตัวอย่างทั้งหมด และพบแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์ม 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
10 จากตัวอย่างทั้งหมด โดยตู้น้าดื่มอัตโนมัติที่ตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มเป็นตู้น้าดื่มอัตโนมัติตู้เดียวกัน ได้แก่ ตู้
น้้าดื่มอัตโนมัติหมายเลข 9, 14, 19, 32 และ 46 ยกเว้นตู้กดน้้าดื่มอัตโนมัติหมายเลข 8 ซึ่งตรวจพบเฉพาะ โคลิฟอร์มเท่านั้น โดย
แบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์มที่ตรวจพบคาดว่าเป็น Escherichia coli เช่นเดียวกันกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในครั้งแรก จากผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้้าดื่มทางจุลชีววิทยาจะเห็นว่าตู้น้าดื่มอัตโนมัติที่ตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มทั้ง 2 ครั้ง ได้แก่ตู้
น้้าดื่มหมายเลข 14 และ 46 โดยแบคทีเรียดัชนีที่ตรวจพบมีความสัมพันธ์กับลักษณะความสะอาดภายนอกของตู้น้าดื่มอัตโนมัติโดยตู้
น้้าดื่มอัตโนมัติที่ตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มมักเป็นตู้น้าดื่มที่สกปรกเมื่อสังเกตจากสภาพตู้ภายนอก โดยเป็นตู้น้า
ขาดการดูแลรักษาและมักเป็นตู้น้าดื่มที่ติดตั้งใกล้กับโรงจอดรถหรือกลางแจ้ง นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าน้้าดื่มที่ได้จากตู้น้าดื่มอัตโนมัติซึ่ง
มีการปนเปื้อนจากแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มจะตรวจพบเฉพาะจากตู้น้าดื่มที่มีการติดตั้งระบบก้าจัดจุลินทรีย์ด้วยระบบ
รีเวิร์สออสโมซีสเท่านั้น ในขณะที่ตู้น้าดื่มที่มีการติดตั้งระบบก้าจัดจุลินทรีย์ร่วมกันระหว่างรีเวิร์สออสโมซีสและการฉายรังสียูวีตรวจไม่
พบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในตัวอย่างใดเลย
หลังจากตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มจากตู้น้าดื่มที่เก็บตัวอย่างในครั้งที่ 1 และ 2 แล้วจะเก็บตัวอย่างน้้า
ดื่มจากตู้น้าดื่มที่ตรวจพบโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มเป็นครั้งที่ 3 โดยการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จะเก็บตัวอย่างน้้าโดยไม่
มีการฆ่าเชื้อบริเวณหัวจ่ายน้้า ประตูเปิด-ปิดของช่องจ่ายน้้า และบริเวณที่เป็นที่รองรับภาชนะส้าหรับบรรจุน้าก่อนเก็บตัวอย่าง
เนื่องจากต้องการทราบถึงคุณภาพทางจุลชีววิทยาที่แท้จริงของน้้าดื่มที่ประชาชนซึ่งอาศัยในหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยมีการน้าไปใช้
บริโภคจริง แต่ในการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 3 จะมีการฆ่าเชื้อที่พื้นผิวของบริเวณหัวจ่ายน้้า ประตูเปิด-ปิดช่องจ่ายน้้า และพื้นที่โดยรอบ
บริเวณที่เป็นที่รองรับภาชนะบรรจุน้าโดยการฉีดพ่นเอทานอลร้อยละ 70 แล้วเช็ดด้วยส้าลีก่อนการเก็บตัวอย่าง เพื่อระบุแหล่งที่มา
ของแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มที่ตรวจพบจากการเก็บตัวอย่างในครั้งที่ 1 และ 2 โดยตัวอย่างน้้าที่ถูกเก็บมาวิเคราะห์
ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในครั้งที่ 3 จะเป็นตัวอย่างน้้าดื่มที่ตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอร์มหรือฟีคัลโคลิฟอร์ม
ในการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 หรือ 2 หรือตรวจพบทั้งสองครั้ง ได้แก่ ตัวอย่างหมายเลขที่ 4, 8, 9, 14, 19, 32 และ 46 ผลการเก็บตัวอย่าง
น้้าดื่มในครั้งที่ 3 พบว่าตรวจไม่พบแบคทีเรียทั้งโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในตัวอย่างน้้าจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติทั้ง 7 ตู้ และถึงแม้ว่าผล
การวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์โคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 จะพบว่ามีจ้านวนตู้น้าดื่มอัตโนมัติที่มีปริมาณ
แบคทีเรียดัชนีดังกล่าวเกินค่ามาตรฐานมากขึ้นก็ตาม แต่จากผลการเก็บตัวอย่างน้้าดื่มในครั้งที่ 3 กลับไม่พบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ
ฟีคัล โคลิฟอร์ม ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มที่พบในการเก็บตัวอย่ างในสองครั้งแรกอาจมา
จากความไม่ สะอาดของหัวจ่ายน้้า ประตู เปิด-ปิ ดของช่องจ่ ายน้้า หรือบริเวณที่เป็ นที่รองรับภาชนะส้าหรั บบรรจุน้า นอกจากนี้ใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งมีผู้บริโภคหมุนเวียนมาใช้บริการจากตู้น้าดื่มเป็นจ้านวนมาก ซึ่งสุขอนามัยและความสะอาดส่วนบุคคลของผู้มาใช้
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บริการก็มีความแตกต่างกัน โดยผู้มาใช้บริการที่มีความสะอาดไม่เพียงพอ หรือไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนกดน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติอาจ
เป็นสาเหตุให้จุลินทรีย์ที่อยู่ตามร่างกายปนเปื้อนมาสู่หัวจ่ายน้้า ประตูเปิด-ปิดช่องจ่ายน้้า หรือบริเวณที่เป็นที่รองรับภาชนะส้าหรับใส่น้า
แล้วปนเปื้อนมาสู่น้าดื่มในภายหลังได้ ส้าหรับการศึกษาของนักวิจัยท่านอื่นที่มีรายงานว่าน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติมีคุณสมบัติไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน เช่น รายงานการศึกษาของสุบัณฑิตและวีรพงศ์กล่าวว่าน้้าดื่มจากตู้กดน้้าดื่มในจังหวัดชลบุรีไม่ผ่านมาตรฐานจ้านวน 5 ตู้
จากจ้านวนที่ตรวจทั้งหมด 20 ตู้ คิดเป็นร้อยละ 20 โดยตรวจพบทั้งโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มแต่ไม่พบ Escherichia coli (สุบัณฑิต
และวีรพงศ์, 2014) ส่วนรายงานการศึกษาของนราและวรางคณา (2012) พบว่าน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 97.4 ส่วนน้้าดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานจ้านวนร้อยละ 2.6 ตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดมีค่าอยู่
ระหว่าง 2.2 ถึง 2,400 MPN/100 มิลลิลิตร (นราและวรางคณา, 2012) ส้าหรับคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติใน
การศึกษานี้มีคุณภาพของแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าน้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติใน
การศึกษาของสุบัณฑิตและวีรพงศ์ แต่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่้ากว่านราและวรางคณา เนื่องจากในการศึกษานี้ตรวจพบ
แบคทีเรียโคลิฟอร์มหรือฟีคัลโคลิฟอร์มในระดับที่ต่้ากว่าร้อยละ 12 ของตัวอย่างทั้งหมด และคาดว่าแบคทีเรียที่พบปนเปื้อนไม่ได้มี
แหล่งที่มาจากน้้าดื่มโดยตรง แต่อาจเป็นแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาจากความไม่สะอาดของหัวจ่ายน้้า ประตูเปิด-ปิดของช่องจ่ายน้้า และ
บริเวณที่เป็นที่รองรับภาชนะส้าหรับบรรจุน้าภายในตู้น้าดื่ม โดยในการศึกษานี้ไม่พบแบคทีเรียปนเปื้อนในน้้าดื่มเกินเกณฑ์มาตรฐานอาจ
เพราะแหล่งน้้าดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าดื่มจากตู้กดน้้าดื่มนั้นมาจากน้้าประปา โดยมีรายงานว่าแหล่งน้้าดิบที่น้ามาใช้ผลิตน้้าดื่ม
มีบทบาทต่อคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้าดื่ม โดยแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและแบคทีเรียก่อโรคชนิดอื่นๆ มีโอกาสปนเปื้อนในน้้าดื่มที่
ใช้แหล่งน้้าดิบมาจากบ่อน้้าหรือล้าธารมากกว่าแหล่งน้้าดิบจากน้้าประปา (Manji et al., 2012)
ในการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้าดื่มในครั้งที่ 3 ได้มีการวิเคราะห์หาแบคทีเรีย Staphylococcus aureus
และ Salmonella spp. เพิ่มเติมด้วยซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ไม่อนุญาตให้ตรวจพบในน้้าดื่มดังกล่าว ผลการวิเคราะห์พบว่าไม่พบการ
เจริญของ Staphylococcus aureus บนอาหาร Baird-Parker agar และตรวจไม่พบแบคทีเรีย Salmonella spp. ในตัวอย่าง
น้้า ดื่ม จากตู้ น้า ดื่ม อัต โนมั ติห มายเลขใดเลยที่น้ ามาตรวจวิ เคราะห์เ พิ่ม เติ มในครั้งที่ 3 อย่า งไรก็ ตามการตรวจพบแบคทีเ รี ย
Staphylococcus aureus ในตัวอย่างน้้ามีโอกาสเป็นไปได้เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวมีรายงานการปนเปื้อนในน้้าดื่มตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เช่น ตรวจพบการปนเปื้อนของ Staphyococcus aureus ในน้้าดื่มจากหน่วยงานของรัฐ ในเมือง Gwalior ประเทศ
อินเดีย (Bharadwaj et al., 2016) นอกจากนี้การศึกษาในอดีตยังมีรายงานการตรวจพบ Staphylococcus aureus ในน้้าดื่มที่
ใช้บริโภคในชนบท และยังพบอีกว่าการตรวจพบ Staphylococcus aureus ไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบแบคทีเรียในกลุ่ม
โคลิ ฟ อร์ ม อี ก ด้ ว ย โดยมี ร ายงานว่ า บริ เ วณหั ว กรองที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ตะแกรงที่ ป ลายหั ว จ่ า ยน้้ า เป็ น แหล่ งสะสมที่ ส้ า คั ญ ของ
Staphylococcus aureus (Le Chevallier and Seidler, 1980) การพบการปนเปื้อนของ Staphylococcus สามารถพบ
ปนเปื้อนในน้้าหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งร่วมด้วยได้ เนื่องจากแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococci เป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในดิน น้้า
อากาศ และร่างกายของสัตว์ การปนเปื้อนของแบคทีเรียดังกล่าวในน้้าดื่มมีโอกาสก่อให้เกิดโรคแก่มนุษย์ได้เพราะหลายสายพันธุ์
เป็นเชื้อฉวยโอกาสและเป็นเชื้อดื้อยา (BÖrjesson et al., 2009; Faria et al., 2009) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าน้้าดื่มที่ได้จาก
เครื่องจ่ายน้้าและมีการติดตั้งระบบก้าจัดจุลินทรีย์พบแบคทีเรียกลุ่มเฮเทโรโทรฟิกปนเปื้อนมากกว่าน้้าดื่มที่ได้จากน้้าประปาชุมชน
รวมทั้งยังตรวจพบ Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ในน้้าดื่มที่ได้จากเครื่องจ่ายน้้าและมีการติดตั้ง
ระบบก้าจัดจุลินทรีย์ด้วย (Sacchetti et al., 2014)

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของน้า วิธีที่ใช้ก้าจัดจุลินทรีย์ และคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้าดื่มที่ได้จาก
ตู้น้าดื่มอัตโนมัติ
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8

ระบบที่ใช้ก้าจัด
จุลินทรีย์
รีเวิร์สออสโมซีส
รีเวิร์สออสโมซีส
รีเวิร์สออสโมซีส + ยู
วี
รีเวิร์สออสโมซี
ส
รีเวิร์สออสโมซีส
รีเวิร์สออสโมซีส
รีเวิร์สออสโมซีส
รีเวิร์สออสโมซีส + ยู
วี

สี

กลิ่น

ไม่
มี
ไม่
มี
ไม่
มี
ไม่
มี
ไม่
มี
ไม่
มี
ไม่
มี
ไม่
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ความ
ขุ่น
ใส
ใส
ใส
ใส
ใส
ใส
ใส
ใส

ครังที่ 1
โคลิ
ฟีคัลโคลิ
ฟอร์
ฟอร์
xม
xม
x
x
x
x
43
11
x
x
x
x
x
x
x
x
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ครังที่ 2
โคลิ
ฟีคัลโคลิ
ฟอร์
ฟอร์
xม
xม
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
x

ครังที่ 3
โคลิ
ฟีคัลโคลิ
ฟอร์
ฟอร์
NDม
NDม
ND
ND
ND
ND
x
x
ND
ND
ND
ND
ND
ND
x
x

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ตารางที่ 1 (ต่อ)
หมายเลข
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ครังที่ 1
ครังที่ 2
ครังที่ 3
ระบบที่ใช้ก้าจัด
ความ
สี กลิ่น
จุลินทรีย์
ขุ่น
โคลิ
ฟีคัลโคลิ
โคลิ
ฟีคัลโคลิ
โคลิ
ฟีคัลโคลิ
ฟอร์
ม
ฟอร์
ม
ฟอร์
ม
ฟอร์
ม
ฟอร์
ม
ฟอร์
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
150
115
x
xม
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส + ยูวี ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส + ยูวี ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
460
75
1100
28
x
x
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
7
x
210
21
x
x
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส + ยูวี ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส + ยูวี ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส + ยูวี ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
21
7
x
x
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส + ยูวี ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส + ยูวี ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส + ยูวี ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส + ยูวี ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส + ยูวี ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
150
75
75
7
x
x
รีเวิร์สออสโมซีส + ยูวี ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
รีเวิร์สออสโมซีส
ไม่มี ไม่มี ใส
x
x
x
x
ND
ND
หมายเหตุ: x หมายถึง ปริมาณโคลิฟอร์มหรือฟีคัลโคลิฟอร์มน้อยกว่า 3 MPN/100 มิลลิลิตร ND หมายถึง ไม่ได้ตรวจสอบ
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4. สรุปผล
น้้าดื่มจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติที่ติดตั้งบริเวณหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีคุณภาพทางจุลชีววิทยา โดยเฉพาะ
แบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 326 พ.ศ. 2556 การ
ตรวจพบแบคทีเรียดัชนีทั้งสองในการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาในสองครั้งแรกสามารถยืนยันได้ว่าแบคทีเรียอาจไม่ได้มี
แหล่งที่มาจากน้้าดื่มโดยตรง ระบบก้าจัดจุลินทรีย์ที่ติดตั้งมากับเครื่องผลิตน้้าดื่มมีคุณภาพเพียงพอในการก้าจัดจุลินทรีย์ โดย
แบคทีเรียอาจมีที่มาจากความไม่สะอาดของหัวจ่ายน้้า ประตูเปิด-ปิดช่องจ่ายน้้า หรือบริเวณที่เป็นที่รองรับภาชนะส้าหรับบรรจุน้า
ภายในตู้ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการหรือผู้ประกอบการควรใส่ใจในความสะอาดส่วนบุคคลและหมั่นดูแลความสะอาดเครื่องผลิตน้้าดื่มใน
บริเวณที่มีโอกาสที่จุลินทรีย์จะปนเปื้อนเข้าสู่น้าดื่มร่วมด้วย โดยการระบุถึงที่มาของโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในน้้าดื่มที่ได้จาก
ตู้น้าดื่มอัตโนมัติในการศึกษานี้เป็นข้อมูลส้าคัญให้ประชาชนผู้มาใช้บริการควรใส่ใจกับสุขอนามัยส่วนบุคคลก่อนการกดน้้าดื่มจากตู้
น้้าดื่มอัตโนมัติ และเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลหอพักใส่ใจกับความสะอาดของหัวก๊อกน้้าและพื้นที่โดยรอบที่จุลินทรีย์
จากภายนอกหรือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ตามร่างกายของผู้มาใช้บริการมีโอกาสปนเปื้อนไปสู่น้าดื่มได้
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อน้้าดื่ม
ในอ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : น้้าดื่มตราเลิฟไลค์
Relationship between Marketing Mix and Behavior on buying of buyers of drinking
water in Thanyaburi, Pathum Thani Province Case Study: Love Like Water Seal
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้ซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
การซื้อน้าดื่มของผู้ซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้ที่ตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์
ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุ 20-30 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วน
ใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาทพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ ใน
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่าความถี่ในการซื้อแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ คือ 1-2 วัน/สัปดาห์ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกซื้อ
เป็นประจา ส่วนใหญ่ ซื้อขนาด 600 ml. เหตุผลในการเลือกซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ ซื้อเพราะความสะอาด ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัด สิน ใจซื ้อ น้าดื ่ม ตราเลิฟ ไลค์ ส่ว นใหญ่ คือ คู ่ส มรส โอกาสในการซื้อ คือ ซื้อ เพื่อ ดื ่ม ที ่บ้า นแหล่งข้อ มูล ที ่ทาให้ท ราบถึง
รายละเอียดข่าวสาร คือ ป้ายโฆษณา และค่าใช้ จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง คือ 10-100 บาท ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดกับปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน สัมพันธ์กันทุก
ด้าน และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อน้าดื่มตราเลิฟไลค์
ของผู้ซื้อน้าดื่มในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สัมพันธ์กันทุกด้าน
ค้าส้าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรม น้าดื่มตราเลิฟไลค์

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the consumer behavior in buying LoveLike drinking
water in Thanyaburi district, PathumThani province 2) to study personal factors related to consumer behavior in
buying LoveLike drinking water in Thanyaburi district, PathumThani province, 3) to study marketing mix factors
related to consumer behavior in buying LoveLike drinking water in Thanyaburi district, PathumThani province. it
was found that consumers who decided to buy LoveLike drinking water in Thanyaburi district, Pathumthani
province was predominantly female between 20-30 years, married, holding an undergraduate degree, employed
by private companies and had a monthly income between 10,000-20,000 THB. From the study on the buying
behavior, it is found that the frequency of each purchase is mostly 1 - 2 days / week. The bottle size bought each
was mostly 600 ml, the reason was cleanliness, the person that had the most influence was mostly the spouses,
and the opportunity to buy is to be consumed at home buy a drink at home. The source of information was
advertisement. The analytic results of the relationship between marketing signs and the cost of each purchase is
10-100 THB. mix and personal factors e.g. gender, age, status, education level, occupation, and monthly income
showed that all aspects were related. and The marketing mix factors were related to purchasing decision behavior
of consumers in Thanyaburi district, PathumThani province. all aspects were related.
Keywords: Marketing mix, Behavior, Love Like Water Seal
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1. บทน้า
ธุรกิจน้าดื่มในทุกวันนี้มีความเจริญเติบโตและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีผู้ประกอบการหลาย
รายให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจน้าดื่มกันมากยิ่งขึ้น จึงทาให้ธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก น้าดื่มจึงเป็นตลาดแบบ
Consumer Product ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการมากถึง 600 แบรนด์ทั่วประเทศ (การตลาด
น้าดื่ม.www.positioningmag.com, online: 2010) จังหวัดปทุมธานี มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 19 ของประชากรไทย มี
จานวนทั้งสิ้น 1,094,249 คน (สานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี งานโครงการสารวจประจาเดือนธันวาคม 2558) และในอาเภอ
ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีที่ผู้วิจัยได้นามาศึกษาในการทาวิจัยครั้งนี้มีจานวนประชากร 201,484 คน เป็นอาเภอที่มีพื้นที่ที่มีความเจริญ
มากกว่า อาเภอเมืองปทุมธานี เนื่องจากเป็นทางผ่านของการคมนาคมไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ มีธุรกิจที่
ดาเนินการผลิตและจัดจาหน่ายน้าดื่มหลากหลายยี่ห้อ เป็นเขตพื้นที่ที่มีอัตราการแข่งขันสูงและเป็นตลาดที่มีประชากรอยู่กันอย่าง
หนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมาก รวมถึงน้าดื่มยี่ห้อดังที่มีจาหน่ายทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ น้าดื่มตราเลิฟไลค์ ถือ
เป็นแบรนด์น้าดื่มแบบ Local Brand เปรียบเสมือนแบรนด์ท้องถิ่นดาเนินกิจการมายาวนานกว่า 3 ปี และเป็นยี่ห้อที่คนในท้องถิ่น
ทั่วไปรู้จักและนิยมซื้อเพราะมีราคาถูกเมื่อเทียบกับแบรนด์ดังๆ ตามท้องตลาดทั่วไปอีกทั้งคู่แข่งในระดับเดียวกันของน้าดื่มตราเลิฟ
ไลค์มีมากมายหลากหลายยี่ห้อ เช่น น้าดื่มตราสโนว์ สยาม แกรนด์วอเตอร์ โชติกา ทาให้ต้องหากลยุทธ์ทางการตลาดมาช่วยในการ
แข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการน้าดื่มตราเลิฟไลค์ นอกจากจะมีปัญหาใน
เรื่องของคู่แข่งขันแล้ว ปัญหาในด้านยอดขายที่ค่อนข้างคงที่ ก็เป็นปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่ง ดังนั้นการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่ชัดเจนตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจึงมีความจาเป็นในการทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญและความจาเป็นที่จะศึกษา เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ ซื้อน้าดื่มในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : น้าดื่มตราเลิฟ
ไลค์” เนื่องจากน้าดื่มตราเลิฟไลค์ เป็นน้าดื่มที่มีจาหน่ายอย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จักในร้านค้าปลีก ในอาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี สามารถนาผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้ประกอบการนาไปใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ตรงกับความต้องการของผู้ ซื้อน้าดื่ม และนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจน้าดื่ม เพื่อเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทาให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปบริโภคอย่างสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อ น้าดื่มตราเลิฟไลค์ ใน
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
2 . เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปัจ จัย ส่ว นบุค คลกับ พฤติก รรมการซื้อ น้าดื่ม ของผู้ซื้อ น้าดื่ม ตราเลิฟ ไลค์ใ น
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ซ้อื น้าดื่มตราเลิฟไลค์
ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
กับพฤติกรรมการซื้อของผู้ ซื้อน้าดื่มในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : น้าดื่มตราเลิฟไลค์ โดยมีตัวแปรต้นและตัว
แปรตามต่อไปนี้
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ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ของผู้ซอื้ น้าดื่ม ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
1. ความถี่ในการซื้อแต่ละครั้ง (When)
2. ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ซื้อเป็นประจา (What)
3. เหตุผลในการเลือกซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ (Why)
4. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อน้าดืม่ ตราเลิฟไลค์ (Whom)
5. โอกาสในการซื้อ (How)
6. แหล่งข้อมูลที่ทาให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของน้าดื่มตราเลิฟไลค์ (Where)
7. ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง (How)

ปรีย์วรา ฟั่นพรหมมินทร์ (2557) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อน้าดื่มภายใต้บรรจุภัณฑ์ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จานวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ
t-test, F-test ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานธนาคาร โดยมี
รายได้ 30,001-40,000 บาท การศึกษาปริญญาตรีและสถานภาพโสด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคน้าดื่มในกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจัย ด้าน อายุรายได้ และการศึกษา เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคน้าดื่มในกรุ งเทพมหานคร มีเพียง
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านปัจจัยด้านอื่นๆ ของผู้บริโภคน้าดื่มในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความภักดี
ต่อสินค้า และความไว้วางใจ ที่มีความแตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ภาณุพันธ์ ขวัญวงษ์ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุขวด
ของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้าน
ราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสูงสุด รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการจัดจาหน่าย ตามลาดับ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน
ลักขณา ศิริรัตน์ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้าดื่มบรรจุขวดตราเนสเล่
เพียวไลฟ์ ในจังหวัดนนทบุรี ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ตามสะดวกจากกลุ่มผู้บริโภคน้าดื่มบรรจุขวดในจังหวัดนนทบุรี จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ ไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าที่เคยซื้อน้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี มีอาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
30,001-40,000 บาท มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของน้าดื่ม
บรรจุขวดตราเนสท์เน่ เพียวไลฟ์แต่ละด้านแล้วพบว่ามีความคิดเห็นด้วยมากในด้านความมั่นใจในความสะอาดปลอดภัย การได้
รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพสากล ฉลากผลิตภัณฑ์แสดงข้อมูลผู้ผลิตชัดเจน ชื่อเสียงของน้าดื่มตราเนสท์เน่ เพียวไลฟ์ ฝาบรรจุภัณฑ์
ปิดสนิทเปิดง่าย รสชาติของน้าดื่ม รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์สามารถจับถือ และพกพาได้สะดวก ฉลากผลิตภัณฑ์มีข้อมูลแสดงการ
ร้องเรียนสาหรับผู้บริโภค ฉลากผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและความดึงดูดให้ซื้อ การเข้าถึงข้อมูลด้วย OR Code บนฉลาก
ผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อน้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ส่วนใหญ่เป็นขนาด 600 มิลลิลิตร ซื้อ
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บ่อยครั้งละ 1-2 วัน/สัปดาห์ จากร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 ให้เหตุผลที่สาคัญที่สุดในด้านคุณภาพน้าดื่ม บุคคลที่มีส่วนในการ
ตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์เป็นตนเอง โดยปกติซื้อครั้งละ 1-2 ขวด ซื้อเฉลี่ยต่อเดือน ราคาต่ากว่า 600 บาม ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ในจังหวัดนนทบุรีและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

2. วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่ซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่
ได้มาจากการคานวณโดยใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากรของ William Gemmell Cochran (1953) จานวน 385 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ ซื้อน้าดื่มใน
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : น้าดื่มตราเลิฟไลค์ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ของผู้ซื้อน้าดื่มในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิด เห็น ของผู้ ซื้ อน้าดื่ม ในการซื้อ น้าดื่ มตราเลิ ฟไลค์ เกี่ย วกับ ปัจจั ยส่ว นประสมทาง
การตลาด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การหาค่าความถี่ค่าร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi – Square)
ตอนที่ 4 คาถามเพิม่ เติมจากการสัมภาษณ์

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อน้าดื่มในอาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : น้าดื่มตราเลิฟไลค์ พบว่า
ผู้ที่ตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุ 20-30 ปีมีสถานภาพ
สมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000บาท
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่าความถี่ในการซื้อแต่ละครั้ง
ส่วนใหญ่ คือ 1-2 วัน/สัปดาห์ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกซื้อเป็นประจา ส่วนใหญ่ ซื้อขนาด 600 ml. เหตุผลในการเลือกซื้อ
น้าดื่มตราเลิฟไลค์ ซื้อเพราะความสะอาด ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ ส่วนใหญ่ คือ คู่สมรส โอกาสใน
การซื้อ คือ ซื้อเพื่อดื่มที่บ้านแหล่งข้อมูลที่ทาให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสาร คือ ป้ายโฆษณา และค่าใช้ จ่ายในการซื้อแต่ละ
ครั้ง คือ 10-100 บาท
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์
ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.02, S.D.=0.17) โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
น้าดื่มตราเลิฟไลค์ของผู้ซื้อน้าดื่มในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คือ ด้านราคา (  =4.11, S.D.=0.29) รองลงมา คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (  =4.10, S.D.=0.33) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (  =4.07, S.D.=0.35) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( 
=3.81, S.D.=0.39) ตามลาดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวิเคราะห์
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.10, S.D.=0.33) โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิ ฟไลค์ในอาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้านผลิตภัณฑ์ คือ น้าดื่มมีความสะอาดและความปลอดภัย (  =4.19, S.D.=0.81) รองลงมา คือ สามารถ
ทาให้ผู้ซื้อน้าดื่มเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ได้ (  =4.18, S.D.=0.74) มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพอย่างชัดเจน(  =4.13, S.D.=0.77)
มีรสชาติของน้าดื่มที่ผู้ซื้อน้าดื่มต้องการ (  =4.10, S.D.=0.83) และความหลากหลายของขนาดบรรจุภัณฑ์ (  =3.89,S.D.=0.75)
ตามลาดับ
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ด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวิเคราะห์พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.11, S.D.=0.29) โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ในอาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณของน้าดื่ม (  =4.17, S.D.=0.75) รองลงมา คือ เหมาะสมกับคุณภาพ
(  =4.14, S.D.=0.77) ราคาหลากหลายตามความต้องการ (  =4.11, S.D.=0.78) ราคาประหยัดกว่ายี่ห้ออื่น (  =4.05,
S.D.=0.77) และมีการแสดงราคาอย่างชัดเจน (  =4.08, S.D.=0.78) ตามลาดับ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ ของผู้ซื้อน้าดื่มในอาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวิเคราะห์พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.07, S.D.=0.354) โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ ของผู้ ซื้อน้าดื่มในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือ มีจาหน่ายที่
ร้านค้าใกล้บ้าน(  =4.12,S.D.=0.77) รองลงมา คือ มีสถานที่ให้เลือกซื้อน้าดื่มมาก (  =4.10, S.D.=0.80) มีความสะดวกใน
การหาซื้อสินค้าเมื่อต้องการซื้อน้าดื่ม (  =4.08, S.D.=0.82) มีบริการจัดส่งถึงบ้าน (  =4.07, S.D.= 0.78) และมีการจัดวาง
สินค้าให้เห็นชัดเจน (  = 3.98, S.D.= 0.78) ตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ของผู้ ซื้อน้าดื่ม ในอาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวิเคราะห์พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.81, S.D.=0.39) โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ของผู้ซื้อน้าดื่มในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ เป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรม
ต่าง ๆเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้าท่วม, และมูลนิธิต่างๆ (  =4.06, S.D.=0.83) รองลงมา คือ มีของ
แถมเมื่อซื้อตามกาหนด (  =3.99, S.D.=0.80) มีแผ่นป้ายโฆษณา (  =3.83, S.D.=0.89) ความเด่นชัดของตราสินค้าเมื่อวาง
อยู่ในตู้ (  =3.70, S.D.=0.85) และการลดราคาสินค้า (  =3.45, S.D.=1.03) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ของผู้ซื้อน้า
ดื่มในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยว่า “ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ของผู้ซื้อน้าดื่มในอาเภอธัญบุรีจังหวัด
ปทุมธานี” ได้แก่
1) เพศของผู้ซื้อน้าดื่มมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความถี่ในการซื้อแต่ละครั้ง และ โอกาสใน
การซื้อ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
2) อายุของผู้ซื้อน้าดื่มมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกซื้อเป็นประจา
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ และโอกาสในการซื้อ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
3) สถานภาพของผู้ซื้อน้าดื่ม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อน้า
ดื่มตราเลิฟไลค์ และโอกาสในการซื้อ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
4) ระดับการศึกษาของผู้ ซื้อน้าดื่มมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกซื้อ
เป็นประจา ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตั ดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ และโอกาสในการซื้อ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน
5) อาชีพของผู้ซื้อน้าดื่มมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตรา
เลิฟไลค์ และโอกาสในการซื้อ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดั บ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
6) รายได้ต่อเดือนของผู้ ซื้อน้าดื่มมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
น้าดื่มตราเลิฟไลค์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สาหรับพฤติกรรมในด้านเหตุผลในการเลือกซื้อน้าดื่มตราเลิ ฟไลค์ แหล่งข้อมูลที่ทาให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสาร
และค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง ไม่สัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลในทุกด้าน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ของผู้ซื้อ
น้าดื่มในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีสรุปได้ ดังนี้
ความถี่ในการซื้อแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกซื้อเป็นประจา มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เหตุผลในการเลือกซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผู้ที่มีส่ว นร่ว มในการตัด สิน ใจซื้อ น้าดื่ม ตราเลิฟ ไลค์ มีค วามสัม พัน ธ์กับ ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดในด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โอกาสในการซื้อ มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แหล่งข้อมูลที่ทาให้ทราบรายละเอียดข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. อภิปราย
จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ซ้อื น้าดื่ม
ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : น้าดื่มตราเลิฟไลค์ผู้วิจัยได้นาประเด็นข้อค้นพบมาอภิปราย ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุค คล พบว่า ผู้ที่ตัดสินใจซื้อ น้าดื่ม ตราเลิฟไลค์ ในอาเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี ส่วนใหญ่ เป็น เพศ
หญิงมีอายุ 20 - 30 ปีมีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อ
เดือน 10,000 - 20,000บาท ซึ่งผลที่ได้รับสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลักขณา ศิริรัตน์ (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจ จัย ที่มีค วามสัม พัน ธ์กับ พฤติก รรมการบริโ ภคน้าดื่ม บรรจุข วดตราเนสเล่เ พีย วไลฟ์ใ นจัง หวัด นนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า
ผู้บ ริโ ภคส่ว นใหญ่เ ป็น เพศหญิง อายุร ะหว่า ง 20 – 29 ปี มีอ าชีพ เป็น พนัก งานบริษัท เอกชน การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดนุพนธ์ จักรวาฬ (2554) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการรู้จักและการรับรู้ที่มีผลต่อ
ความภักดีต่อตราสินค้าและพฤติกรรมการบริโภคน้าดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ : กรณีศึกษา น้าดื่มตราสิงห์ และน้าดื่ม
ตราเนสท์เล่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ปี การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท/เดือน ผลงานวิจัยที่ได้รับ
ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อนุรักษ์ วุฒิแขม (2556) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้าดื่มบรรจุ
ขวดของประชาชน ตาบลขัว มุง อาเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อ ยละ
46.30 และเพศหญิง ร้อยละ 53.70 เป็นช่วงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีช่วงอายุ 25-35 ปี ขนาดครัวเรือนน้อยกว่า 4 คน
มีการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัท เอกชนหรือรับจ้างมีรายได้รวมครัวเรือนระหว่าง 5,00115,000 บาท และพัก อาศัย อยู ่ก ับ ครอบครัว หรือ ญาติ และไม่ส อดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของสายสุน ี ภูว นาถ (2556) ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยการตลาดและปัจจัยจิตวิทยา ที่มีอิทธิพลความจงรักภักดีของผู้บริ โภคน้าดื่มบรรจุขวดในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เ ป็นชาย มีอายุระหว่าง 36-45 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000
บาท ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด ระดับการศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรี และรูปแบบการ
บริโภคน้าดื่มบรรจุขวด เป็นการบริโภคน้าดื่มจากตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ
พฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อน้าดื่ม ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : น้าดื่มตราเลิฟไลค์ พบว่า ความถี่
ในการซื้อแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ คือ 1-2 วัน/สัปดาห์ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกซื้อเป็นประจา ส่วนใหญ่ ซื้อขนาด 600 ml.
ซึ่งผลที่ได้รับสอดคล้องกับผลงานวิจัยของลักขณา ศิริรัตน์ (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคน้าดื่มบรรจุขวดตราเนสเล่เพียวไลฟ์ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีต่อพฤติกรรมการซื้อน้าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์
ส่วนใหญ่เป็นขนาด 600 มิลลิลิตร ซื้อบ่อยครั้งละ 1-2 วัน/สัปดาห์ เช่นเดียวกัน ด้านเหตุผลในการเลือกซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์
ซื้อเพราะความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุรักษ์ วุฒิแขม (2556) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาพฤติกรรม
การบริโ ภคน้าดื่ม บรรจุ ข วดของประชาชน ตาบลขัว มุง อาเภอสารภี จังหวัด เชีย งใหม่ โดยเลือ กซื้อ น้าดื่ม บรรจุข วดเพราะ
คุณภาพ ความสะอาด สะดวก ราคาเหมาะสม มีตรารับรองมาตรฐานการผลิต และใช้น้าดื่มบรรจุขวดเพื่อดื่ม ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัด สิน ใจซื ้อ น้ าดื ่ม ตราเลิฟ ไลค์ ส่ว นใหญ่ คือ คู ่ส มรส ซึ่ง ไม่ส อดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของลัก ขณา ศิริร ัต น์ (2558) ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้าดื่มบรรจุขวดตราเนสเล่เพียวไลฟ์ในจังหวัดนนทบุรี
ได้ผลการวิจัยที่ไม่ตรงกัน คือ บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุขวดเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เป็นตนเอง ด้านโอกาสในการ
ซื้อ คือ ซื้อเพื่อดื่มที่บ้านแหล่งข้อมูลที่ทาให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสาร คือ ป้ายโฆษณา และค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง
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คือ 10-100 บาท ซึ่งผลที่ได้รับสอดคล้องกับผลงานวิจัยของชุติมา ชุติเนตร (2555) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคที่
มีอ ิท ธิพ ลต่อ กระบวนการตัด สิน ใจซื ้อ น้ าดื ่ม เพิ่ม คุณ ค่า เพื ่อ สุข ภาพ ผลการวิจัย พบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่เ ลือ ก
ผลิตภัณฑ์ที่ดื่มเป็นประจา คือ น้าดื่มบริสุทธิ์ และนิยมซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ ปริมาณที่ซื้อต่อสัปดาห์ คือ 1-2 ขวด ช่วงเวลาที่ซื้อน้า
ดื่มเพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพ คือ ช่วงเย็น และส่วนมากคือ ชาระด้วยเงินสด
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ของผู้ซื้อน้าดื่ม ในอาเภอ
ธัญบุ รี จั งหวัดปทุมธานี พบว่ า ปัจจั ยส่ว นบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึก ษา อาชีพ และรายได้ ต่อ เดือ น มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลื อกซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ ในทุกๆ ด้านซึ่งผลที่ได้รับสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสายสุนี ภูวนาถ
(2556) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยการตลาดและปัจจัยจิตวิทยา ที่มีอิทธิพลความจงรั กภักดีของผู้บริโภคน้าดื่มบรรจุขวดใน
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการซื้อน้าดื่มบรรจุขวดในจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา และรูปแบบการบริโภค มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อน้าดื่มบรรจุขวด ผลงานวิจัยที่ได้รับไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวรรณดี ทิพย์เนตร์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติ กรรมผู้ บ ริโ ภคของน้ าดื่ม บรรจุ ขวดตราเทพเจริ ญพรในอ าเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอ ยุ ธยา ผลการวิจั ย พบว่ า
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของน้าดื่มบรรจุขวดตราเทพเจริญพรมีพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกออกเป็น
รายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการจัด
จาหน่าย และด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม
ผู้บริโภคของน้าดื่มบรรจุขวดตราเทพเจริญพรโดยรวม อยู่ในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการจัดจาหน่าย และด้านราคา ตามลาดับ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคของน้าดื่มบรรจุขวดตราเทพเจริญพร พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคของน้าดื่มบรรจุขวดตราเทพเจริญพร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 คือ สถานที่จาหน่ายในการซื้อน้าดื่มกับระดับการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคของน้าดื่มบรรจุขวดตราเทพเจริญพร
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์
ของผู้ซื้อน้าดื่มในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีพบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคน้าดื่ม
ตราเลิฟไลค์ ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ความถี่ในการซื้อแต่ละครั้ง ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกซื้อเป็นประจา เหตุผล
ในการเลือกซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ โอกาสในการซื้อ แหล่งข้อมูลที่ทาให้ทราบ
รายละเอียดข่าวสาร ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กันในทุกๆ ด้านซึ่งผลที่ได้รับสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวรรณดี
ทิพ ย์ เ นตร์ (2553) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคของน้ าดื่ ม บรรจุ ข วดตราเทพเจริ ญ พรในอ าเภอบางปะอิ น จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้พิจารณาพฤติกรรมผู้บ ริโภค
ของน้าดื่มบรรจุขวดตราเทพเจริญพร พบว่า ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ที่ว่า “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคของน้าดื่มบรรจุขวดตราเทพเจริญพร”สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของภาณุพันธ์ ขวัญวงษ์ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุ
ขวดของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกปัจจัย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านราคามีผ ลต่อการตัดสินใจซื้อสูงสุด รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านการจัดจาหน่าย ตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

5. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อน้าดื่ม ใน
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : น้าดื่มตราเลิฟไลค์ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ผู้ซื้อน้าดื่มให้ระดับความสาคัญ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟ
ไลค์ ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อน้าดื่มตราเลิฟไลค์
ของผู้ซื้อน้าดื่ม ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มากที่สุด คือ ด้านราคา รองลงมา คือ ด้านผลิต ภัณฑ์ ด้านช่อ งทางการจัด
จาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านราคา ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญในด้านราคาเป็นอันดับแรก ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับปริมาณของน้าดื่ม รองลงมา คือ เหมาะสมกับ
คุณภาพ ราคาหลากหลายตามความต้องการ ราคาประหยัดกว่ายี่ ห้ออื่น และมีการแสดงราคาอย่างชัดเจน ตามลาดับ
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ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ เป็น ปัจ จัย ที่ผู้ซื ้อ น้าดื่ม ให้ค วามสาคัญ รองลงมาจากด้า นราคา ปัจ จัย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ที่มีผ ลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ น้าดื่มมีความสะอาดและความปลอดภั ย
รองลงมา คือ สามารถทาให้ผู้ซื้อน้าดื่มเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ได้ มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพอย่างชัดเจน มีรสชาติของน้าดื่ม
ที่ผู้ซื้อน้าดื่มต้องการ และความหลากหลายของขนาดบรรจุภัณฑ์ ตามลาดับ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เป็นปัจจัยอันดับที่สามที่ผู้ซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้
ความสาคัญรองลงมาจากด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์
ของผู้บริโภคในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ มีจาหน่ายที่ร้านค้าใกล้บ้าน รองลงมา คือ มีสถานที่ให้เลือกซื้อน้าดื่มมาก มี
ความสะดวกในการหาซื้อสินค้าเมื่อต้องการซื้อน้าดื่ม มีบริการจัดส่งถึงบ้าน และมีการจัดวางสินค้าให้เห็นชัดเจน ตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่ผู้ซื้อน้าดื่ม ให้ความสาคัญน้อยที่สุดกว่าด้านอื่นๆ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการตัด สินใจซื้อ น้าดื่มตราเลิฟไลค์ของผู้ซื้อน้าดื่ม ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เป็น
สปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้าท่วม, และมูลนิธิต่างๆ รองลงมา คือ มีของ
แถมเมื่อซื้อตามกาหนด มีแผ่นป้ายโฆษณา ความเด่นชัดของตราสินค้าเมื่อวางอยู่ในตู้ และการลดราคาสินค้า ตามลาดับ
ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีการรักษามาตรฐานในเรื่องของราคาให้มีความเหมาะสมตามที่ผู้ซื้อน้าดื่ม ต้องการ มี
การกาหนดราคาที่มีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของน้าดื่มมีราคาที่ประหยัดกว่ายี่ห้ออื่น เนื่องจากสถานการณ์การ
แข่งขันในปัจจุบันธุรกิจน้าดื่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคู่แข่งขันทางการตลาดสูงและมีส่วนแบ่งทางการตลาดมาก น้าดื่มตราเลิฟไลค์
เป็นน้าดื่มที่เป็นสินค้าระดับท้องถิ่น เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ทาการตลาดโดดเด่นเหมือ นกับแบรนด์ดังๆ ที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด
การที่ผลิตภัณฑ์มีราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นเป็นอีกกลยุทธ์ หนึ่งที่จะทาให้เข้าถึงผู้ซื้อน้าดื่ม ได้ง่ายและเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้ผู้ซื้อน้า
ดื่มเกิดความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงจะต้องมีการแสดงราคาอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแรงจูงใจและช่วยกระตุ้นให้ผู้ซื้อน้า
ดื่มมีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านอื่นๆ ก็มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรพัฒนาควบคู่ไปในทุก ๆ ด้า นทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้า นช่องทางการจัดจาหน่า ย และด้า นส่งเสริม
การตลาด ในด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นด้านที่ผู้ซื้อน้าดื่ม นั้นให้ความสาคัญน้ อยที่สุด อาจเนื่องมาจากการบริโภคน้าดื่มใน
ปัจจุบันนั้นการส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่จะเน้นไปกับแบรนด์น้าดื่มที่มีชื่อเสียง มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูง แต่น้าดื่มแบรนด์
ท้องถิ่นนั้นจะเน้นการใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าในด้านการจาหน่ายแบบผู้ค้าส่งมากกว่า เนื่องจากการจัดการส่งเสริมการตลาดนั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบซื้อจานวนมากและได้ส่วนลด เป็นต้น ผู้ประกอบการอาจจะดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใน
ด้านการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้บริโภคแบบค้าปลีก จัดกิจกรรม ลด แลก แจก แถม เพื่อให้ การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ซื้อน้า
ดื่ม และสามารถช่วยให้กิจการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อน้าดื่มได้ตามที่ผู้ซื้อน้า
ดื่มต้องการ เพื่อให้กิจการได้พัฒนาทั้งในด้านของยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ผลที่ไ ด้จ ากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเป็นการศึก ษาเฉพาะความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อน้าดื่ม ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา : น้าดื่มตราเลิฟไลค์ เท่านั้น ซึ่งในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ควรจะศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อน้าดื่ม ในจังหวัดอื่น ๆ เพราะอิทธิพลสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรม และการตัดสินใจซื้อมีความแตกต่างกัน เพื่อจะได้นาข้อมูลมาใช้กาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดให้เหมาะสมกับผู้ซื้อ
น้าดื่มในแต่ละพื้นที่
2. ควรศึกษา จุดเด่น จุดด้อย ของการเลือกซื้ อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ของผู้ซื้อน้าดื่ม เพื่อคาดการณ์ว่าผู้ซื้อน้าดื่ม จะมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลือกซื้อไปในทางทิศทางใด เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้น้าดื่มตราเลิฟ
ไลค์มีจุดด้อยน้อยลง
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิง ลึก เช่น มีการสัมภาษณ์ผู้ ที่ซื้อน้าดื่มตราเลิฟไลค์ และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ซื้อที่นาไปจาหน่ายต่อ ลูกค้าแบบค้าส่ง และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับมีความ
สมบูรณ์และหลากหลายมากยิ่งขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ทุกๆ ท่าน เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ท่านได้เสียสละเวลาให้
คาปรึกษา ชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือในหลายสิ่ งหลายอย่างจนกระทั่งลุล่วงไปได้ด้วยดี ทาให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของ
พนั กงานในโรงงานอุ ตสาหกรรมผลิต ผลไม้ก ระป๋อ ง จั งหวัด ประจวบคี รีขั น ธ์ ประชากรที่ใ ช้ ใ นการวิ จัย คือ พนัก งานโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพ
โดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และด้านการทางานเป็นทีม
ตามลาดับ 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และสถานภาพ ต่างกันพนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ส่วนอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การทางานต่างกัน พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพ
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การจัดการคุณภาพโดยรวม อุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง

Abstract
The purposes of this study were to: 1) study total quality management as perceived by employee in fruit
canning industrial, prachuap khiri khan province and 2) to compare personal factors with total quality
management as perceived by employee in fruit canning industrial, prachuap khiri khan province. The population
were employee in fruit canning industrial, prachuap khiri khan province. A sample size of 400 people was
drawn by using simple random sampling technique. The research tool was questionnaire. The statistics used
for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance to
compared difference with Scheffe’s test method. The research results were as follows : 1) Employee as
perceived total quality management were total at a high level. The aspects with a high level of means ranked
in descending order of their mean, were customer focus, continuous improvement and team working. 2)
Employee with differences in gender and marital status were total quality management as perceived to fruit
canning industrial, prachuap khiri khan province indifferently, but employee with different age, education,
average monthly income and work experience were as perceived with differently, with total quality management
as perceived to fruit canning industrial, prachuap khiri khan province statistical significance at 0.05 level.
Keywords: total quality management, fruit canning industrial

1. บทนา
อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมศักยภาพของไทยจากการที่ไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มี
พื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรปริมาณมาก ซึ่งนามาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้าน
ความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศแล้ว ยังทาให้ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงเป็นผู้ส่งออกสินค้า
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อาหารที่สาคัญในตลาดโลก ทั้งนี้การส่งเสริมจากภาครัฐด้วยการวางนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World) ” ที่
มุ่งเน้นการเป็นผู้นาการผลิตอาหารในอาเซียนและขยายช่องทางการลงทุนไปตลาดโลกมากขึ้นจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรม
อาหารของไทยมีการขยายตัวได้ในอนาคต การผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557 ปริมาณการผลิตใน
อุตสาหกรรมอาหารรวม 28.5 ล้านล้านตัน โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 59 เป็นการผลิตเพื่อการจาหน่ายในประเทศ ร้อยละ 35 เพื่อการ
ส่งออก และร้อยละ 6 เพื่อเป็นสินค้าคงคลัง โดยผลิตภัณฑ์ที่เน้นตลาดในประเทศ ได้แก่ เครื่องปรุงรสอาหารสัตว์สาเร็จรูป น้ามัน
จากพืชสัตว์และไขมันสัตว์เนื้อสัตว์ผลิตภั ณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์ประเภทเส้น และขนมอบส่วนผลิตภัณฑ์ที่เน้นตลาดต่างประเทศ
ได้แก่ น้าตาล แป้งมันสาปะหลัง สัตว์น้าแปรรูป และผักผลไม้แปรรูป ทั้งนี้ประเทศไทยมีการผลิตอาหารเชิงพาณิชย์ในปริมาณมาก
โดยกระบวนการแปรรูปอาหารของไทยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่า
สินค้าและเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2558)
การจัดการคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่ต่อเนื่องในการเน้นคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพของการ
ทางานทุกส่วนกิจกรรมตลอดทั้งวงจรทุกขั้นตอนของการทางานเป็นระบบการบริหารงานที่เป็นคุณภาพในทุกด้านขององค์การที่จะ
ปรับปรุงการทางานให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทุกอย่างจะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดย
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การมองเห็นความสาคัญและสนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้นทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือและรับผิดชอบ
ร่วมกัน การปรับปรุงคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนและเป้าหมายที่สาคัญคือ การมุ่งทาให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าภายในและ
ภายนอก (สุลีลา สาระพงศ์,2556) วิธีการปฏิบัติของการจัดการคุณภาพโดยรวมของแต่ละองค์กรอาจแตกต่างกันแต่แนวปรัชญา
ความคิดหลักการสาคัญจะคล้ายกันและที่สาคัญที่สุดคือต้องยึด “คุณภาพ” เป็นแกนหลักในการบริหารงานต่างๆเช่นเดียวกันซึ่งจะ
ส่งผลดีแก่องค์การในด้านการปรับปรุงคุ ณภาพของสินค้าหรือบริการให้สูงขึ้นหรือทาให้ของเสียเป็นศูนย์หรือสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้สวยงามใช้งานได้ดีขึ้น สามารถบริการหรือส่งของได้รวดเร็วขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง ฯลฯ ส่วนผู้ปฏิบัติคือ พนักงาน
หรือบุคลากรขององค์กรก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของงาน
และผลิตภัณฑ์ทาให้คุณภาพของชีวิตของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง โดยที่ TQM จะมีส่วนประกอบสาคัญการตื่นตัวด้านการ
ดาเนินงานคุณภาพ ทาให้ผู้บริหารองค์การต่างให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์การ TQM เป็นหลักการบริ หารที่มี
ความหมายบูรณาการเข้ากับทุกส่วนขององค์การ เพื่อแก้ปัญหา สร้างคุณค่าเพิ่ม การควบคุมต้นทุน การปรับโครงสร้างองค์การ
และมีคุณประโยชน์ต่อองค์การอย่างมหาศาล TQM เป็นทางเลือกและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบในการ
แข่งขันและก้าวไปข้างหน้า การบริหารเชิงคุณภาพโดยรวมเป็นการจัดระบบและวินัยในการทางานเพื่อป้องกันความผิดพลาด
เสียหายและมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทางานทุกๆขั้นตอน โดยที่ทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่วม ซึ่งจะทาให้เป็นปัจจัยสาคัญใน
การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านการบริหารองค์การ การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารลูกค้า การบริหาร
บุคคล และการบริหารการเงิน เป็นต้น วัตถุประสงค์สาคัญที่สุดของการบริหารคุณภาพโดยรวม คือ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริ การอันจะเป็นผล
ให้คุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์การของพนักงานจะให้
ความสาคัญ 3 ด้าน คือ การให้ความสาคัญกับลูกค้า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การทางานเป็นทีม การประยุกต์ใช้การบริหาร
จัดการคุณภาพโดยรวมในองค์การ จะทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เป็นการทาให้
องค์การมีศักยภาพในการแข่งขันมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและเป็นแนวทางที่ช่วยให้องค์การสามารถลดต้นทุนใน
การผลิตและการดาเนินงานได้ ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อการผลิตแล้วยังทาให้ทุกกระบวนการมีความคล่องตัว และประสานงานกัน
ก่อให้เกิดพัฒนาการขององค์การในระยะยาว ผลที่องค์การจะได้รับจากการบริหารคุณภาพโดยรวมนั้นคือการมีสินค้าหรือบริการที่
มีคุณภาพสูงขึ้น มีการกาจัดของเสีย หรือทาให้ของเสียในองค์การลดลง (Zero-Waste) ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย (ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ,2545) ซึ่งในการผลิตผลไม้กระป๋องนั้นต้องคานึงถึงคุณภาพการผลิตที่อาศัย
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นในการผลิต เนื่องมาจากการพัฒนาคุณภาพขององค์การยังไม่มีประสิทธิภาพและยังขาดเครื่องมือในการ
ควบคุมคุณภาพที่ดี
จึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อที่จะส่งผลให้ทางบริษัทจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้น
และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญยิ่งขึ้นไป
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1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางเพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวม
ความหมายของการจัดการคุณภาพโดยรวม
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวม ได้มีนักวิจัยให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
อิชิกาวา (Ishikawa, 1985) กล่าวว่า การจัดการคุณภาพโดยรวมเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
รักษาระดับคุณภาพและปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยแรงสนับสนุนในการทางานเป็นทีมของบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อให้ได้ผลผลิ ตและ
บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ต้นทุนต่า และผู้ใช้บริการพึงพอใจ
โอคแลนด์ (Oakland, 1989) กล่าวว่า การจัดการคุณภาพโดยรวมเป็นแนวคิดในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ มี
ความยืดหยุ่นในภาพรวมของธุรกิจ วิธีการและเทคนิคของการจัดการคุณภาพโดยรวม สามารถประยุกต์ใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี
แม็คคอร์แนค (McCormack, 1992) กล่าวว่า การบริหารคุณภาพโดยรวม เป็นปรัชญาที่มุ่งทาให้ลูกค้าพอใจสูงสุด มี
เป้าหมายเพื่อขจัดความไม่สอดคล้องกับต้นทุน และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการผลิตและบริการ
วิลเลี่ยม (Williams, 1994) อธิบายว่า TQM การจัดการคุณภาพโดยรวม เป็นขบวนการ สร้างสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็น
การจัดการที่มุ่งให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างถาวร เป็นลักษณะของการมุ่งบรรลุเป้าหมายที่เป็นไปได้มากที่สุดของคุณภาพการ
ผลิตและบริการ
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2541) กล่าวว่า การจัดการคุณภาพโดยรวม หมายถึง แนวทางในการบริหารขององค์การที่มุ่งเน้น
คุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วม และมุ่งผลกาไรระยะยาวด้วยการสร้างความเป็นผู้นาให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการสร้าง
ผลประโยชน์ทดแทนแก่หมู่คณะขององค์การและสังคม
การจัดการคุณภาพโดยรวม หรือการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : T.Q.M) (วิฑูรย์
สิมะโชคดี, 2544) (อ้างถึงใน สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, 2553 : 190) หมายถึง แนวทางในการบริหารขององค์การที่มุ่งเน้นเรื่อง
คุณภาพโดยสมาชิกทุกคนขององค์การมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลกาไรระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการ
สร้างผลประโยชน์แก่สมาชิกขององค์การ และแก่สังคมด้วย
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปว่า การจัดการคุณภาพโดยรวม คือ ระบบการทางานที่มุ่งหมายให้
สมาชิกทุกคนทุกระดับในองค์กรร่วมมือกันทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่ ร่วมมือกันรับผิดชอบต่อองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ได้มีนักวิจัยได้กล่าวถึงหลักการและแนวคิดของการจัดการคุณภาพ
โดยรวม (TQM) ไว้ดังนี้
ศาสตราจารย์โนริอะคิ คาโน (อ้างถึงใน ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ , 2542: 81) ได้เสนอองค์ประกอบของ TQM ใน 2
ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งเป็นการแสดงความหมายของ TQM คือ TQM เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนงานขององค์กร แต่การที่แต่
ละส่วนงานจะใช้หลักการของ TQM เพียงอย่างเดียวในการเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการขายนั้นไม่สามารถทา
ให้องค์กรประสบผลสาเร็จในการใช้ TQM ได้การประยุกต์ใช้ TQM จะต้องมุ่งการประกันคุณภาพเป็นหัวใจหลัก เพราะการประกัน
คุณภาพคือสิ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ซื้อ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรนั้นๆ
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2539: 33) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่สาคัญของ TQM คือการปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การดาเนินงานในทุกๆ ด้านมีคุณภาพ ผลจากการทางานที่มีคุณภาพจะได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ และได้สรุปหลักการสาคัญไว้ 3 ประการ คือ
1. การมุ่งให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ (Customer Focus)
2. การปรับปรุงกระบวนการทางาน (Process Improvement)
3. ทุกคนมีส่วนรวม (Total Involvement)
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และได้อธิบายองค์ประกอบที่สาคัญของการนาระบบการจัดการคุณภาพโดยรวมมาใช้ ดังนี้
1. ภาวะผู้นา
2. การศึกษาและการฝึกอบรม
3. โครงสร้างที่สนับสนุน
4. การติดต่อสื่อสาร
5. การพิจารณาความชอบ
6. การใช้กระบวนการทางสถิติหรือการวัดผลการปฏิบัติงาน
7. การทางานเป็นทีม
วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล (2540: 145) ได้เสนอแนวคิดและหลักการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ไว้ดังนี้ คือ
1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
2. มีจริยธรรมและรับผิดชอบแก่สังคม
3. ให้การศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา
4. ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ
5. ให้ความสาคัญแก่กระบวนการทางาน
6. กระบวนการถัดไปคือผู้รับบริการของเรา
7. บริหารด้วยข้อมูลจริง ของจริง ในสถานที่จริง
8. แก้ปัญหาที่สาเหตุ เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาซ้า
9. ใช้กรรมวิธีทางสถิติ
10. ให้ความสาคัญกับทุกๆ เรื่อง
11. ดาเนินการบริหารแบบ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act)
12. สร้างระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2541) กล่าวว่า หน่วยงานใดที่จะนาแนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวมไปใช้ต้องยึดหลักการสาคัญ 3
ประการ คือ การมุ่งความสาคัญผู้รับบริการและคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการทางานและการให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม (2553) กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างองค์กรคุณภาพด้วยหลักการ 3 ประการ คือ การ
มุ่งเน้นลูกค้า การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และการมุ่งให้ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพ โดยใช้แนวคิดใน
การพัฒนาคุณภาพ
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์; และคณะ (2545: 193) กล่าวว่า การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)
หรือ TQM เป็นแนวทางในการบริหารขององค์กรที่เน้นเรื่องคุณภาพ TQM ประกอบด้วยส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่วน ดังนี้
1. การให้ความสาคัญกับลูกค้า หรือผู้รับบริการ (Customer Oriented) การมุ่งเน้นคุณภาพที่สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการได้การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการต้องทาการวิจัยตลาดให้รู้ก่อนว่า ผู้รับบริการต้องการอะไร และยึด
เอาความต้องการนั้นเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารแลดาเนินการขององค์การต่อไป
2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบวงจรอย่าง
ต่อเนื่อง โยเอาใจใสผู้รับบริการภายใน (Internal Customer) ตลอดจนถึงผู้รับบริการภายนอก (External Customer) กล่าวคือ
พนักงานทุกคนต้องถือว่า กระบวนการผลิตถัดไปเป็นผู้รับบริการภายใน ที่มีวามต้องการชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น เขาจึงต้องทางานของตนเองอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น และทาได้ถูกต้องทุกครั้ง ซึ่งการทางานได้อย่างถูกต้อง จะต้องอาศัย
พนักงานที่มีคุณภาพ ประกอบกับการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถลดความผิดพลาดต่างๆ ในการผลิตให้เหลือ
น้อยที่สุดได้ ดังนั้นองค์กรที่ดาเนินงานตามปรัชญาของ TQM จะต้องกล้าตัดสินใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
3. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees Involvements) คือ ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การเพื่อ
ปรับปรุงให้เป็นองค์การคุณภาพ (Quality Organization) โดยผู้ที่ลงมือปฏิบัติจะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาและช่วยเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้ดีที่สุด
Dean and Bowen ได้เสนอหลักการสาคัญของการบริหารคุณภาพโดยรวมมี 3 ประการ คือ
1. การให้ความสาคัญกับลูกค้า (Customer Focus) ลูกค้าเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ธุรกิจอยู่รอด และความมุ่งหมาย
เดียวของธุรกิจ คือ การสร้างและรักษาลูกค้าการให้ความสาคัญกับลูกค้าจะไม่ถูกจากัดอยู่ที่ลูกค้าจริงๆ หรือที่เรียกว่า ลูกค้า
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ภายนอก (External Customer) ที่ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเท่านั้น แต่จะขยายตัวครอบคลุมไปถึงพนักงาน หรือหน่วยงานที่
ถัดไปจากเราซึ่งรอรับผลงานหรือบริการจากเรา ที่เรียกว่า ลูกค้าภายใน (Internal Customer) โดยเราจะทาหน้าที่เป็นผู้ที่ส่งมอบ
ภายใน (Internal Supplier) ในการส่งมอบผลงานและสร้างความพอใจให้แก่พวกเขา ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นห่วง
โซ่คุณภาพ (quality chain)
2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) องค์การที่จะทา TQM จะต้องกล้าตัดสินใจ แก้ไข
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะไม่มีโอกาสแม้จะดารงอยู่ต่อไปในสังคม
3. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees Involvement) ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติงานแบบขอไปทีเท่านั้น แต่ต้อง
มีความเข้าใจและยอมรับในการสร้างคุณภาพสูงสุดให้เกิดขึ้น ไม่เฉพาะบุคคลในหน่วยงาน แต่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันในการ
พัฒนาคุณภาพของธุรกิจอย่างสอดคล้องและลงตัว
ศศิรินทร์ ชัยอาภา (2542, หน้า 17-18) ได้สรุปหลักสาคัญของการบริหารประกอบด้วย
1. การมุ่งเน้นที่คุณภาพ (Quality Oriented) องค์กร TQM จะต้องยึด “คุณภาพ” เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการ
คุณภาพหมายถึง คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่สร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าได้หรือเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการมีคุณภาพหรือไม่
จึงต้องตัดสินใจโดย “ลูกค้าภายนอก” เป็นหลัก การที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเป็นเบื้องต้น
โดยการวิจัยตลาดหรือสอบถาม การมุ่งเน้นที่คุณภาพคือ การยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการบริหารและดาเนินการ
(customer focus)
2. การปรับปรุงกระบวนการ (process improvement) การที่จะสามารถตอบสนองความต้อการของลูกค้าภายนอก
ได้นั้น ผู้บริหารและพนักงานจะต้องมองการทางาน (การผลิต) อย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นวัตถุดิบจน
จุดสุดท้าย
3. ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม (Total Involvement) องค์กร TQM จะเป็นองค์กรที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนาและรับปรุงสู่ “องค์กรคุณภาพ” ต้องเดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
จากแนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวม ผู้วิจัยได้สรุปและสังเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการ ได้แก่ ปริทรรศน์ พันธุ
บรรยงก์ (2542), สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2539), วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล (2540), วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2541), ชัยยุทธ เหลืองบุศ
ราคัม (2553), ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์; และคณะ (2545), ธาดา จิตต์ธรรม (2549) และศศิรินทร์ ชัยอาภา (2542) มาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วย
1. การให้ความสาคัญกับลูกค้า หมายถึง เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและรวบรวม
ข้อมูลความหวังของลูกค้า เพื่อนามาปรับปรุงคุณภาพสินค้าขององค์กรให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
2. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานให้ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ
และตระหนักถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันป้องกันที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
3. การทางานเป็นทีม หมายถึง การร่วมมือกับในการทางานและช่วยกันในการแก้ปัญหา เมื่อเกิดการผิดพลาดในการ
ทางาน เห็นความสาคัญของสมาชิกทุกคนในทีมพร้อมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็น และช่วยเหลือกันภายในทีมเป็นอย่างดี

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 5
อาเภอ ได้แก่ อาเภอกุยบุรี อาเภอสามร้อยยอด อาเภอปราณบุรี อาเภอหัวหิน อาเภอเมือง รวมทั้งหมด 20 โรงงาน จานวน
11,453 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ม าจากการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane’, 1973 : 727-728) การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ทางาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check lists) จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้
กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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และด้านการทางานเป็นทีม ซึ่งเป็นคาถามลักษณะแบบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเกิร์ท
(Likert, 1970) ที่มี 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 30 ข้อ
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558 : 34-36)
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.764

2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการนาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประสบการณ์การทางาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. ข้อมูลการจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
3. ทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศกับการจัดการโดยรวมตามการรับรู้ของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ทดสอบที (t-test)
4. ทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
และประสบการณ์การทางานกับการจัดการโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ทดสอบเอฟหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F–test หรือ One – Way
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย
ประสบการณ์การทางาน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 เพศชาย จานวน
163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 สถานภาพสมรส จานวน 223 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.8 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
15,001 บาท ประสบการณ์การทางานส่วนใหญ่ต่ากว่า 6 ปี จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0
ส่วนที่ 2 การจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีการรับรู้ต่อการ
จัดการคุณภาพโดยรวมด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้ามากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.41) รองลงมาคือ ด้านการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( = 4.15) และด้านการทางานเป็นทีม ( = 4.05)
ด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้
กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีการรับรู้
ในการให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้ าเป็นอันดับแรก และให้บริการด้วยความรวดเร็ว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสาคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.47) รองลงมาคือ บริษัทให้ความสนใจความรู้สึกและความต้องการ
ของลูกค้าอยู่เสมอ ( = 4.46) และบริษัทผลิตสินค้าโดยคานึงถึงความสะอาดและถูกหลักอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
( = 4.43)
ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้
กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีการรับรู้ต่อ
การกาหนดเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.20) รองลงมาคือ บริษัท
กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน เพื่อผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ , พนักงานทุกระดับยึดมั่นในการปรับปรุงวิธีการ
ทางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ( = 4.18) และบริษัทมีการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการอย่างต่อเนื่อง ( = 4.17)
ด้านการทางานเป็นทีม พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานทุกคนมีความสามัคคี
และช่วยเหลือกันในการทางานเป็นทีมอย่างดีมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.14) รองลงมาคือ บริษัทมีการจัดกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมการทางานอยู่เสมอ, พนักงานทุกระดับให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นช่วยกันปรับปรุง
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คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ( = 4.09) และพนักงานทุกระดับมีจิตสานึกต่อคุณภาพในการทางานและคิดปรับปรุงมาตรฐานการทางาน
อย่างต่อเนื่อง ( = 4.07)
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัย พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ต่อ
การจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน
อายุต่างกัน พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
สถานภาพต่างกัน พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาต่างกัน พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า ด้านการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และด้านการทางานเป็นทีม พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้
กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า
พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
ประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

4. สรุปผล
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้
กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การจั ด การคุ ณ ภาพโดยรวมตามการรั บ รู้ ข องพนั ก งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต ผลไม้ ก ระป๋ อ ง จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก ( = 4.20) ในด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า เรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
อันดับแรก และให้บริการด้วยความรวดเร็ว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วีรพจน์
ลือประสิทธิ์สกุล (2540: 145) ที่ว่า การจัดการคุณภาพโดยรวม ควรจะสร้ างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและให้ความสาคัญแก่
กระบวนการทางานและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาริท บุญสร้าง (2548, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะและ
การบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กรและการรับรู้ของพนักงานบริษัท แม็กซอน (ประเทศไทย) จากัด ที่พบว่า พนักงานส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นต่อลักษณะการบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยพนักงานมีระดับความคิดเห็น
คือ เห็นด้วยในด้านการให้ความสาคัญต่อลูกค้า ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และด้านการทางานเป็นทีม
2. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า เพศ สถานภาพ ต่างกัน พนักงานมีการ
รับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุต่างกัน พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันในด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า , ระดับการศึกษาต่างกัน
มีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แตกต่างกันในด้านการ
ให้ความสาคัญกับลูกค้า ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และด้านการทางานเป็นทีม, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน พนักงานมีการรับรู้
ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันในด้านการใ ห้
ความสาคัญกั บลูกค้า , ประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน พนักงานมีการรับรู้ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันในด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาริท บุญสร้าง (2548, บทคัดย่อ) ที่พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่งงาน การได้รับการฝึกอบรม และแผนกที่สังกัดที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อลักษณะการบริหารคุณภาพโดยรวมทั่ว
ทั้งองค์กรแตกต่างกันอย่ามีนัยสาคัญทาสถิติระดับ 0.05
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 และ 2) เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจกับกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบ
ทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มภาคกลาตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 397 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและ แบบง่าย สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ระดับหน้าที่ กลยุทธ์การคง
ตัว กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน และกลยุทธ์การขยายตัวหรือการเจริญเติบโต ตามลาดับ 2) เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานกับกลยุทธ์การแข่งขัน
เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านกลยุทธ์ด้านการขยายตัวหรือการเจริญเติบโต ด้านกลยุทธ์การคงตัว ด้านกลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุน ด้านกล
ยุทธ์ความแตกต่าง ด้านกลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วนและกลยุทธ์ระดับหน้าทีไ่ ม่แตกต่างกัน
ค่าส่าคัญ: กลยุทธ์การแข่งขัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Abstract
The purposes of this study were to: 1) study competitive strategy for business advantaged of small and
medium enterprises in lower central provinces cluster 2 and 2) to compare business foundation data with
competitive strategy for business advantaged of small and medium enterprises in lower central provinces cluster 2.
The population were entrepreneur of small and medium enterprises in lower central provinces cluster 2. A sample
size of 397 people was drawn by using stratified sampling and simple random sampling technique. The statistics
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance to
compared difference with Scheffe’s test method. The research results were as follows: 1) Competitive strategy for
business advantaged of small and medium enterprises in lower central provinces cluster 2 were total at a high
level. The aspects with a high level of means ranked in descending order of their mean, were cost leadership
strategy, differentiation strategy, functional strategy, stability strategy, focus strategy and growth strategy. 2)
Compare business foundation data with differences in status, business type, business size and time of business
were competitive strategy for business advantaged of small and medium enterprises in lower central provinces
cluster 2 indifferently, but consider each side found were growth strategy, stability strategy, cost leadership
strategy, differentiation strategy, focus strategy and functional strategy indifferently.
Keywords: Competitive strategy, Small and medium enterprises
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1. บทน่า
อุตสาหกรรมในประเทศไทยกว่าร้อยละ 95 เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises :
SMEs) ที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นองค์การที่สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากลและเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
ก่อให้เกิดการจ้างงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน และในการสร้างสังคมผู้ประกอบการด้วยการสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่ จึงถือได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาทในการเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศที่มีความสาคัญ ดังนั้น SMEs จึงมีความจาเป็นต้องมีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่จะส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กาลังประสบปัญหา
อยู่ในปัจจุบันคือขาดประสิทธิภาพการจัดการอย่างเป็นระบบและการนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือบริการและการ
ดาเนินงาน รวมถึงข้อจากัดทางด้านการตลาดและที่สาคัญคือ การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาและปรั บปรุง การดาเนิน
ธุรกิจให้เกิดประสิทธิผล (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2552)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการศึกษาวิจัยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาพบว่าปัญหาโดยรวมของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพอจะสรุปโดยสังเขปได้คือปัญหาด้านการตลาด
คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มักตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่น หรือตลาดในประเทศ ยังขาดความรู้
ความสามารถด้านการตลาดในวงกว้างโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง ตลอดจน
การเปิดเสรีทางการค้าทาให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศที่ผลิต
โดยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น ปัญหาด้านข้อจากัดด้านการบริหารจัดการ คือ จุดเริ่มต้นของ SMEs ส่วนมาก
มักจะมีที่มาจากธุรกิจในลักษณะครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยสังคมที่โดยธรรมชาติแล้วจะมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารจัดการต่างๆของกิจการ ได้ไม่รวดเร็วเหมือนอย่างกิจการที่มีพื้นฐานมาจากทุนที่อิสระ (จากครอบครัว) ขาดความรู้
ในด้านการจัดการ หรือการบริหารงานที่มีระบบ ใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลัก อาศัยบุคคลในครอบครัว
หรือญาติพี่น้องมาช่วยงาน การบริหารในลักษณะนี้แม้มีข้อดีในเรื่องการดูแลที่ทั่วถึงหากธุรกิจไม่ใหญ่นัก แต่เมื่อกิจการเริ่มขยายตั ว
หากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีระบบก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ ข้อจากัดอีกประการหนึ่งของการบริหารจัดการในธุรกิจ SMEs ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการแบบครอบครัวแฝงอยู่ด้วยก็คือ ปัญหาการหมุนเวียนเข้า-ออก ของแรงงานที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้
เนื่องจากแรงงานที่มีฝีมือและมีความชานาญสูงมักจะเคลื่อนย้ายไปสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่าด้วยเหตุผลในเรื่องของ
ผลตอบแทนและโอกาสที่ดีกว่าในแง่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งส่งผลให้ SMEs จาเป็นต้องมีต้นทุนและความเสียหายอัน
เกิด จากการต้องเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่เพื่อให้ทางานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความชานาญพอเพียงอยู่ตลอดเวลา ในกรณี
ธุรกิจของครอบครัวที่ดาเนินธุรกิจก้าวมาถึงจุดที่ต้องการขยายตัวขึ้น ข้อจากัดที่จะพบอยู่เสมอก็คือการปรับระบบการทางานที่ไม่ทัน
กับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ขยายใหญ่และเติบโตขึ้นขององค์กร ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญของการแข่งขันทางธุรกิจใน
ยุคสมัยที่ต้องการการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ปัญหาด้านเทคโนโลยีการผลิตจุดเริ่มต้น
ของ SMEs โดยส่วนใหญ่อีกประการหนึ่งคือ การเริ่มต้นธุรกิจมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน การผลิตรวมถึงการติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ จะอาศัยความชานาญเฉพาะด้านและปัจจัยทางภูมิศาสตร์หรือทาเลที่ตั้งกิจการที่ใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้า
และผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจเป็นจุดแข็งในการดาเนินงาน ผู้ประกอบการ พนักงานขาดความรู้พื้นฐานที่รองรับเทคนิควิชาการที่ทันสมัย จึง
ทาให้ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ดี แต่ในสถานการณ์จริง การขยายตัวทางธุรกิจไม่
สามารถหลีกเลี่ยงการขยายตัวในด้านการผลิต ไม่ ว่าจะเป็นในส่วนของโรงงาน กระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งในภาพรวมและหน่วยการผลิตย่อย และอื่นๆ ส่งผล
ให้คนงานที่มีความเคยชินกับวิธีการทางานแบบเก่าจาเป็นต้องยกระดับความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่
กับความสามารถในการปรับตัวได้ของคนงานแต่ละคนและประสิทธิภาพของการส่งเสริมอบรมพัฒนาความรู้ของ SMEs ปัญหาด้าน
แรงงาน แรงงานที่ทางานในวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมจะมีปัญหาการเข้าออกสูง กล่าวคือ เมื่อมีฝีมือและมีความชานาญงานมากขึ้น
ก็จะย้ายออกไปทางานในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบและผลตอบแทนที่ดีกว่า จึงทาให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่าเสมอและการพัฒนา
ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า ปัญหาขาดแคลนเงินทุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มักประสบปัญหาการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุนหรือขยายการลงทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการทา
บัญชีอย่างเป็นระบบ และขาดหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู้ ทาให้ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ปัญหา
ข้อจากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล มีกลไกจากภาครัฐและสถาบันเอกชนหลายๆ แห่งที่เอื้อประโยชน์แก่กิจการประเภท SMEs แต่
ผู้ประกอบการยังไม่สามารถเข้าถึงหรือทาความเข้าใจได้มากพอที่จะนามาใช้เป็นโอกาสในการสร้างจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบที่สูงขึ้นทาง
ธุรกิจ ในด้านแหล่งเงินทุน ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรศึกษากลยุทธ์ธุรกิจให้มีความเข้าใจและนามาใช้
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อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้ารวมทั้งสร้างรายได้และอาจพัฒนาจนถึงระดับการส่งออกต่างประเทศและ
สามารถผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศมีผลทาให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศได้ อีกทั้งเป็นแหล่งสร้างเสริม
ประสบการณ์และบริการแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะบุคคลผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือนักลงทุนหน้าใหม่จากธุรกิจขนาดเล็กและพัฒนาจน
ธุรกิจเติบโตไปในที่สุด (บุณฑวรรณ วิงวอน, 2554)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากลยุ ทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ทั้งนี้ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทาให้ธุรกิจสามารถดาเนินการด้วยความเข้มแข็งและประสบความสาเร็จต่อไป

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มภาค
กลางตอนล่าง 2
2. เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจกับกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2

1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางเพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขัน
ความหมายของกลยุทธ์การแข่งขัน
คาว่า กลยุทธ์ “Strategy” มีรากฐานนามาจากการเป็นทหารในยุคสมัยกรีก ภาษากรีกใช้คาว่า “Strategos” ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับศัพท์ทางทหารและบทบาทของนายพลผู้นาทัพ (Boxall & Purcell, 2008:35) ถ้าเป็นคานามหมายความว่า “นายพล
ผู้นาทัพ” ถ้าใช้เป็นคากิริยา หมายถึง “การวางกลวิธีเพื่อโจมตีฝ่ายศัตรูด้วยการใช้กาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
และผลที่ได้ คือ การได้รับชัยชนะ” (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2545:2)ปัจจุบันใช้คาว่า" ยุทธศาสตร์ ”แทนคาว่า “กลยุทธ์”
เนื่องจากมีที่มาจากศัพท์วิชาการทางทหารที่มีใจกว้างเป็นการมองในภาพรวมหรือมหภาคมากกว่าคาว่า “กลยุทธ์”ซึ่งเป็นการมอง
ในความหมายที่แคบว่า “กลยุทธ์ ”จึงเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ โดยนามาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจซึ่งนิยมใช้คาว่า
“กลยุทธ์” มากกว่า “ยุทธศาสตร์” (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2545 : 3)
ฮิท และคณะ (Hitet, 2007:4) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง การบูรณาการและประสานการออกแบบการปฏิบัติ
เพื่อใช้ประโยชน์สมรรถนะหลักขององค์การในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เดวิส (David, 2009:44) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์การ
อิวานเซอร์วิส (Ivancevich, 2007:44) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง ตัวชี้วัดการบริหารขององค์การเพื่อบรรลุ
ผลลัพธ์ในระยะยาวในฐานะที่เป็นแผนจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรขององค์การท่ามกลางการแข่งขัน
วิรัช สงวนวงศ์วาน (2553:89) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจและลงมือปฏิบัติเพื่อกาหนดการ
ดาเนินงานระยะยาวขององค์กรซึ่งต้องอาศัย
สุพานี สฤษฎ์สานิช (2553:1) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง กลยุทธ์จะเป็นหัวใจหลักของงานบริหารโดยผู้บริหาร
จะต้องวางแผนกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด กาหนดกลยุทธ์ที่แตกต่างไปจากองค์กรอื่น แต่เป็นความแตกต่างที่สร้างสรรค์เพื่อใช้เ ป็น
แนวทางให้องค์กรปฏิบัติงานได้เหนือกว่าคู่แข่ง
บุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2550:46) ให้ความหมาย การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) มีความจาเป็น
สาหรับองค์กรเนื่องจากธุรกิจต้องคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์การ
รวมถึงการวางแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การมี
ทิศทางที่ชัดเจน
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552) ให้ความหมายว่า การจัดการเชิงกลยุ ทธ์ หมายถึง การกาหนดวิธีการหรือแนวทางใน
การดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์ กรเพื่อให้บรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้น โดยในการกาหนดแนวทางใน
การดาเนินงานนี้ องค์กรธุรกิจจะต้องทาการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อค้นหาแนวทาง
ในการดาเนินงานที่เหมาะสมที่สุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ
เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ (2553) ให้ความหมายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การกาหนดเชิงกลยุทธ์จะ
เกี่ยวพันกับการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งจากสภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก การกาหนดภารกิจและเป้าหมายระยะยาว และการเลือกกลยุทธ์ที่ดีและเหมาะสมที่สุดของบริษัท
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สุพานี สฤษฎ์วานิช (2553) ให้ความหมายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการบริหารองค์กรโดยรวมให้มี
กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์การแข่งขัน โดยจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อสร้าง
แผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับโอกาสและ อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก และกับจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรนั้นๆ เพื่อให้
สามารถนาแผนกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
รัชกฤษ คล่องพยาบาล (2553) ให้ความหมายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การกาหนดการดาเนินและการ
ควบคุมกลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ของบริษัท
จากความหมายของนักวิชาการที่ให้ไว้ ผู้วิจัยขอสรุปได้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบที่ ผ่านกระบวนการคิ ดวิ เคราะห์และประเมิน สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกองค์ก ร เพื่อ วางแผนแนวทางการ
ดาเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องตามสถานการณ์ และก่อให้เกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งขันทางธุรกิจ
โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจจาเป็นที่จะต้องชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจึงต้องนา
วิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในกระบวนการบริหาร เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีที่นิยมนามาใช้ในองค์กรมากที่สุด
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ
การก่าหนดกลยุทธ์
วิชิต อู่อ้น (2549 : 90) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ อยู่ 3 ระดับ
การกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ผู้กาหนดจะต้องพิจารณาก่อนว่า จะกาหนดกลยุทธ์ในระดับใด เพราะในแต่ละ
ระดับทางเลือกในการกาหนดกลยุทธ์จะแตกต่างกันไป
1. การกาหนดกลยุทธ์ในระดับบริษัท เป็นการกาหนดกลยุทธ์ในระดับสูงขององค์การ ทั้งเป็นการกาหนดกลยุทธ์ใน
ระยะยาวขององค์การ
2. การก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ ธุ ร กิ จ เป็ น การก าหนดกลยุ ท ธ์ เ นื้ อ หาหนทางในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยแยกตาม
รายละเอียดของกลุ่มธุรกิจที่บริษัทกาลังดาเนินอยู่ ดังนั้นการกาหนดกลยุทธ์ในระดับธุรกิจจึงแคบกว่าในระดับบริษัท
3. การกาหนดกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ เป็นการกาหนดกลยุทธ์โดยพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ของ
องค์การ เช่น การผลิต การตลาด การเงิน ฯลฯ
1. กลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate Strategy )
- กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบคงที่ (Stable Growth Strategy)
- กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategies)
- กลยุทธ์ตกต่า (Endgame Strategies)
- กลยุทธ์ถดถอย (Retrenchment Strategies)
- กลยุทธ์ผสม (Combination Strategies)
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategies)
- การเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน
- กลยุทธ์การจากัดขอบเขตที่น่าสนใจ ( Focus Strategy)
3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategies)
- กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies)
- กลยุทธ์ทางการเงิน(Financial Strategies)

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ยครั้ ง คื อ ผู้ ประกอบกิ จ การวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม กลุ่ มภาคกลาตอนล่ าง 2
ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 72,634 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ได้
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 397 คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane’, 1973 : 727-728) การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ทาโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและแบบง่าย

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่ม ภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ได้แก่ สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทธุรกิจ ขนาดของธุรกิจและระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นลักษณะ
Checklistที่เป็นแบบสอบถามแบบเปิด จานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การขยายตัวหรือการเติบโต กลยุทธ์การคงตัว กลยุทธ์การเป็น
ผู้นาต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน กลยุทธ์ระดับหน้าที่
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558 : 34-36)
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.899

2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการนาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทของธุรกิจ ขนาดของ
ธุรกิจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
3. ทดสอบที (t-test ) ใช้ทดสอบตัวแปรต้น ได้แก่ สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ
ตัวแปรตาม ได้แก่ กลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจ ด้านกลยุ ทธ์การขยายตัวเพื่อเจริญเติบโต ด้านกลยุทธ์การคงตัว ด้านกลยุทธ์การเป็น
ผู้นาด้านต้นทุน ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ด้านกลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วนและด้านกลยุทธ์ระดับหน้าที่การจัดการ
4. ทดสอบเอฟ (F-test) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้ทดสอบตัวแปรต้น ได้แก่
ประเภทธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ และระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ และทาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (scheffe)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ส่วนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ มีทั้งหมด 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.61
ที่เหลือคือ ผู้จัดการ มีทั้งหมด 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.39 ส่วนใหญ่ เป็นประเภทธุรกิจการบริการ จานวน 172 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 43.32 ส่ ว นใหญ่ มี ข นาดธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางไม่ เ กิ น 26-50 คน สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรไม่ เ กิ น 50-100 ล้ า นบาท
จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การแข่งขัน โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลยุทธ์การเป็น
ผู้นาด้านต้นทุนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ระดับหน้าที่ กลยุทธ์การคงตัว กลยุทธ์มุ่ง
เฉพาะส่วน กลยุทธ์การขยายตัวหรือการเจริญเติบโต ตามลาดับ
กลยุทธ์การขยายตัวหรือการเจริญเติบโต โดยภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับ มากที่สุด (
) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กลยุทธ์การขยายตัวหรือการเจริญเติบโต ธุรกิจมีการขยายตัวแบบแนวราบด้วยการซื้อกิจการของคู่แข่งหรือควบกิจการกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (
40) ธุรกิจมีการกระจายหรือเพิ่มธุรกิจใหม่โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิม (
37) ธุรกิจพยายามเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์จากลูกค้ากลุ่มเดิมเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้สูงขึ้น (
26) ธุรกิจมุ่งแสวงหาลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ โดยการพัฒนาตลาดใหม่หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ (
24) ธุรกิจมุ่ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม (
24) ธุรกิจมีการขยายตัวแบบ
ย้อนหลังโดยทาหน้าที่เป็นผู้จาหน่ายวัตถุดิบเอง (
24) ธุรกิจมีการกระจายหรือการเพิ่มธุรกิจใหม่โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่ที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม (
23) ธุรกิจมีการขยายตัวไปข้างหน้าโดยทาหน้าที่ เป็นผู้ขายปลีก
หรือจัดจาหน่ายสินค้าด้วยตนเอง (
21)
กลยุทธ์การคงตัว โดยภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับ มากที่สุด (
40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ธุรกิจจะ
ดาเนินการต่อไปอย่างรอบคอบพยายามปรับปรุงสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์สภาพแวดล้อมบางอ ย่าง
เปลี่ยนไป อยู่ในระดับ มากที่สุด (
55) ธุรกิจ จะพยายามควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามปกติในสถานการณ์ที่วิกฤตทาง
เศรษฐกิจเพื่อคงการทากาไรไว้ (
44) ธุรกิจจะตัดสินใจไม่มีการลงทุนเพื่อขยายตัวหรือถอยตัวในสถานการณ์ที่วิกฤตทาง
เศรษฐกิจ (
40) ธุรกิจมีการบริหารด้วยโครงสร้างองค์การเป็นแบบเดิมและภายใน 5 ปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (
38)
ธุรกิจมีการบริหารสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เป็นแบบเดิม และภายใน 5 ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลง (
23)
กลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุน โดยภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับ มากที่สุ ด (
49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ธุรกิจมีกลยุทธ์การตลาดการขายและการบริการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและชัดเจน (
55) ธุรกิจมีการ
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จัดการทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรมที่เน้นวิธีการประหยัดต้นทุน (
50) ธุรกิจมีการประหยัดเนื่องจากขนาดด้ว ยการนาเข้า
วัตถุดิบที่ซื้อในปริมาณมากๆ (
48) ธุรกิจมีการพัฒนาเทคโนโลยีและใช้การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดการประหยัดเนื่องจาก
ขนาด (
48) ธุรกิจมีการประหยัดเนื่องจากขนาดด้วยการผลิตหรือจัดจาหน่ายในปริมาณมากๆ (
47) ธุรกิจมีการสร้าง
อานาจต่อรองในการจัดซื้อที่เข้มแข็งกับซัพพลายเออร์จากหลากหลายแหล่ง (
47)
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง โดยภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับ มากที่สุด (
42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ธุรกิจมีการสร้างความแตกต่าง ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณลักษณะพิเศษ(
60)ธุรกิจมีการสร้างความแตกต่างด้าน
ภาพลักษณ์ที่ปรารถนาของผลิตภัณฑ์ (
44) ธุรกิจมีการสร้างความแตกต่างจากธุรกิจอื่นด้านการบริการหลังการขาย (
43) ธุรกิจมีการสร้างความแตกต่างด้านสัญลักษณ์แสดงถึงสถานะของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
39) ธุรกิจมีการสร้างความ
แตกต่างด้านความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าหรือบริการ (
35) ธุรกิจมีการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย (
34)
กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด (
39) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ธุรกิจ
เลือกนาเสนอสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งโดยมุ่งสนองความต้องการของตลาด (
44) ธุรกิจมีการมุ่งเน้นโดย
เลือกกลุ่มลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายขนาดเล็ก (
41) ธุรกิจมีการมุ่งเน้นโดยการใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผล
กาไรตามเป้าหมาย (
39) ธุรกิจมีการมุ่งเน้นโดยเลือกความชานาญพิเศษหรือมีความพร้อมในการผลิตหรือการบริการ (
38) ธุรกิจมีการสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าในตลาดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะชัดเจน (
35)
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับ มากที่สุด (
41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ธุรกิจมีการ
ควบคุมโดยการกาหนดมาตรฐานผลงาน วัดผลรายบุคคลและผลงานขององค์การ (
48) ธุรกิจมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพด้านการผลิต ด้านกาลังคน ด้านการตลาดและด้านการเงิน (
42) ธุรกิจมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด(ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด)ที่ชัดเจน
41) ธุรกิจมีกระบวนการผลิตหรือ
บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (
41) ธุรกิจมีการจูงใจโดยจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่
พนักงาน (
40) ธุรกิจมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ (
40) ธุรกิจมีการใช้กลยุทธ์การเงินเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การจัดหาเงินทุน และการจ่ายเงินปันผล
39) ธุรกิจมีการจัดองค์กรโดยการจัดแบ่งหน้าที่การ
งานและการมอบหมายอานาจหน้าที่ไว้ชัดเจน (
36)
ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิจั ยพบว่า ข้อมู ลพื้น ฐานของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ แก่ สถานะของผู้ กรอก
แบบสอบถาม ประเภทธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ และระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจต่างกัน ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การ
แข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านไม่ต่างกัน

4. สรุปผล
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้
กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1.ศึกษาระดับกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มภาคกลาง
ตอนล่าง 2 โดยภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจัยของสุพกาญจน์ วิทยพัธนา (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของภาวะผู้นา ความสามารถในการดูดซับความรู้และกลยุทธ์ธุรกิจต่อนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย เป็ นการวิ จัย เชิ งส ารวจ โดยมี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อศึ กษาความสั มพั นธ์ แ ละผลกระทบของภาวะผู้ นาของ ผู้บ ริห าร
ความสามารถในการดูดซับความรู้และกลยุทธ์ธุรกิจต่อนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการและผู้บริหารของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทยจานวนทั้งสิ้น 138 บริษัท ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ธุรกิจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ธุรกิจที่ผู้บริหารใช้ โดยภาวะผู้นาที่มีความสัมพันธ์กับทุกกลยุทธ์ คือความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง การส่ งเสริม
การเรียนรู้ภายในองค์กรและการกระตุ้นความคิดของพนักงานซึ่งการกระตุ้น ความคิ ดของพนักงานมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ธุรกิจ
น้อยที่สุด ในส่วนความสามารถในการดูดซับ ความรู้เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความสาคัญกับการดาเนินกลยุทธ์ธุรกิจ โดยการสร้าง
เครือข่ายและพันธมิตร กับหุ้นส่วนภายนอกบริษัทมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ต้นทุนต่าและกลยุทธ์สร้างควา มแตกต่างมากกว่า
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากภายนอกและกิจกรรมวิจัยและพัฒนาในองค์กรโดย กลยุทธ์การมุ่งเน้นให้ผลตรงกันข้าม ในส่วน
กลยุทธ์ธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม กระบวนการผลิตพบว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ
กลยุ ท ธ์ ต้ น ทุ น ต่ า กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความแตกต่ า งและกลยุ ท ธ์ ก ารมุ่ งเน้ น ตามล าดั บ และในส่ ว นนวั ต กรรมกระบวนการผลิ ต มี
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ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ต้นทุนต่าและกลยุทธ์การมุ่งเน้นตามลาดับทั้งนี้จากงานวิจัยสรุปได้ว่า นวัตกรรม
ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องเกิดจากภาวะผู้นาของผู้บริหาร และความสามารถในการดูดซับความรู้
โดยการดาเนินกลยุทธ์ธุรกิจที่แตกต่างกันยังส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมที่แตกต่างกัน
2. เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานกับกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ โดยภาพรวมเฉลี่ย กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 โดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชลนิภัทร์ ปทุมมา (2553) ได้ศึกษาปัญหาและการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจประกันภัย : กรณีศึกษา บริษัทเมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ คือ
1) เพื่อศึกษาปัญหา ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งปัจจัยการแข่งขัน และปัจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จากัด มหาชน
2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการ และเพื่อกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกาหนดกลยุทธ์การตลาด
เพื่อเพิ่มผลประกอบการ และความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ ประกันภัย ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จากัด มหาชน โดย
ได้อ อกแบบการวิจัย เป็น แบบทุติ ยภูมิ และปฐมภู มิ มี ระเบีย บวิธี การศึก ษาวิ จัยค้ นคว้า จากการที่ศึ กษาค้น คว้า อุตสาหกรรม
ประกันภัย รถยนต์มีส่วนแบ่งการตลาดที่ยังน้อยอยู่เกิดจากภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงจากทั้งคู่แข่งรายเดิม และคู่แข่งรายใหม่ที่เข้า
มาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด และจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ภาวะทางการเมืองที่มีความผันผวนไม่แน่นอน ส่งผลทาให้
ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคลดการจับจ่ายรวมถึงปัจจัยด้านต่าง ๆที่เป็นจุดอ่อนของบริษัท ซึ่งหากไม่ดาเนินการแก้ไข
จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯในอนาคต โดยสามารถสรุปเลือกกลยุทธ์ที่เลือกใช้ในแต่ละลาดับขั้น คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร เลือกใช้กล
ยุทธ์การเติบโต โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ และพัฒนาการตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย เพิ่มส่วนส่วนแบ่งการตลาด และ
ขยายการเติบโตในอนาคต กลยุทธ์ระดับธุรกิจเลือกใช้ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางการ
จาหน่ายที่แตกต่าง จากคู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ในส่วนการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
โดยการกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจนและครอบคลุม รวมทั้งกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่องทางการจาหน่วยให้
ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
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บทคัดย่อ
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ ในจังหวัดปราจีนบุรี 2.เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3.เพื่อวางแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
ปราจีนบุรี ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จานวน 200 คน สาหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาโครงงานพิเศษครั้งนี้ได้แก่ ค่าความถี่ค่า (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) ค่าT-Test ค่าF-Test ผลการศึกษา พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน
ภูมิลาเนาอยู่ภาคกลาง มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวในครั้งนี้มาจาก เพื่อน,
ครอบครัว,ญาติ ยานพาหนะที่ใช้เดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือรถยนต์ส่วนบุคคล รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้แบบอิสระ
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ เพราะสถานที่ท่องเที่ยวมี
ชื่อเสียง บุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือครอบครัว ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ /คน คือ 1,500 2,000 บาท ระยะเวลาในการท่องเที่ยวครั้งนี้จานวน 1-3 วัน วันที่นิยมมาท่องเที่ยว คือวันเสาร์,วันอาทิตย์ ในด้านของความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านราคาอยู่ใน
ระดับมาก ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับมาก ด้านส่งเสริมการขายอยู่ในระดับมาก ด้านบุคคลากรอยู่ในระดับมาก ด้าน
กระบวนการอยู่ในระดับมาก ด้านกายภาพอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Abstracts
This study is Behavior and marketing factor of ecotourism. The study case: Khao Yai National park of Thai
tourist in Prachinburi aims to 1. To study tourist behavior of ecotourism. 2. to study ecotourism marketing factors.3.
To do marketing plan for promote tourism in Prachinburi. In accordance with the ecotourism behavior. This study is
Quantitative Research, Questionnaires, with collecting tourism data that travel to Khao Yai National park amount
200 people. The statistic that we used in this research included frequency, Percentage, Mean, Standard deviation:
S.D., T-Test and F-Test. The results, meets that the majority of Thai tourist are females age between 20-30 year,
single, bachelor's degree, employees in private companies, domiciled in the Central Thailand and have monthly
income more than 20,000 baht. The most tourist got information from friend, family and relative. They travel by
private car in free style travel. The objective is to relax. They travel were private car in free style travel. They travel
with high reputation of attraction. Most of them traveling with family the estimated cost per person less is 1,5002,000 baths, travel time is 1-3 day per times and most of them choose to travel in Saturday and Sunday. The most
overall satisfaction of tourist was on high level the satisfaction of tourist in the product was on high level, the
satisfaction of tourist in promotion was on high level, the satisfaction of tourist in staff was on high level, the
satisfaction of tourist in the process was on high level, the satisfaction of tourist in physical was on high level.
Keywords: Ecotourism, Khao Yai National Park.
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

1. บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทาให้เศรษฐกิจในประเทศมีการ
เจริญเติบโต เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ และมีการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้เป็น
จานวนมาก ส่งผลให้ภาครัฐสนับสนุนและเสริม การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2559)
แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอาจเกิดจากแรงกระตุ้นภายในและภายนอก แรงกระตุ้นภายในเกิดจากความต้องการ
ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอาจมาเพื่อพักผ่อน หาความรู้ หาประสบการณ์ใหม่ๆ และแรงกระตุ้นภายนอกส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังจุดหมายปลายทาง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น (พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, 2005)
จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 4,762,362 ตารางกิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 7
อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอศรีมโหสถ อาเภอศรีมหาโพธิ อาเภอประจันตคาม อาเภอกบินทร์บุรี อาเภอบ้านสร้าง อาเภอนาดี มี
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญทางธรรมชาติที่มีโอโซนอันดับที่ 7 ของโลก คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มุ้งเน้นให้
นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ในการมีจิตสานึกต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส อาทิ
การเดินตามเส้นทางธรรมชาติการส่องสัตว์/ดูนกการขี่รถจักรยานชมภูมิประเทศการกางเต็นท์นอนพักแรม ทางคณะผู้จัดทาเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนาข้อมูลไปวางแผนการตลาดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และ
รวมถึงธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในจังหวัดปราจีนบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรี
3. เพื่อวางแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในจังหวัดปราจีนบุรี

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้น
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี
กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
- แหล่งข้อมูลรับรู้ขา่ วสารการท่องเที่ยวในครั้งนี้
- ยานพาหนะที่ใช้เดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้
- รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้
- วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้
- เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้
- ปับุจคจัคลที
่ร่วมเดินทางมาท่อองเที
้ ่มีผลต่อพฤติกรรม
ยการตลาดของการท่
งเที่ย่ยวในครั
วเชิงนิ้งเนีวศที
- การท่
ค่าใช้จอ่างเที
ยโดยประมาณในการเดิ
นทางมาท่
องเทีน่ยบุว/ครั
้ง/คน
่ยวของนักท่องเที่ยวในจั
งหวัดปราจี
รี กรณี
ศึกษา
- ระยะเวลาในการท่ออุงเที
ย
่
วในครั
ง
้
นี
้
ทยานแห่งชาติเขาใหญ่
-- ด้วัานนผลิ
ที่นยิ ตมมาท่
อ
งเที
ย
่
ว
ภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านส่งเสริมการตลาด
- ด้านบุคลากร
- ด้านกระบวนการให้บริการ
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
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2. วิธีดาเนินงาน
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ใน
จังหวัดปราจีนบุรี ใช้วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)
การกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครั้ง นี้ คือ นัก ท่อ งเที่ย วชาวไทย ที่เ ดิน ทางมาท่อ งเที่ย วในอุท ยานแห่ง ชาติเ ขาใหญ่
จังหวัดปราจีนบุรี
กระบวนการสุ่มตัวอย่าง
ผู้จัดทาใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งจะทาการแจกแบบสอบถาม กลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มาท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
1. คาความถี่ (Frequency) และคาอัตราสวนรอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายค่าความถี่ และค่ารอยละของขอมูล
ที่ไดจากแบบสอบ
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) เพื่อใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามความพึงพอใจ
3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (Independent Sample T-Test) กรณีตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
4.การทดสอบความแตกต่างด้วยOne-Way ANOVA : F-test กรณีตัวแปรที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป กาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
1.แหล่งท่องเที่ยวสามารถใช้ข้อมูลในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวซึ่งเข้าถึงนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลให้กับการท่องเที่ยว และทราบถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.เกิดการจ้างงานในสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อมีจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
4.ผู้ประกอบการในสถานที่ท่องเที่ยวสามารถใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริการนักท่องเที่ยว

3. ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน ภูมิลาเนาอยู่ภาคกลาง มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวในครั้งนี้ส่วนใหญ่มาจาก เพื่อน,
ครอบครัว,ญาติ ยานพาหนะที่ใช้เดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้แบบ
อิสระ วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่อ งเที่ยวในครั้งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ เพราะสถานที่
ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง บุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือครอบครัว ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการท่องเที่ยวในครั้งนี้/คน คือ
1,500 - 2,000 บาท ระยะเวลาในการท่องเที่ยวครั้งนี้จานวน 1-3 วัน วันที่นิยมมาท่องเที่ยว คือวันเสาร์,วันอาทิตย์

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจปัจจัยด้านการตลาด
ปัจจัยด้านการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านส่งเสริมการขาย
ด้านบุคคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านกายภาพ

Mean
4.26
3.86
4.19
3.6
3.87
3.81
3.87
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S.D.
0.73
0.81
0.71
0.94
0.81
0.9
0.89

ระดับพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ปัจจัยทางการตลาด
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับสถานที่
ท่องเที่ยวมี ความเป็ นเอกลักษณ์ ดึงดูดใจ ความสวยงาม ความอุ ดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีชื่อเสียงอยู่ในระดั บมากที่สุ ด ความ
หลากหลายของกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ปั่นจักรยาน ส่องนก เดินป่าอยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจด้านราคาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับความเหมาะสมของ
ค่าบริการที่พักอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของราคาสินค้าที่จัดจาหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ ราคาอาหารและเครื่องดื่มอยู่ใน
ระดับมาก
ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับ
เส้นทางการเดินทางมาท่องเที่ยวมีหลายเส้นทางอยู่ในระดับมาก ความสามารถในการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อหลากหลาย
ประเภท เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จดหมาย แผ่นพับอยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจด้านส่งเสริมการขายอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับการจัด
กิจกรรมต่างๆส่งเสริมให้ท่านสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว เช่น ร้านค้าภายในสถานที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
มาก การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจด้านบุคคลากรอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับเจ้าหน้าที่คอย
ให้บริการแนะนาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างดีและมีอัธยาศัยดีอยู่ในระดับมาก สถานที่ท่องเที่ยวมีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ
ต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับสถานที่
ท่องเที่ยวมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมอยู่ในระดับมาก การบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก
ความพึงพอใจด้านกายภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาด และเหมาะสม อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จอดรถ ห้องน้า สภาพอากาศสดชื่นอยู่ในระดับ
มาก สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย และอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก

4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวในครั้งนี้ส่วนใหญ่มาจาก เพื่อน,
ครอบครัว, ญาติ ยานพาหนะที่ใช้เดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้แบบ
อิสระ วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้ งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ เพราะสถานที่
ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง บุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือครอบครัว ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ /คน คือ
1,500 - 2,000 บาท ระยะเวลาในการท่องเที่ยวครั้งนี้จานวน 1-3 วัน วันที่นิยมมาท่องเที่ยว คือวันเสาร์,วันอาทิตย์ สอดคล้องกับ สุนิ
สา เพ็ญทรัพย์ และปวันรัตน์ แสงสิริโรจน์ (2555) ได้ศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ กรณีศึกษา บ่อน้าพุร้อนรักษะวาริน อาเภอเมือง จังหวัดระนอง วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือ เพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ รูปแบบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อน/ครอบครัว วันที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวส่วนมากแบบเที่ยวในวันเดียว รองลงมา ค้างคืน 1 คืน และเดินทางโดย รถยนต์ส่วนตัวและสอดคล้องกับ
พิรานันท์ นายอง(2553) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพักผ่อน จัดการในการ
ท่องเที่ยวด้วยตนอง เดินทางมาท่องเที่ยวกับ ครอบครัวญาติพี่น้อง ด้วยรถยนต์ส่วนตัว มีระยะเวลาการท่องเที่ยวประมาณ 2 วัน
เป็นที่ทราบกันว่าในจังหวัดปราจีนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับว่ามีชื่อเสียงและนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในวัยทางานเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน นั้นก็
เพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมและบาบัดสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนัก ซึ่งถือว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นข้อ
ได้เปรียบของการท่องเที่ ยวในรูปแบบดังกล่าว และจากข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการแบ่งส่วนการตลาด กาหนด
กลุ่มเป้าหมายและการวางตาแหน่งของการท่องเที่ยวได้โดยการแบ่งส่วนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดปราจีนบุรีออกเป็นกลุ่ม
พนักงานเอกชน ที่มีรายได้ค่อนข้างสูง ซึ่งเน้นการท่องเทีย่ วแบบคุ้มค่าคุ้มราคา
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ข้อเสนอแนะ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ควรช่วยกันทานุบารุง อุทยานแห่งชาติน้าตกเอราวัณเพื่อคงสภาพความเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งธรรมชาติไว้ให้คงเดิมมากที่สุด เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
2. ด้านราคา (Price) การกาหนดราคาค่าบริการอาหารและเครื่องดื่มในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับค่าใช้จ่ายและอรรถประโยชน์ของสินค้าและบริการ
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ควรมีการบริการที่ดีและประทับใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้กลับมาใช้บริการซ้าและมี
การบอกต่อ จากข้อเสนอแนะควรมีการจัดทาเว็บไซต์ให้ครอบคลุมต่อการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานทีท่องเที่ยว
4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ควรมีการจัดแพกเกจสาหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนโดยเน้นความคุ้มค่าเช่น ค่า
เข้าใช้บริการ หรือค่าเช่าอุปกรณ์
5. ด้านบุคลากร (People) ควรมีการเพิ่มจานวนบุคลากรเป็นพิเศษในวันดังกล่าวและควรเน้นการบริการด้วยความเต็มใจ
เหมือนดั่งคนในครอบครัว พูดจาสุภาพและเป็นกันเอง
6. ด้านกระบวนการบริการ (Processe) ช่องทางอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ ซึ่งการรับรู้ข้อมูลก็ถือเป็นกระบวนการก่อน
การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจึงควรมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการบริการ ราคาของการใช้บริการ ที่
ชัดเจน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
7. ด้านกายภาพ (Physical) ควรมีการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพื้นที่
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อ
ทางไกล 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน 28 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณภาพ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล ผ่าน
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ในระดับมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบ
สื่อทางไกล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเครือข่าย
สังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
คาสาคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์

Abstract
The purposes of this study were 1) to develop Learning Activities by Social Networking in the subject of
Distance Learning and Telecommunications 2) to study the learning achievement which learned from Social Networking
in the subject of Distance Learning and Telecommunications 3) to study the satisfaction of students with social
Networking in the subject of Distance Learning and Telecommunications. The sample groups of this research were 28
undergraduate students who were registered in the subject of Distance Learning and Telecommunications in the first
semester of 2016 academic year. The instruments used in the study, included the quality assessment form, the
learning achievement test, and the satisfaction test. The data were analyzed using the arithmetic mean, standard
deviation, and t-Test Dependent. Research findings showed that 1) the quality of Learning Activities by Social
Networking in the subject of Distance Learning and Telecommunications achieved the highest ratings. 2) subsequent to
the treatment, post-learning achievement test scores were significantly higher than the pre- test scores (p< 0.01) and 3)
students who learned under social media were satisfied with the social media at the highest level.
Keyword: Learning Activities, Social Networking

1. บทนา
จากการแนวคิดที่ว่า เด็ก เยาวชนยุคใหม่ มีลักษณะเป็น ชนพื้นเมืองดิจิทัล (Digital native) การเรียนการสอนแบบเก่าใน
ห้องเรียนที่สอนเนื้อหาตามแผนการสอน ตามกรอบหลักสูตร หรือทาโจทย์ ทาข้อสอบแบบเดิมจึงไม่เหมาะกับการศึกษายุคใหม่ การศึกษา
ยุคใหม่ (Next generation education) ต้องเน้นแสวงหา เรียนรู้เองอย่างท้าทาย สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ์ การจัดการศึกษา 4.0 จึงต้องนาหลักการเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่
ที่ตรงความสนใจของชนพื้นเมืองดิจิทัลที่มีชีวิตในโลกไซเบอร์ เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา (ยืน ภู่วรวรรณ, 2559) จึงควรนาเทคโนโลยี
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โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครือข่ายที่เรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online social network) มาเป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการนาเครื่องมือหรือรูปแบบของเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้างเครือข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายกันด้วย โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซึ่งทาให้ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล ตามประโยชน์ กิจกรรม หรือความ
สนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน ในปัจจุบันคาว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ เปลี่ยนมาเป็น สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นช่องทางการ
สื่อสารใหม่ที่เป็นที่นิยมมากจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน สามารถศึกษาแลกเปลี่ยนค้นคว้าหาความรู้ได้
ทุกเวลาและทุกสถานที่เมื่อต้องการ (ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข, 2559) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและด้วยคุณสมบัติของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังงานวิจัยของ ลิขิต เกิดมงคล (2558) ซึ่งทาการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเสริมทักษะการสร้าง สื่อการสอน Augmented reality ผลการวิจัยที่สาคัญ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา ภายหลังการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเสริมทักษะการสร้างสื่อการสอน Augmented
reality สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และศิวพร ศรีสุข (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่เรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยเห็นความสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึ่งตอบสนองการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น ผ่านการสื่อสารระหว่างภายในกลุ่มชั้นเรียน ยังเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมอีกทางหนึ่ง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

2. วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design มีขั้นตอน
ในการดาเนินการวิจัยดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวนทั้งสิ้น 28 คน
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. แบบประเมินคุณภาพ สาหรับให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความถูกต้องครอบคลุม และด้านความเป็นประโยชน์ แบบประเมินมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และมีข้อคาถามปลายเปิดเพือ่ ให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล เป็นแบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบก่อน
เรียน และทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่า
ความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.26 - 0.75 ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.69 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.78
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อ
ทางไกล ลักษณะข้อคาถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.82
การดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ย วข้องกับการพั ฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
รายวิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล โดยกาหนด
วัตถุประสงค์ เนื้อหา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบ เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล โดยเลือกใช้ทรัพยากร
เครือข่ายให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน
3) เสนอกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยเครือ ข่ายสั งคมออนไลน์ ให้ผู้เ ชี่ยวชาญด้ านเนื้ อหา และผู้เชี่ ยวชาญด้า น
เทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความเป็น
ประโยชน์ และนาข้อเสนอแนะที่ได้รับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาไปทดลองใช้ต่อไป
2. ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการวิจัย ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 ใช้เวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design มีขั้นตอนดังนี้
1) นาแบบทดสอบก่อนเรียนไปทาการทดสอบล่วงหน้า 2 สัปดาห์
2) ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล โดย ผู้วิจัย
แนะนาวัตถุประสงค์ อธิบายวิธีการเรียน ให้กับกลุ่มตัวอย่างก่อนการเรียน โดยให้กลุ่มตัวอย่างเรียนตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเองอย่าง
อิสระนอกชั้นเรียน และกาหนดแผนการจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นพร้อมกันตามตารางนัดหมายในเครือข่ายสังคมออนไลน์
3) ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจ เพื่อนา
ผลไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรมทดสอบทางสถิ ติ ในการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล ที่ ได้ ม าจากแบบประเมิ น คุ ณ ภาพ แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วนาผลที่ได้มาจัดทาตารางวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่ออธิบายความหมายและ
แสดงผลข้อมูลที่ได้ทั้งหมด โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ มีดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ใช้การทดสอบค่าที
(t-test dependent)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้วิจัยใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งได้แก่ Facebook โดยสร้างกลุ่มขึ้นใหม่ ชื่อ
“การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล” ประเภทกลุ่มเป็นกลุ่มการศึกษา ลักษณะกลุ่มปิด (อนุญาตเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นที่สามารถร่วม
ทากิจกรรมต่างๆ ได้) จากนั้นเพิ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่
1) ขั้นเตรียม โดยโพสต์ (Post) ชี้แจงวิธีการเรียนการสอน ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ การแจ้งกาหนดการ และการ
นัดหมายผู้เรียนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกาหนดข้อตกลงในการเรียนร่วมกัน บนกระดานข่าว (Wall) ของกลุ่มการเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2) ขั้นสอน ผู้วิจัยโพสต์เนื้อหาการเรียนรู้ในรูปของไฟล์นาเสนอ (.ppt/.pdf) และภาพนิ่ง (.jpeg) เพื่ออธิบายเนื้อหา
บทเรียน รวมทั้งแนบลิงค์ (Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้เรียน ทั้งนี้
ผู้วิจัยแจ้งให้มีการติดต่อกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านทางห้องสนทนา (Chat/Inbox) เพื่อใช้ในการตอบข้อซักถาม การขอคาอธิบาย
เพิ่มเติม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเรียน
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3) ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม แบ่งผู้เรียนคละตามความสามารถ จานวน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เพื่อให้ทากิจกรรมกลุ่มที่
มอบหมายร่วมกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มบนกระดานข่าว หรือห้อง
สนทนาที่กาหนด
4) ขั้นตรวจสอบผลงาน เป็นขั้นตอนการประเมินผลการทากิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมย่อย โดยให้ผู้เรียนแต่ละคน
พิจารณาผลงานของแต่ละกลุ่ม และของสมาชิกในชั้นเรียน จากนั้นให้ความเห็นต่อชิ้นงานผ่านการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
หรือการกดแสดงความรู้สึก (Like)
5) ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผล ผู้วิจัยให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปกิจกรรม เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ เพื่อใช้ในการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยเริ่มดาเนินการโดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษารูปแบบของทรัพยากรเครือข่ายเพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นจึงนาข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผู้เรียนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวความคิดของ กานดา รุณนะ
พงศาสายแก้ว และคนอื่นๆ (2554) ซึ่งกล่าวถึงการนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เฟซบุ๊ก มาใช้สาหรับการจัดการเรียนการสอน ใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ 1) โพสต์ข้อความลงในกระดานข่าว (Wall) ของกลุ่ม 2) โพสต์รูปภาพและวิดีโอที่อัปโหลดโดยสมาชิก ซึ่งจะมี
ประโยชน์สาหรับการนาเสนอข้อมูลในรูปของสื่อประสม (Multimedia) 3) ตั้งคาถามและสร้างแบบสารวจความคิดเห็น (Poll) ให้
ผู้เรียนเพิ่มเติมตัวเลือกข้ออื่นๆ และ 4) ใช้งานเอกสารของเฟซบุ๊ก
ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล ผ่านการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 เมื่อพิจารณาตามประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม มีความ
คิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 ด้านความเป็นไปได้ มีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 ด้านความถูกต้อง
ครอบคลุม มีความคิดเห็นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 และด้านความเป็นประโยชน์ มีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามตามทฤษฎี หลักการ มีการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอน โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ (ADDIE model) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน การวิเคราะห์
(Analyze) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Develop) การนา ไปใช้ (Implement) และการประเมินผล (Evaluate) จึงทาให้ได้รับ
ผลจากประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับ มาก

ภาพที่ 1 กลุ่มการศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

ภาพที่ 2 สมาชิกของกลุ่มการศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างไฟล์เนื้อหาการเรียนรู้

3.2

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์
ผู้วิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียน และหลังการเรียนของผู้เรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์
วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล ผลการทดลองดังแสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จานวนคน
(N)
28
28

คะแนนเฉลี่ย
(X)
13.92
26.14

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
3.92
5.06

t-test

p-values

42.91**

0.00

จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 26.14 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนการเรียน ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 13.92 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนด้วยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าก่อน
การเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวพร ศรีสุข (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียน
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของกฤษกนก วรรณวีระ และสุรพล บุญลือ (2558) ที่ได้ทาการศึกษา เรื่อง การ
สร้างชุมชน นักปฏิบัติการบนเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี พบว่า นัก
ปฏิบัติการในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์
สาหรับผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อ
ทางไกล พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับ มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดใน 4
ลาดับแรก ได้แก่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการได้อย่างอิสระ รองลงมาได้แก่ จัดบทเรียนเป็นลาดับขั้นตอนชัดเจนเข้าใจง่าย ผู้เรียน
สามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา และเมื่อศึกษาจบแล้วทาให้มีความรู้ ความเข้าใจดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77, 4.69, 4.69 และ
4.69 ตามลาดับ ทั้งนี้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ กิตติ เสือแพร และมีชัย โลหะการ (2558) ที่ได้ทาการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลของวิธี
สอนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์กับวิธีการสอนปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล สาหรับนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อวิธีการสอนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความพึงพอใจในระดับมากและ
สอดคล้องกับศุภลักษณ์ บุญสอน (2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการทา
งานเป็นทีม เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนมีความพึง
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พอใจต่อบทเรียนสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีม เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 อยู่ในระดับมาก

4. สรุปผล

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ ายสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งได้แก่ Facebook
โดยสร้างกลุ่มประเภทการศึกษา ลักษณะกลุ่มปิด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นทา
กิจกรรมกลุ่ม ขั้นตรวจสอบผลงาน ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล โดยเลือกใช้ทรัพยากรเครือข่ายให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยกระบวนการพัฒนาเป็นไปตามตามทฤษฎี หลักการ มีการประยุกต์ใช้ขั้นตอนออกแบบการเรียนการสอน
ตามหลักการ จากนั้นจึงผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับ มาก ส่งผลให้ผู้เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการ
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)ศึกษาประเพณีผาสาดลอยเคราะห์ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2)ประดิษฐ์ท่าฟ้อนผาสาด
ลอยเคราะห์ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น ชาวบ้าน และครูสอนนาฏศิลป์ในเขต
จังหวัดเลย พื้นที่ในการทาวิจั ย ได้แก่ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผลของการวิจัยมี ดังนี้
1. ประเพณีผาสาดลอยเคราะห์เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวเชียงคาน ซึ่งเดิมเรียกว่า “การเสียเคราะห์”นิยมทากันใน
เทศกาลออกพรรษา เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับความเชื่อตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่
2. ฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมให้เป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นชุดการแสดง “ฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์” เป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อนาเสนอ
เรื่องราวในพิธีกรรมของการทาพิธีผาสาดลอยเคราะห์ ด้วยกระทงผาสาด โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และ
อุปกรณ์ประกอบการแสดงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และประเพณีวัฒนธรรม
คาสาคัญ : ประเพณีวัฒนธรรม การแสดงท้องถิ่น จังหวัดเลย

Abstract
This research purposes were 1) study was to study the traditional Pha Saad Loy Kroh Festival Chaing
Khan District, Loei Province. 2) The participants were the Pha Saad Loy Kroh Festival Chaing Khan District, Loei
Province.The research site was in Chiang Khan district of Loei Province. The qualitative research methodology
comprising documentary research, literature reviews and related research studies were implemented for the data
collection. The results of the research were as follows.
1.The Pha Saad Loy Kroh Festival is the old tradition of local Chiang Khan which was formerly called
“Kan Sia Kroh”. It is usually held after the Buddhist Lent period and is the original ceremony to drive away bad
fortune. It is blended with the belief of Heet Sib Song, Klong Sib See.
2. Pha Saad Loy Kroh performing arts is one of the vigorous local wisdom as well as local tradition and
culture needed to be widely promoted publically. Consequently, the researchers had created the dance
performance called The Choreography design of Pha Saad Loy Kroh performing arts was the show created to
present the story in the ceremony of Pha Saad Loy Kroh with Pha Saad tray.Music, costumes and others elements
for the performance are created by the researcher, based on the accordance with the contexts of location and
traditional cultures in the locality.
Keywords : Tradition and culture, native performing art, Loei province

1.บทนา
อาเภอเชียงคาน เป็นอาเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเลย เป็นอาเภอที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความ
เชื่อ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะตัวเฉพาะ อันแสดงถึงเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจของท้องถิ่น ประเพณีผาสาด
ลอยเคราะห์เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวเชียงคาน นิยมทากันในเทศกาลออกพรรษาซึ่งประเพณีนี้ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อไม่กี่ปี
ที่ผ่านมา เป็นการลอยผาสาดลงน้าโขงเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับความเชื่อตามฮีตสิบสอง
คลองสิบสี่ ประเพณีผาสาดลอยเคราะห์ ชาวเชียงคานจะกระทาพิธีนี้ก็ต่อเมื่อมีลางบอกเหตุตามความเชื่อว่าจะมีเหตุร้าย เข้ามาเกิดกับ
ตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน และมีเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องในวิถีชีวิตประจาวัน จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้คิด
ประดิษฐ์ ฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี
วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประเพณีผาสาดลอยเคราะห์ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และประดิษฐ์ท่าฟ้อนผา
สาดลอยเคราะห์ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

2. วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาภาครัฐ ชาวบ้านอาเภอ
เชียงคานและครูผู้สอนนาฏศิลป์ในเขตจังหวัดเลย
2.2 พื้นที่ในการวิจัย พื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2.3 เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.4.1 เตรียม/วางแผนดาเนินการวิจัย
2.4.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และด้านศิลปะการแสดง
2.4.3 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่มในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
2.4.4 เก็บข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม โดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาภาครัฐ และ
ชาวบ้านอาเภอเชียงคาน รวมทั้งการเข้าร่วมในประเพณีผาสาดลอยเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ และนาเสนอเป็นชุด
การแสดง
2.4.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
2.4.6 ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้ คือ
- การคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยจัดกลุ่มสนทนาปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาภาครัฐ และชาวบ้านอาเภอเชียงคาน
เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นซึ่งตกลงร่วมกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการตีความหมายสาหรับการประดิษฐ์ชุด
- ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์ อาเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย
พัฒนาองค์ประกอบของชุดการแสดง ได้แก่ เครื่องแต่งกาย ดนตรีประกอบ
2.4.7 นาเสนอชุดการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ชุดการแสดงที่สอดคล้อง และนาเสนอเรื่องราวได้ถูกต้อง ชัดเจน
2.4.8 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยการเรียบเรียงข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.4.9 สรุปผลการวิจัย/นาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชิงคุณภาพดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาจากการ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อการสรุปความเชิงพรรณนาต่อไป

3. สรุปผลการวิจัย
3.1 ผลการศึกษาประเพณีผาสาดลอยเคราะห์ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประเพณีผาสาดลอยเคราะห์เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวเชียงคาน ซึ่งเดิมเรียกว่า “การเสียเคราะห์”นิยมทากันในเทศกาล
ออกพรรษา การลอยผาสาดลงน้าโขงเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อท้องถิ่นแบบดั้งเดิม เชื่อกันว่าเป็นการลอยความ
อัปมงคลออกไปจากชีวิต ซึ่งประเพณีนี้ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ที่เกิดขึ้นจากพระวินัย
ของพระสงฆ์ ผสมผสานกับความเชื่อตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีผาสาดลอยเคราะห์ ชาวเชียงคานจะกระทาพิธีนี้ก็ต่อเมื่อมีลาง
บอกเหตุตามความเชื่อว่าจะมีเหตุร้าย เข้ามาเกิดกับตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน และมีเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องในวิถี
ชีวิตประจาวัน เช่น การนึ่งข้าวเหนียวเป็นสีเลือด เชื่อว่าจะเกิดเหตุร้ายกับคนในครอบครัว เกิดอุบัติเหตุต่างๆ กับการมีลางบอกเหตุว่าผู้
นั้นหรือญาติพี่น้องจะมีเคราะห์ หรือในบางครั้ง ลูกหลานมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่หายสักที ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะทาพิธีลอยเคราะห์ ด้วยการหา
ฤกษ์ หายาม และกาหนดวันทาพิธีลอยผาสาดเป็นการเสียเคราะห์ ให้เคราะห์นั้นลอยไปตามลาแม่น้าโขง หรือเป็นการเสริมดวงชะตา เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล โดยวัสดุอุปกรณ์ของพิธีกรรมนี้ ส่วนใหญ่จะทาจากหยวกกล้วย ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น จัดตกแต่งให้มีลักษณะคล้าย
496

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

กระทงสี่เหลี่ยมแล้วนาต้นหมากเบ็ง (บายศรีปากชาม) ที่เย็บจากใบตองเป็นรูปกรวยวางลงตรงกลางในกระทง ตกแต่งด้วยดอกผึ้ง เทียน
ดอกไม้ ของคาว และของหวาน

3.2 ผลการศึกษาการประดิษฐ์ท่าฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และคิดประดิษฐ์ท่าทางจากการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาษาท่ารานาฏศิลป์ นาฏย
ศัพท์ และภาษาท่าทาง ยึดหลักในการคิดชุดการแสดง ท่ารา เครื่องแต่งกาย องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการแสดง และหลักใน
การจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดง ดังนี้
3.2.1 กาหนดแนวคิดของชุดการแสดง จากประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเรื่องราวมาจากความเชื่อที่สืบต่อกัน
มาของผู้คนในท้องถิ่น เป็นการแสดงสื่อถึงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของผาสาดลอยเคราะห์
3.2.2 กาหนดรูปแบบของชุดการแสดง ฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์ เป็นเรื่องราวของการเสริมดวงชะตา ให้ตนเอง
ผู้ป่วย และผู้ที่เกิดจากลางบอกเหตุ รูปแบบการแสดงที่นาเสนอของผู้แสดง จึงมีลักษณะของการเล่าเรื่องราวในพิธีผาสาดลอย
เคราะห์ด้วยกระทงผาสาด ผู้วิจัยจึงได้นาเสนอรูปแบบของชุดการแสดง ฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์ ในลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ดังนี้
1) กาหนดองค์ประกอบของการแสดง ซึ่งกาหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดงที่กาหนดไว้ ดังนี้
- ดนตรีและเพลงร้อง ผู้วิจัยใช้ บทหมอลาไทเลย เป็นการเกริ่นนาเรื่องราวของประเพณีผาสาดลอย
เคราะห์ ประกอบการแสดง และสร้างสรรค์ดนตรีประกอบโดยใช้ทานองเพลงหมอลาไทเลยในชื่อว่า“ลายเพลงสับใบ”
- การแต่งกาย ผู้วิจยั ออกแบบให้เหมาะสมกับวิถีของพื้นบ้านโดยคานึงถึงประเพณีวัฒนธรรมของ
ชาวอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ภาพที่ 2 เครื่องแต่งกายผู้แสดง
ที่มา : สรินทร คุ้มเขต

-

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการแสดง ได้แก่ กระทงผาสาด

ภาพที่ 3 กระทงผาสาด
ที่มา : สรินทร คุ้มเขต
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2) การออกแบบท่าราการเต้นและการแปรแถว โดยนาแนวคิดการประดิษฐ์ท่าราทั้งจากนาฏศิลป์พื้นบ้าน จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย ท่าราแม่บทอีสาน และใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าราของไทยที่เป็นแบบแผนมาเป็นแนวทางการ
ออกแบบท่ารา การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “ฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์” โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยได้กาหนดให้แต่ละท่าสื่อความหมาย
แตกต่างกันออกไป จากนั้นกาหนดรูปแบบการแปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่างๆโดยให้สัมพันธ์ กับกระบวนท่าฟ้อน
กระบวนท่า “ฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์”ดังนี้
ท่าฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์
ท่าที่ 1 ท่าเกริ่นถึงความเป็นมาของประเพณีผาสาดลอยเคราะห์ เป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวของประเพณี นาหลักการ
ทางนาฏศิลป์มาคิดประดิษฐ์ท่าฟ้อนโดย ใช้หลักการเรื่องนาฏยศัพท์ ที่สื่อถึงตานานความเป็นมาให้เกิดความอ่อนช้อยสวยงาม

ภาพที่ 4 ชาวบ้านร่วมพิธีผาสาดลอยเคราะห์

ภาพที่ 5 (ท่าที่1) ท่าออก การบอกเล่าเรื่องราว

ที่มา : สรินทร คุ้มเขต

ที่มา : สรินทร คุ้มเขต

ท่าที่ 2 (ขั้นตอนในพิธี) ท่าตั้งจิตอธิษฐาน ผู้วิจัยคิดและประดิษฐ์การแสดงฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์ โดยศึกษาลักษณะ
ธรรมชาติของชาวบ้านที่มาตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยกระทงผาสาดเพื่อขอขมาให้สิ่งที่ไม่ดี ให้ห่างไกลจากตน และขอพรตามที่
ตนเองมุ่งมาดปรารถนา นาหลักการทางนาฏศิลป์มาคิดประดิษฐ์ท่าฟ้อนโดย ใช้หลักการเรื่องนาฏยศัพท์ การพนมมือที่สื่อถึงลักษณะ
การตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามที่ตนเองมุ่งมาตรปรารถนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยกระทงผาสาด

ภาพที่ 6 ชาวบ้านร่วมพิธีลอยผาสาดลอยเคราะห์

ภาพที่ 7 ท่าตั้งจิตอธิษฐาน

ที่มา : สรินทร คุ้มเขต

ทีม่ า : สรินทร คุ้มเขต

ท่าที่ 3 ท่าลอยเคราะห์ ผู้วิจัยคิดและประดิษฐ์ท่าฟ้อนการแสดงฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์โดยศึกษาลักษณะธรรมชาติของ
ชาวบ้าน ในการนากระทงผาสาดมาลอยเคราะห์ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง แล้วนาหลักการทางนาฏศิลป์มาคิดประดิษฐ์ท่า ฟ้อน
เพื่อสื่อให้เห็นถึงลักษณะการลอยผาสาดให้มีความอ่อนช้อยสวยงาม
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ภาพที่ 9 ท่าลอยเคราะห์

ที่มา : สรินทร คุ้มเขต

ที่มา : สรินทร คุ้มเขต

ท่าที่ 4 ท่าอวยพร ผู้วิจัยคิดและประดิษฐ์ท่าฟ้อนการแสดงฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์โดยศึกษาลักษณะธรรมชาติของ
ชาวบ้านที่อวยพรให้ตน ได้รับพรตามที่ตนเองมุ่งมาดปรารถนา นาหลักการทางนาฏศิลป์มาคิดประดิษฐ์ท่าฟ้อนโดยให้ผู้แสดงใช้
หลักการเรื่องนาฏยศัพท์การอวยพร

ภาพที่ 10 ชาวบ้านร่วมพิธีลอยผาสาดลอยเคราะห์

ภาพที่ 11 ท่าอวยพร

ที่มา : สรินทร คุ้มเขต

ที่มา : สรินทร คุ้มเขต

ท่าที่ 5 ท่าร่วมกันยินดีสนุกสนาน ผู้วิจัยคิดและประดิษฐ์การแสดงฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์ โดยศึกษาลักษณะธรรมชาติ
ของชาวบ้านหลังจากลอยเคราะห์เสร็จ ชาวบ้านจะมีความสุข สนุกสนานร่วมกัน นาหลักการทางนาฏศิลป์มาคิดประดิษฐ์ท่าฟ้อนโดย
ให้ผู้แสดงใช้หลักการเรื่องนาฏยศัพท์ เพื่อสื่อถึงลักษณะการแสดงความสนุกสนานรื่นเริงในการเข้าร่วมขบวนประเพณีออกพรรษา

ภาพที่ 12 ชาวบ้านร่วมยินดีสนุกสนานในงานออกพรรษา
ที่มา : สรินทร คุ้มเขต

ภาพที่ 13 ท่าร่วมกันยินดีสนุกสนาน
ทีม่ า : สรินทร คุ้มเขต

4. อภิปรายผลการศึกษา
ประเพณีผาสาดลอยเคราะห์เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวเชียงคาน ซึ่งเดิมเรียกว่า “การเสียเคราะห์”นิยมทากันในเทศกาล
ออกพรรษา การลอยผาสาดลงน้าโขงเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อท้องถิ่นแบบดั้งเดิม เชื่อกันว่าเป็นการลอยความ
อัปมงคลออกไปจากชีวิต เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ที่เกิดขึ้นจากพระวินัยของพระสงฆ์ ผสมผสานกับความเชื่อตามฮีตสิบสอง คลอง
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สิบสี่ ชาวเชียงคานจะกระทาพิธีนี้ก็ต่อเมื่อมีลางบอกเหตุตามความเชื่อว่าจะมีเหตุร้าย เป็นการเสริมดวงชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคล
แนวคิดของชุดการแสดงฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์ ผู้วิจัยกาหนดให้สื่อถึงเรื่องราวจากประเพณีวัฒนธรรมที่นาเสนอตามกระบวนของ
พิธีกรรม เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงกระบวนเรื่องราวการประกอบพิธีกรรมตามลาดับขั้นตอนสอดคล้องกับ สดใส
พันธุมโกมล (2538) ที่กล่าวว่า ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการนาภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็น
เรื่องราว และจัดเสนอในรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายและเรื่องราวต่อผู้ชม
ฟ้อนผาสาดลอยเคราะห์ เป็นการแสดงถึงองค์ประกอบในพิธีผาสาดลอยเคราะห์ ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาว
เชียงคานที่ทากันในวันออกพรรษา เพื่อนาเอาเคราะห์ เอาโศกของแต่ละคนปล่อยให้ไหลไปตามแม่น้าโขง สอดคล้องกับ ประทิน พวงสาลี
(2514) ที่กล่าวว่าศิลปะการแสดง เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการเอาชนะธรรมชาติด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อบูชาสิ่งที่ตนเคารพ
ตามลัทธิศาสนาของตน มีการเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้าต่างๆ เริ่มจากการอธิษฐาน ในตอนแรกก็เป็นถ้อยคาธรรมดา ต่อมาก็ประดิษฐ์คิดแต่ง
ถ้อยคาให้ไพเราะยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นถ้อยคาประพันธ์ประเภทต่างๆ มีทานองกลับกลายเป็นบทเพลงที่ไพเราะ พร้อมแสดงออกด้วยท่วงท่า
ลีลาประกอบที่งดงามซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับจารุวรรณ ธรรมวัตร (2530)ซึ่งกล่าวว่า พิธีกรรมคือ วิธีการชนิดหนึ่งที่จะนาไปสู่
เป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ และยังสอดคล้องกับ แนวคิดของ ปรานี วงศ์เทศ (2525) ที่กล่าวว่าการแสดงพื้นบ้านจะมีลักษณะ
เรียบง่าย แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตพื้นบ้าน ด้านดนตรี
ประกอบสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานอย่างชัดเจน การแต่งกายของผู้แสดง ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับ
วิถีของคนอาเภอเชียงคาน
สาหรับการออกแบบท่าราและการแปรแถว ผู้วิจัยใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าราของไทยที่เป็นแบบแผน ท่าราแม่บทอีสาน และ
ท่าราพื้นบ้านอีสานมาเป็นแนวทางการออกแบบท่าราเพื่อให้ครอบคลุมความหมายเนื้อหาที่ต้องการสื่อความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (2515) ที่กล่าวว่า แต่ละชาติจะมีวิธีฟ้อนราตามวิสัยชาติของตน มนุษย์จะเลือก
เอากิริยาท่าทางซึ่งแสดงอารมณ์ต่างๆ นั้นมาเรียบเรียงเป็นกระบวนการฟ้อนให้สวยงามตามที่ตนเห็นว่างาม และยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ พจน์มาลย์ สมรรคบุตร (2538) ที่กล่าวถึงการประดิษฐ์ท่าราพื้นเมือง ต้องการศึกษาท่าราที่เป็นแม่ท่าหลักของท้องถิ่นแล้วนามา
ประดิษฐ์ลีลาเชื่อมท่ารา ให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาในระบาชุดนั้นๆ ส่วนรูปแบบการแปรแถว ผู้วิจัยเน้นลักษณะการแปรแถว
แบบยึดสายตาผู้ชมโดยคานึงถึงเวทีเป็นหลัก เพื่อเปลี่ยนสายตาผู้ชม และสัมพันธ์กับกระบวนท่าฟ้อน อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ชุดการ
แสดงให้ออกมาในรูปแบบของการแสดงนั้นเป็นการนาเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นออกมาเผยแพร่ เป็นสิ่งดีงามที่เราทุกคนควรจะอนุรักษ์
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ไม่ให้สูญหายไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแหล่งไขมันในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ ใช้ไก่เนื้อ
สายพันธุ์ Arbor Acres อายุ 1 วัน จานวน 18 ตัว สุ่มไก่เนื้อออกเป็น 6 กลุ่ม ตามปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา จานวน 6 ปัจจัย (แหล่ง
ไขมันในอาหาร จานวน 6 ชนิด: น้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม น้ามันราข้าว ไขวัว น้ามันสุกร และน้ามันไก่) กลุ่มละ 3 ซ้า ซ้าละ 1 ตัว
ให้ไก่เนื้อได้รับอาหารและน้าอย่างเต็มที่ จนกระทั่งอายุ 42 วัน จากผลการศึกษาในช่วงอายุ 0 ถึง 6 สัปดาห์ พบว่าไก่เนื้อที่ได้รับ
แหล่งไขมันจากน้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม น้ามันราข้าว ไขวัว น้ามันสุกร และน้ามันไก่ มีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05) มีค่าเป็น 46.40, 47.43, 43.23, 41.79, 41.63 และ 43.24 กรัมต่อตัวต่อวัน
ตามลาดับ เช่นเดียวกับปริมาณอาหารที่กิน (83.79, 86.54, 79.71, 78.86, 76.17 และ 79.11 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ) อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว (1.74, 1.75, 1.80, 1.83, 1.77 และ 1.76 ตามลาดับ) และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (2.70,
2.69, 2.60, 2.60, 2.67 และ 2.69 ตามลาดับ) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) จากผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าแหล่ง
ไขมันในอาหารที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลทาให้สมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อแตกต่างกัน
คาสาคัญ : แหล่งไขมัน สมรรถนะการเจริญเติบโต ไก่เนื้อ

Abstract
The objective of this study was to determine the effect of fat sources in diet on growth performance of
broiler chickens. A total 18 of 1 day old Arbor Acres broiler chickens obtained from a commercial hatchery were
used as the experimental animals. The chickens were randomly allocated to 6 groups (6 difference fat sources in
diets: soybean oil, palm oil, rice bran oil, beef tallow, Lard and chicken oil) with 3 replicates of 1 chicks each.
Chickens received feed and water freely available at all time (ad libitum) until 42 days experimental periods. In 0
to 6 weeks of age, the results showed that broilers fed the diet with different fat sources as soybean oil, palm oil,
rice bran oil, beef tallow, Lard and chicken oil had not showed significantly differences (P > 0.05) on average daily
gain were 46.40, 47.43, 43.23, 41.79, 41.63 and 43.24 g/h/d, respectively. Similarly, average daily feed intake (83.79,
86.54, 79.71, 78.86, 76.17 and 79.11 g/h/d, respectively), feed conversion ratio (1.74, 1.75, 1.80, 1.83, 1.77 and 1.76,
respectively) and protein efficiency ratio (2.70, 2.69, 2.60, 2.60, 2.67 and 2.69, respectively) (P > 0.05). In conclusion,
this study indicated that different of fat sources in diet no result to different growth performance of broiler
chickens.
Keywords: Fat sources, Growth performance, Broiler chickens

1. บทนา
ไขมัน (Fat) เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สาคัญชนิดหนึ่ง ได้จากแหล่งไขมันทั้งพืชและสัตว์ ไขมันในทางชีวเคมี หมายถึง กลุ่ม
ของชีวโมเลกุลที่มีคุณสมบัติไม่ละลายน้า แต่ละลายได้ดีในตัวทาละลายอินทรีย์ (Organic solvent) เช่น คลอโรฟอร์ม อีเทอร์ หรือเอ
ทานอล เป็นต้น ในไขมันประกอบไปด้วยกรดไขมัน (Fatty acid) ชนิดต่างๆ ในสัดส่วนที่แตกต่างกันตามชนิดของไขมันนั้นๆ สามารถ
จาแนกชนิดของกรดไขมันตามคุณสมบัติของสายไฮโดรคาร์บอนได้ 2 ชนิด คือ กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acid) และกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid) ในธรรมชาติพบไขมันชนิดไม่อิ่มตัวมากกว่าชนิดอิ่มตัว (Murray et al., 2000) น้ามันและไขมัน
นิยมนามาใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์ เนื่องจากให้พลังงานสูงกว่าโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตถึง 2.25 เท่าโดยประมาณ (NRC, 1994)
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และการผสมไขมันลงในอาหารสัตว์จะช่วยลดความเป็นฝุ่นในอาหาร เพิ่มความน่ากินให้กับอาหารสัตว์ และยังช่วยในการดูดซึมวิตามิน
ที่ละลายได้ในไขมัน (วิตามินเอ, ดี, อี และ เค) มีผลทาให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินกลุ่มนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ ไขมันเป็นแหล่งของ
โคเลสเตอรอลเพื่อใช้สาหรับสังเคราะห์วิตามินดี นอกจากนี้ไขมันยังช่วยให้การเคลื่อนที่ของอาหารในลาไส้เล็กเป็นไปอย่างช้าๆ ทาให้
สามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่ (Firman et al., 2008) แหล่งไขมันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ มีแหล่งที่มาจากไขมันสัตว์ (Tallow)
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ซึ่งแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องและมีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป ได้แก่
ไขมันจากวัว (Beef tallow) สุกร (Lard) และไก่ (chicken oil) กรดไขมันที่ได้ส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัว และแหล่งไขมันจาก
น้ามันพืช (Vegetable oils) เป็นน้ามันที่ได้จากเมล็ดพืช หรือราของธัญพืช น้ามันที่ได้ส่วนใหญ่มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูง ได้แก่
น้ามันถั่วเหลือง (Soybean oil) ปาล์ม (Plam oil) ราข้าว (Rice bran oil) เป็นต้น ในน้ามันพืชจะพบกรดไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับไขมันสัตว์ (NRC, 1994; Hui San Tan et al., 2016) โดยมีองค์ประกอบของกรดไขมันจากแหล่งไขมันแต่ละชนิด
ดังแสดงใน Table 1. กรดไขมันไม่อิ่มตัวส่วนใหญ่มักมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากมีกรดไขมันบางชนิดที่ร่างกายสัตว์ไม่สามารถ
สังเคราะห์ขึ้นเองได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น (Essential fatty acids) พบว่าการขาดกรดไขมันไม่อิ่มตัวบางชนิด โดยเฉพาะในไก่
เนื้อจะส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง เบื่ออาหาร ผิวหนังอักเสบ ตับขยายใหญ่ มีไขมันในซากสูงขึ้น และความสามารถในการ
ต้านทานการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารลดลง (Hopkin and Nesheim, 1976; Martin et al., 1981) กรดไขมันแต่ละชนิดยังมี
บทบาทที่ แตกต่ างกั น ไปตามชนิ ดของกรดไขมั นนั้ น ๆ บางชนิ ด เป็ น สารตั้ งต้ นของฮอร์ โ มนบางชนิ ด เช่ น พรอสตาแกลนดิ น
(Prostaglandin) เป็นโครงสร้างของเซลล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของเนื้อเยื่อไมโตคอนเดรีย (Mitochondria membrane) การเติม
ไขมันหรือน้ามันลงในอาหาร เป็นการเพิ่มระดับพลังงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้วิตามินที่ละลายได้ในไขมันให้สูงขึ้น โดย
ชนิดของไขมันในอาหารสัตว์ที่ต่างชนิดกันจะทาให้สัตว์ได้รับปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อสมรรถนะ
การเจริญเติบโตของสัตว์ ไก่เนื้อที่ได้รับอาหารที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง จะมีสมรรถนะการเจริญเติบโตดีขึ้น (Ketals and DeGroote,
1989; Mabray and Waldroup, 1981; Pinchasov and Nir, 1992; ศศิพันธ์, 2546) และส่งผลยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ไขมันในซาก (Sanz et al., 1999) นอกจากนี้ระดับของไขมันในอาหารยังส่งผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ (Attect
et al.,1983; Brue and Latshaw, 1985; Donaldson, 1985; ศศิพันธ์, 2546) โดยไขมันขั้นต่าที่เหมาะสมในสูตรอาหาร คือ 10 กรัม
ต่อกิโลกรัม แต่ถ้ามากเกิน 40 กรัมต่อกิโลกรัม อาจมีปัญหาเรื่องการอัดเม็ด (Leeson and Summers, 2005) การวิจัยครั้งนี้เป็น
การศึกษาแหล่งไขมันในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ

2. วิธีการศึกษา
สัตว์ทดลอง: การทดลองครั้งนี้ใช้ไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า ชื่ออาร์เบอร์ เอเคอร์ (Arbor Acres) คละเพศ อายุ 1 วัน
จานวน 18 ตัว เลี้ยงไก่เนื้อในกรงขังเดี่ยว ทดสอบการย่อยได้ (Metabolism cage) เพื่อศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโต สุ่มแยกไก่เนื้อ
ออกเป็น 6 กลุ่ม ตามปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา จานวน 6 ปัจจัย (แหล่งไขมันในอาหาร จานวน 6 ชนิด: น้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม
น้ามันราข้าว ไขวัว น้ามันสุกร และน้ามันไก่) ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) จานวน 6
ปัจจัย ปัจจัยละ 3 ซ้า ซ้าละ 1 ตัว
อาหารสัตว์ทดลอง: ประกอบสูตรอาหารโดยใช้กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลายข้าว, ราหยาบ, แหล่งไขมัน (น้ามันถั่วเหลือง
น้ามันปาล์ม น้ามันราข้าว ไขวัว น้ามันสุกร และน้ามันไก่; ผสมแหล่งไขมันกับกากถั่วเหลืองให้เป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นจึงนาไป
ผสมกับข้าวโพดให้เข้ากัน ต่อจากนั้นจึงนาไปผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่นๆ) ไดแคลเซียมฟอสเฟต หินฝุ่น เกลือ แอล-ไลซีน ดีแอล-เมทไธ
โอนีน และสารผสมล่วงหน้า ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับโปรตีนร้อยละ 22 และ 20 สาหรับเลี้ยงไก่เนื้อในช่วงอายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์
และ 3 ถึง 6 สัปดาห์ ตามลาดับ ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับไขมันร้อยละ 5 และมีพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ วิตามิน และแร่ธาตุ ให้
เพียงพอกับความต้องการของไก่เนื้อในแต่ละช่วงอายุ (NRC, 1994) ดังแสดงใน Table 2 และ Table 3 ตามลาดับ ให้ไก่เนื้อได้รับ
อาหารและน้าอย่างเต็มที่ (ad libitum) ในเวลา 06.30 และ 17.00 น.
การเก็บข้อมูล : บันทึกน้าหนักไก่เนื้อเมื่อเริ่มต้นการทดลอง และวันสุดท้ายของการทดลองในแต่ละสัปดาห์ บันทึกน้าหนัก
อาหารที่กินในแต่ละสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่ทาการทดลอง เพื่อนาข้อมูลที่บันทึกไปคานวณหาค่าสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนือ้ ต่อไป
ลักษณะที่ต้องการศึกษา : ศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ คือ
Average daily gain (ADG)
= Body weight gain / Days of experiment
Average daily feed intake (ADFI)
= Sum of feed intake / Days of experiment
Feed conversion ratio (FCR)
= Feed intake / Body weight gain
Protein efficiency ratio (PER)
= Body weight gain (BWG) / Protein intake
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ : วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) มีปัจจัยที่ศึกษาจานวน 6 ปัจจัย
คือ แหล่งของไขมันในอาหารที่แตกต่างกัน (น้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม น้ามันราข้าว ไขวัว น้ามันสุกร และน้ามันไก่) ปัจจัยละ 3 ซ้า วิเคราะห์ความ
แปรปรวนของข้อมูลโดยวิธี Analysis of Variance และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Tests (Steel and Torrie, 1980)

Table 1. Fatty acids composition of fat sources commonly used in poultry diet
Fat sources 1

16:0
Vegetable oils
Canola oil (Crude)
4.90
Corn oil (Refined)
12.40
Palm oil
46.40
Rice bran oil2
19.31
Sunflower oil (Crude)
18.10
Soybean oil
11.30
Animal fats
Beef tallow
35.40
Fish oil (Hydrogenated)
18.60
Lard (Edible)
28.70
Poultry fat
21.60
1
NRC (1994); 2 Hui San Tan et al, (2016)

16:1

Fatty acids, %
18:0
18:1

18:2

18:3

0.40
0.10
0.20
0.28
5.90
0.10

1.90
1.90
5.00
2.13
4.60
4.90

61.00
26.90
38.70
42.91
46.20
28.20

18.80
57.00
6.90
33.68
23.30
50.20

7.70
0.70
0.10
1.35
1.10
5.60

2.70
5.80
2.10
4.80

36.50
4.80
19.60
7.20

24.50
18.50
40.90
42.30

0.90
24.10
8.70
23.00

1.30
-

Table 2. Ingredients and nutrient composition of experimental diets in 0 to 3 week of age
Sources of fat 4
RBO
BT

Items

SBO
PO
L
CO
Ingredients, %
Soybean oil
42.70
42.70
42.70
42.70
42.70
42.70
Corn
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Broken rice
32.17
32.17
32.17
32.17
32.17
32.17
Rice hulls
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
Fat sources
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
1
Dicalcium phosphate
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Calcium carbonate 2
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
Common salt
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
L-Lysine
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DL-Methionine
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
3
Premix
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Nutrients calculated,%
Calculated ME, Mcal/kg
2943
2915
2944
2907
2990
2960
Crude protein (Nx6.25)
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
Ether extract
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Crude fiber
10.65
10.65
10.65
10.65
10.65
10.65
Calcium
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
Available phosphorous
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
Lysine
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
Methionine
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
Methionine + Cystine
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
1
2
3
Contained 23.31 % calcium and 17.48 % phosphorous; Calcium content 38.00 %; Mineral and vitamins premix provided the following
per kilogram of diets; manganese, 86.28 mg; iron, 108.11 mg; copper, 62.74 mg; selenium, 32.75 mg; zinc, 136.99 mg; iodine, 1.64 mg;
vitamin A, 1650 IU; cholecalciferol, 330 IU; vitamin E, 100 mg; vitamin K, 4.31 mg; vitamin B1, 2.53 mg; vitamin B2, 8.02 mg; nicotinic acid,
53.96 mg; vitamin B6, 2.53 mg; vitamin B12, 1.54 mg; pantothenic acid, 13.23 mg; folic acid, 1.38 mg; biotin, 5.50 mg; and chorine, 2583.33
mg; 4 Source of fats; SBO = Soybean oil; PO = Palm oil; RBO = Rice bran oil; BT = Beef tallow; L = Lard; CO = Chicken oil
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Table 3. Ingredients and nutrient composition of experimental diets in 3 to 6 week of age
Items
SBO

PO

Sources of fat 4
RBO
BT

L

CO

Ingredients, %
Soybean oil
37.03
37.03
37.03
37.03
37.03
37.03
Corn
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Broken rice
37.70
37.70
37.70
37.70
37.70
37.70
Rice hulls
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
Fat sources
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
1
Dicalcium phosphate
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Calcium carbonate 2
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
Common salt
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
L-Lysine
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
DL-Methionine
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
3
Premix
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Nutrients calculated,%
Calculated ME, Mcal/kg
2969
2941
2971
2934
3017
2987
Crude protein (Nx6.25)
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Ether extract
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Crude fiber
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
Calcium
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
Available phosphorous
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
Lysine
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
Methionine
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
Methionine + Cystine
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
1
Contained 23.31 % calcium and 17.48 % phosphorous; 2Calcium content 38.00 %; 3Mineral and vitamins premix provided the following
per kilogram of diets; manganese, 86.28 mg; iron, 108.11 mg; copper, 62.74 mg; selenium, 32.75 mg; zinc, 136.99 mg; iodine, 1.64 mg;
vitamin A, 1650 IU; cholecalciferol, 330 IU; vitamin E, 100 mg; vitamin K, 4.31 mg; vitamin B1, 2.53 mg; vitamin B2, 8.02 mg; nicotinic acid,
53.96 mg; vitamin B6, 2.53 mg; vitamin B12, 1.54 mg; pantothenic acid, 13.23 mg; folic acid, 1.38 mg; biotin, 5.50 mg; and chorine, 2583.33 mg;
4
Source of fats; SBO = Soybean oil; PO = Palm oil; RBO = Rice bran oil; BT = Beef tallow; L = Lard; CO = Chicken oil

3. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อที่ได้รับแหล่งไขมันแตกต่างกัน ในช่วงอายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์ พบว่าอัตราการ
เจริญเติบโตของไก่เนื้อที่ได้รับแหล่งไขมันจากน้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม น้ามันราข้าว ไขวัว น้ามันสุกร และน้ามันไก่ มีค่าใกล้เคียงกัน
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) มีค่าเป็น 27.33, 28.06, 25.44, 24.49, 24.41 และ 25.44 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ เช่นเดียวกับ
ปริมาณอาหารที่กิน มีค่าเป็น 43.18, 44.03, 41.79, 41.37, 39.19 และ 30.17 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ (P > 0.05) สอดคล้องกับอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว มีค่าเป็น 1.58, 1.57, 1.67, 1.68, 1.62 และ 1.58 ตามลาดับ (P > 0.05) และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน มีค่า
เป็น 2.76, 2.78, 2.62, 2.60, 2.76 และ 2.78 (P > 0.05) ตามลาดับ ดังแสดงใน Table 4 เช่นเดียวกับในช่วงอายุ 3 ถึง 6 สัปดาห์ พบว่าไก่
เนื้อที่ได้รับแหล่งไขมันจากน้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม น้ามันราข้าว ไขวัว น้ามันสุกร และน้ามันไก่ มีสมรรถนะการเจริญเติบโตใกล้เคียง
กัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) โดยอัตราการเจริญเติบโต มีค่าเป็น 65.47, 66.80, 61.01, 59.09, 58.84 และ 61.04 กรัมต่อ
ตัวต่อวัน ตามลาดับ ปริมาณอาหารที่กิน มีค่าเป็น 124.39, 129.05, 117.63, 116.35, 113.16 และ 118.05 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว มีค่าเป็น 1.90, 1.93, 1.94, 1.97, 1.93 และ 1.93 ตามลาดับ (P > 0.05) และประสิทธิภาพการใช้
โปรตีน มีค่าเป็น 2.64, 2.60, 2.58, 2.60, 2.60 และ 2.59 (P > 0.05) ตามลาดับ ดังแสดงใน Table 4
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการใช้แหล่งไขมันในอาหารที่แตกต่างกัน ในอาหารที่มีระดับไขมันร้อยละ 5.0 ไม่ส่งผลทาให้สม
มรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่รายงานว่าไก่เนื้อที่ได้รับน้ามันถั่วเหลืองเปรียบเทียบกับไขวัว มี
สมรรถนะการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน (ศศิพันธ์, 2546) และพบว่าไก่เนื้อที่ได้รับน้ามันถั่วเหลืองเปรียบเทียบกับน้ามันปาล์ม มีน้าหนักตัว
และประสิทธิภาพการใช้อาหารไม่แตกต่างกัน (Zulkifli et al, 2007; Das et al., 2014; Hanen et al., 2015; ศรีสุดา และคณะ, 2559)
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Table 4. Growth performance of broiler chickens
Items1

Source of fats2
SEM
SBO
PO
RBO
BT
L
CO
Number of birds, bird
3
3
3
3
3
3
Initial weight, g
49.00
48.33
48.00
49.67
49.00
48.33
1.15
Final weight, g
1,998
2,053
1,864
1,805
1,797
1,864
148.59
0 to 3 week of age
ADG
27.33
28.06
25.44
24.49
24.41
25.44
2.22
ADFI
43.18
44.03
41.79
41.37
39.19
30.17
3.47
FCR
1.58
1.57
1.67
1.68
1.62
1.58
0.01
PER
2.76
2.78
2.62
2.60
2.73
2.78
0.16
3 to 6 week of age
ADG
65.47
66.80
61.01
59.09
58.84
61.04
4.87
ADFI
124.39
129.05
117.63
116.35
113.16
118.05
9.62
FCR
1.90
1.93
1.94
1.97
1.93
1.93
0.05
PER
2.64
2.60
2.58
2.60
2.60
2.59
0.08
0 to 6 week of age
ADG
46.40
47.73
43.23
41.79
41.63
43.24
3.55
ADFI
83.79
86.54
79.71
78.86
76.17
79.11
6.45
FCR
1.74
1.75
1.80
1.83
1.77
1.76
0.07
PER
2.70
2.69
2.60
2.60
2.67
2.69
0.11
1
ADG = Average daily gain, g/h/d; ADFI = Average daily feed intake, g/h/d; FCR = Feed conversion ratio; PER = Protein efficiency ratio;
2
Source of fats; SBO = Soybean oil; PO = Palm oil; RBO = Rice bran oil; BT = Beef tallow; L = Lard; CO = Chicken oil

4. สรุปผล
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่าสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อที่ได้รับแหล่งไขมันในอาหารแตกต่างกันมีค่าใกล้เคียง
กัน โดยในช่วงอายุ 0 ถึง 6 สัปดาห์ ไก่เนื้อที่ได้รับแหล่งไขมันจากน้ามันถั่วเหลือง น้ามันปาล์ม น้ามันถั่วเหลือง ไขวัว น้ามันสุกร และ
น้ามันไก่ มีอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว และประสิทธิภาพการใช้โปรตีนใกล้เคียงกัน
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ผลของการใช้น้าหมักชีวภาพจากไมยราบต่อการเจริญเติบโตของผักชี
Effects of Bioextract from Mimosa pudica on Coriander growth
พงษ์สุดา ชาญวิชัยพจน์ เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช และ ประสิทธิ์ ชุติชูเดช
Pongsuda Chanvichaypote, Benjawan Chutichudet and Prasit Chutichudet
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 44150
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้้าหมักชีวภาพจากไมยราบต่อการเจริญเติบโตของผักชีพันธุ์สายสมร วาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยใช้น้าหมักไมยราบเจือจางด้วยน้้าที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 5
ระดับ คือชุดควบคุม Control (ไม่ให้น้าหมักไมยราบ) 1:50, 1:100, 1:500 และ 1:1,000 มิลลิลิตร จ้านวน 4 ซ้้าๆ ละ 10 ต้น ท้าการ
ทดลอง ณ แปลงทดลองเกษตรและห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง
เดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 โดยการให้น้าหมักกับต้นผักชีหลังเพาะเมล็ด 14 วัน ด้วยวิธีราดลงดิน ทุก 6 วัน
จ้านวน 5 ครั้ง ผลการทดลองพบว่าการให้น้าหมักที่ความเข้มข้น 1:500 เมื่อต้นผักชีอายุ 39 วัน มีความสูงต้น จ้านวนใบ และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางล้าต้นมากที่สุด (18.36 เซนติเมตร 41.84 ใบ และ 1.25 เซนติเมตร) ส้าหรับช่วงอายุ 45 วัน (อายุเก็บเกี่ยว) พบว่าต้น
ผักชีที่ได้รับน้้าหมักความเข้มข้น 1:100 และ 1:500 ให้ความยาวรากต้นผักชีเฉลี่ยสูงที่สุด (33.02 และ 36.62 เซนติเมตร ตามล้าดับ)
ขณะที่การให้น้าหมักจากไมยราบกับต้นผักชีที่ความเข้มข้น 1: 500 พบว่าให้มวลชีวภาพสูงสุดคือ 1.82 กรัมต่อต้น
ค้าส้าคัญ: ผักชี น้้าหมักชีวภาพ มวลชีวภาพ ไมยราบ

Abstract
The objectives of this study were to determine the effects of bioextract from Mimosa pudica on coriander
growth cv. “Saisamorn”. The experiment was laid out in Completely Randomized Design (CRD) and comprised of
five concentrations of bioextract from Mimosa pudica diluted with water viz., Control (no treated with bioextract),
1:50, 1:100, 1:500 and 1:1,000 ml, with four replications, ten plants per replicate. The experiment was conducted at
the agricultural field of the Department of Agricultural Technology, Mahasarakham University, from August 2015 to
May 2016. Coriander plants at 14 days after planting (DAP) were received the different concentrations of bioextract
by pouring soil every six days, for five times. The results showed that plant at 39 DAP which treated with bioextract
at concentration of 1:500 had the maximal plant height, leaf number and stem diameter (18.36 cm, 41.87 leaf and
1.25 cm, respectively). At 45 DAP (harvesting), plant treated with 1:100 and 1:500 bioextract revealed the maximal
root length of 33.02 and 36.62 cm., respectively. While coriander treated with bioextract at concentration of 1:500
also showed the maximal of biomass of 1.82 g per plant.
Keywords: Coriander, Bioextract, biomass, Mimosa pudica

1. บทน้า
ผักชี (Coriandrum sativum L.) เป็นพืชผักในวงศ์ Apiaceae ที่ตลาดมีความต้องการผลผลิตในปริมาณสูงตลอดปี แหล่ง
ปลูกผักชีทางการค้าในประเทศไทยได้แก่ จังหวัดราชบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร (รัตนา, 2542) โดยมีมูลค่าขายปลีกของผักชี
(คัด) ในปี 2558 เฉลี่ย 10.13 บาทต่อน้้าหนัก 100 กรัม และมูลค่าขายปลีกผักชี (คละ) ในปี 2558 เฉลี่ย 8.13 บาทต่อน้้าหนัก 100 กรัม
(กรมการค้าภายใน, 2558) ผักชีเป็นพืชล้มลุก มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารได้ทุกส่วนของต้น
ใบ และราก คุณประโยชน์ของผักชีต่อร่างกาย คือ ให้คาร์โบไฮเดรตและวิตามินเอสูง ซึ่งมีส่วนช่วยบ้ารุงสายตา ปัจจุบันการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรเริ่มมีการน้าปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชมากขึ้น เนื่องจากปุ๋ยเคมีมีราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม การใช้
ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องติดต่อกัน จะส่งผลเสียท้าให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ (ศิริรัตน์, 2554) ปัจจุบันการท้าการเกษตรในประเทศไทยบางพื้นที่
จึงเริ่มหันกลับมาท้าการผลิตแบบอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ahmad et al., 2007) Pathma and
Sakthivel (2012); Bending et al. (2002) พบว่าการให้ปุ๋ยอินทรีย์แก่ดินปลูก จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมจุลินทรีย์ในดิน ส่งผลกระทบใน
ทางบวกต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก และยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของดิน โดยเฉพาะการให้ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของ
น้้าหมักชีวภาพ (Zhang et al., 2012; Bending et al., 2002) ไมยราบจัดเป็นวัชพืชในตระกูลเดียวกับถั่ว ก่อให้เกิดปัญหาในการปลูกพืช
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ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยใดที่น้าไมยราบมาใช้ท้าน้้าหมักชีวภาพ (Bioextracts) เพื่อน้าไปใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตของผักชี การทดลอง
ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้น้าหมักชีวภาพจากต้นไมยราบต่อการเจริญเติบโตของผักชี เพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกรลงได้ทางหนึ่ง

2. วิธีการทดลอง
การเตรียมน้าหมักชีวภาพจากไมยราบ
สับกิ่งและใบไมยราบให้เป็นชิ้นขนาด 1-2 เซนติเมตร น้าชิ้นส่วนไมยราบมาผสมกับกากน้้าตาลอัตรา 1 ส่วนต่อน้้า 1 ส่วน คนให้
เข้ากันในถังขนาด 100 ลิตร ปิดฝาเก็บถังหมักไว้ที่อุณหภูมิห้อง (เปิดฝาถังน้้าหมักคนทุก 7 วัน เพื่อระบายแก๊สที่เกิดจากการหมัก) ท้า
การหมักเป็นเวลานาน 45 วัน หลังจากนั้นเตรียมน้้าหมักไมยราบต่อน้้า (หน่วยเป็น มิลลิลิตร) ที่ความเข้มข้นต่างๆ 5 ระดับ คือ
Control (ไม่ให้น้าหมักไมยราบ) 1 : 50 1 : 100 1 : 500 และ 1 : 1,000
การปลูกผักชี
น้าดินกรอกใส่ถุงพลาสติกขนาด 6x12 นิ้ว ถุงละ 5 กิโลกรัม แช่เมล็ดผักชีพันธุ์สายสมรในน้้านาน 2-3 วัน หยอดเมล็ดผักชี
ใส่ถุง ถุงละ 3 เมล็ด หลังเมล็ดผักชีงอก 14 วัน น้าน้้าหมักไมยราบทั้ง 5 ระดับความเข้มข้น โดยราดลงดินในกระถางที่ปลูกผักชีต้น
ละ 500 มิลลิลิตร ราดน้้าหมักไมยราบทุก 6 วัน จ้านวน 5 ครั้ง ต้นผักชีจะถูกเก็บเกี่ยวขณะต้นอายุ 45 วัน วางแผนการทดลอง
แบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยใช้น้าหมักไมยราบความเข้ม ข้นที่แตกต่างกัน 5 ระดับ คือ ชุดควบคุม
Control, 1:50, 1:100, 1:500 และ 1:1,000 มิลลิลิตร จ้านวน 4 ซ้้าๆ ละ 10 ต้น ให้น้าหมักไมยราบโดยราดลงดินปริมาตรถุงละ
500 มิลลิลิตร ขณะต้นกล้าผักชีงอก 14 วัน ให้น้าหมักชีวภาพกับต้นผักชีทุก 6 วัน จ้านวน 5 ครั้ง ท้าการเก็บเกี่ยวต้นผักชีขณะต้น
อายุ 45 วัน
การบันทึกข้อมูล บันทึกการเจริญเติบโตต้นผักชีทุก 5 วัน ดังนี้
1. ความสูงต้น วัดจากโคนต้นถึงปลายยอดของต้นผักชี หน่วยเป็นเซนติเมตร
2. จ้านวนใบ
3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้น วัดจากล้าต้นเหนือดินขึ้นมา 2 เซนติเมตร โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ หน่วยเป็น
เซนติเมตร
4. ความยาวราก หน่วยเป็นเซนติเมตร
5. มวลชีวภาพ หน่วยเป็นกรัมต่อต้น
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน้าข้อมูลที่รวบรวมได้นา้ มาวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่างทางสถิติของลักษณะการเจริญเติบโตและ
ปริมาณผลผลิตของผักชี เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ โดยใช้วิธี Least singficant difference (LSD) โดยใช้โปรแกรม SPSS

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
1. ความสูงต้น ผลการทดลองพบว่าการให้น้าหมักชีวภาพจากไมยราบในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้นด้านความสูง โดยการให้น้าหมักจากไมยราบต่อน้้าที่ความเข้มข้น 1:500 ท้าให้ต้นผักชีมีความสูงต้นมากที่สุด ทุก
ช่วงอายุของการบันทึกผลคือ 7.23, 10.10, 12.38, 15.23 และ 18.36 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งจากต้น
ผักชีที่ได้รับน้้าหมักชีวภาพจากไมยราบต่อน้้าที่ความเข้มข้น 1:50 ซึ่งมีความสูงต้นน้อยที่สุดคือ 4.55, 5.38, 6.51, 8.17 และ 10.69
เซนติเมตร ขณะต้นอายุ 15, 21, 27, 33 และ 39 วันหลังปลูก ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับ ปรากรมและ
ยุพา (2549) ศึกษาผลความเข้มข้นของน้้าหมักชีวภาพจากเศษอาหารต่อการเจริญเติบโตของผักกาดขาว พบว่าการใช้น้าหมักชีวภาพ
จากเศษอาหารที่ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 500 มิลลิลิตร ท้าให้ต้นผักกาดขาวมีความสูงต้นเฉลี่ยมากที่สุด ขณะที่ Vessey
(2003) กล่าวว่าจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรียและราหลากหลายชนิดที่มีในน้้าหมักชีวภาพจะส่งผลดีช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นพืช
โดยเฉพาะน้้าหมักจากพืชตระกูลถั่วพบว่ามีจุลินทรีย์ที่ช่วยตรึงธาตุไนโตรเจน ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ในดินปลูก (Doebereiner et al.,
1987) โดยจุลินทรีย์ในน้้าหมักจะมีความสามารถในการเปลี่ยนธาตุอาหารจากรูปที่พืชไม่สามารถน้าไปใช้ได้ ให้มาอยู่ในรูปที่เป็น
ประโยชน์ต่อต้นพืช (Hegde et al., 1999 and Vessey, 2003) ท้าให้ช่วยส่งเสริมจ้านวนประชากรและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน
(Bolton et al., 1985) ตลอดจนช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน (Shetty et al., 1994) ทั้งนี้ในปัจจุบันกลไกที่จุลินทรีย์ในน้้าหมัก
กระท้ากับดินปลูกนั้น ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนัก
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

Table 1 Plant height after receiving different concentrations of bio-extract from Mimosa
pudica
Bio-extract conc.

15 days
Control
5.69d
1 : 50
4.55e
1 : 100
6.46b
1 : 500
7.32a
1 : 1,000
6.07c
F-test
**
LSD
0.1173
C.V. (%)
1.29
DAP: days after planting
Letters within columns indicate least significant differences

21 days
6.88d
5.38e
8.27b
10.10a
7.60c
**
0.2062
1.79

Plant height (cm.) at DAP
27 days
33 days
8.57d
10.79d
6.51e
8.17e
11.23b
13.57b
12.38a
15.23a
9.71c
11.67c
**
**
0.2638
0.2738
1.81
1.53

39 days
12.87d
10.69e
15.58b
18.36a
13.61c
**
0.3127
1.46

(LSD) at P** = 0.01.

2. จ้านวนใบ ผลการทดลองพบว่าการให้น้าหมักชีวภาพจากไมยราบที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน มีผลต่อจ้านวนใบของต้นผักชี
โดยการให้น้าหมักชีวภาพจากไมยราบต่อน้้า ที่ระดับความเข้มข้น 1:500 ท้าให้ต้นผักชีมีจ้านวนใบมากที่สุดในทุกช่วงอายุของการ
บันทึกผลคือ 10.47, 16.07, 25.27, 35.95 และ 41.87 ใบ ขณะต้นผักชีอายุ 15, 21, 27, 33 และ 39 วัน ตามล้าดับ (ตารางที่ 2)
ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับ Rao et al. (2007) พบว่าน้้าหมักชีวภาพในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการสร้าง
คาร์โบไฮเดรทในส่วนของใบพืช ส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสง และการเคลื่อนย้ายอาหารในต้นพืช

Table 2 Leaf number of coriander after receiving different concentrations of bio-extract
from Mimosa pudica
Bio-extract conc.

15 days
7.20b
7.60b
7.40b
10.47a
7.50b
**
1.6011
13.22

21 days
9.55b
11.52b
11.32b
16.07a
10.47b
**
2.6307
14.80

Leaf number at DAP
27 days
15.32c
16.75bc
18.75b
25.27a
17.30bc
**
2.7233
9.67

Control)
1 : 50
1 : 100
1 : 500
1 : 1,000
F-test
LSD
C.V. (%)
DAP: days after planting
Letters within columns indicate least significant differences (LSD) at P** = 0.01.

33 days
21.35d
21.15d
30.87b
35.95a
25.77c
**
3.4742
8.53

39 days
27.25c
26.85c
33.35b
41.87a
28.75c
**
3.1774
6.67

3. ขนาดเส้นผ่ านศู นย์ กลางล้ าต้น การให้น้ าหมั กชี วภาพจากไมยราบในระดับที่แตกต่ างกันไม่มีอิ ทธิ พลต่ อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล้าต้นของต้นผักชีขณะต้นผักชีอายุ 15, 21 และ 27 วันหลังปลูก โดยต้นผักชีในทุกทรีตเม้นต์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้น
ที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.27-0.30, 0.40-0.42 และ 0.57-0.62 เซนติเมตร ตามล้าดับ ขณะต้นผักชีอายุ 33
และ 39 วันหลังปลูก พบว่าการให้น้าหมักชีวภาพจากไมยราบต่อน้้าที่ความเข้มข้น 1:500 ให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้นเฉลี่ยมาก
ที่สุด (0.92 และ 1.25 เซนติเมตร ตามล้ าดับ) (ตารางที่ 3) เนื่องจากน้้ าหมักชีวภาพจะปลดปล่ อยให้ธาตุไนโตรเจนจากการตรึ ง
ไนโตรเจนจากอากาศ ธาตุฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมในรูปที่ละลายน้้าได้ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นพืช (Meena et al.,
2014)
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Table 3 Stem dimension of coriander after receiving different concentrations of bioextract from Mimosa pudica
Bio-extract conc.

Stem dimension (cm.) at DAP
21 days
27 days
33 days
0.41
0.57
0.80c
0.40
0.57
0.81bc
0.42
0.58
0.92ab
0.40
0.58
0.92a
0.41
0.62
0.93a
ns
ns
*
0.0889
0.1122
0.1104
14.37
12.65
8.34

15 days
Control
0.27
1 : 50
0.28
1 : 100
0.30
1 : 500
0.30
1 : 1,000
0.30
F-test
ns
LSD
0.0496
C.V. (%)
11.20
DAP: days after planting
Letters within columns indicate least significant differences (LSD) at P* = 0.05, P** = 0.01, NS = non significant.

39 days
1.04b
1.01b
1.12b
1.25a
1.13ab
**
0.1234
7.34

4. ความยาวราก การให้น้าหมักชีวภาพจากไมยราบต่อน้้าที่ความเข้มข้น 1:100 และ 1:500 ท้าให้ต้นผักชีขณะเก็บเกี่ยวที่อายุ 45
วันมีความยาวรากเฉลี่ยมากที่สุด (33.02 และ 36.62 เซนติเมตร) ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) สอดคล้องกับ Baset Mia et al. (2010) รายงาน
ว่า จุลินทรีย์ในน้้าหมักชีวภาพโดยเฉพาะ Rhizobium ที่ได้จากการน้าไมยราบซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วมาหมัก นอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณ
ธาตุอาหารในดินแล้ว ยังมีบทบาทท้าให้จุลินทรีย์ในดินมีปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อต้นพืช จึงช่วยกระตุ้นการ
เจริญในส่วนของรากผักชีซึ่งอยู่ใต้ดิน (Sharma et al., 2013)
5. มวลชีวภาพ เมื่อต้นผักชีมีอายุ 45 วัน ท้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ามาหามวลชีวภาพของต้นผักชี พบว่าความเข้มข้นของการให้น้า
หมักชีวภาพจากไมยราบมีอิทธิพลต่อมวลชีวภาพ โดยทุกทรีตเม้นต์มีค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพต้นที่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง
โดยการให้น้าหมักชีวภาพจากไมยราบต่อน้้าที่ความเข้มข้น 1:500 ให้มวลชีวภาพต้นผักชีเฉลี่ยสูงที่สุด (1.82 กรัมต่อต้น) ซึ่งแตกต่างกัน
ทางสถิติจากต้นผักชีที่ได้น้าหมักชีวภาพจากไมยราบต่อน้้าในอัตรา 1:50 พบว่ามีค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพของต้นผักชีน้อยที่สุดเท่ากับ 0.91
กรัมต่อต้น (ตารางที่ 4) เนื่องจากในน้้าหมักชีวภาพประกอบด้วยธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชหลายชนิด ซึ่งสารเหล่านี้มีผลกระตุ้นให้ต้นพืช
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับ Stamp (2003) รายงานว่าการเจริญเติบโตของต้นพืชที่เพิ่มขึ้นและการ
สะสมมวลชีวภาพที่มากขึ้นภายหลังได้รับปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากการให้ปุ๋ยน้้าหมักพบว่ามีผลส่งเสริมการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรทในใบพืช
(Rao et al., 2007) โดย Kyei-Boahen et al. (2002) พบว่าต้นถั่วเขียวให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น 24.7 เปอร์เซ็นต์ภายหลังการให้น้าหมัก
ชีวภาพเมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่ไม่ได้รับสาร อย่างไรก็ตามกลไกและปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ที่มีในน้้าหมักต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต
ในพืชแต่ละชนิดยังไม่เป็นที่เข้าใจกันนัก (Wu et al., 2005)

Table 4 Root length and biomass of coriander after receiving different concentrations of
bioextract from Mimosa pudica
Bio-extract conc.
Root length (cm.)
Biomass (g per plant)
Control
23.32b
1.20c
1 : 50
15.58c
0.91d
1 : 100
33.02a
1.51b
1 : 500
36.62a
1.82a
1 : 1,000
27.08b
1.28c
F-test
**
**
LSD
3.9694
0.2178
C.V. (%)
9.71
10.71
Letters within columns indicate least significant differences (LSD) at P** = 0.01.
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5. สรุปผล
ไมยราบซึ่งเป็นวัชพืชที่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเกษตร สามารถน้ามาใช้ท้าน้้าหมักชีวภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของ
ผักชีพันธุ์สายสมร โดยแนะน้าให้ใช้ที่ระดับความเข้มข้น 1:500 เพราะที่ระดับดังกล่าวมีผลท้าให้ต้นผักชีมีการเจริญเติบโตด้านความ
สูงต้น จ้านวนใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้าต้น ความยาวราก และมวลชีวภาพมากที่สดุ
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ชนิดและการแพร่กระจายของหอยตลับในประเทศไทย
Species and Distribution of Hard Clam (Meretrix spp.) in Thailand
หทัยรัตน์ สุดตา สุภาวิณี ทัศนสุวรรณ และ ณรงค์ วีระไวทยะ
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บทคัดย่อ
การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของหอยตลับในประเทศไทย บริเวณหาดทรายเลนฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยของ
ประเทศไทย โดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง 15 สถานี และรวบรวมข้อมูลจากการรับซื้อจากชาวประมง 24 สถานี รวมทั้งสิ้น 39 สถานี แล้ว
นามาตรวจสอบลักษณะทางอนุกรมวิธาน จากการศึกษาพบหอยตลับ 5 ชนิด ได้แก่ Meretrix meretrix, M. lusoria, M. casta, M.
planisulcata และ M. ovum บริเวณที่สารวจพบว่ามีความหลากหลายของหอยตลับสูงสุด 4 ชนิด คือ ปากน้านครศรีธรรมราช และ
ปากน้าตรัง รองลงมาคือบริเวณหาดแม่ราพึง หาดแม่พิมพ์ ปากน้าประแสร์ อ่าวไข่ จังหวัดระยอง ส่วนอ่าวนาง คลองประสงค์ แหลม
กรวด จังหวัดกระบี่พบหอยตลับ 3 ชนิด ชนิดที่พบได้ทุกสถานี คือ M. meretrix และพบว่าชนิดที่มีการแพร่กระจายทั้งในบริเวณ
ชายฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่ M. meretrix, M. lusoria และ M. casta นอกจากนี้รูปแบบการเจริญเติบโต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้าหนักของ M. meretrix และ M. lusoria พบว่าทั้ง 2 ชนิด ที่ทาการศึกษาในดอนหอยหลอด
จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 2552 มีรูปแบบการกระจายแบบ random distribution และมีการเติบโตเป็นแบบ allometric มีสมการ
ความสัมพันธ์ คือ W =0.3118L3.056 และ W =0.3114L3.098 ตามลาดับ
คาสาคัญ : หอยตลับ ความหลากหลาย ประเทศไทย

Abstract
Species diversity and distribution pattern of hard clams (Meretrix spp.) were investigated along the sandy
mud area of the coasts of Thailand: the Andaman sea and The Gulf of Thailand. Samples were obtained from 39
locations, 15 of which were randomly collected from the field and other 24 locations were bought from local
market. Our results indicated that five species of hard clam were found: Meretrix meretrix, M. lusoria, M. casta, M.
planisulcata and M. ovum. Among 39 locations, Pak Nam Nakorn Sri Thammarat of Nakorn Sri Thammarat province
and Pak Nam Trang of Trang province showed a highest species diversity (4 species), followed by Haad Mae Ram
Pueng, Haad Mae Pim, Pak nam Pra Sae and Ao Kai of Rayong province and Ao Nong, Khong Prasong and Lam Krod
of Krabi province, where 3 species were recorded. Meretrix meretrix were common in all locations. Three species,
M. meretrix, M. lusoria and M. casta, were found on both coasts of Thailand. Furthermore, the growth pattern and
length/weight relationship of M. meretrix and M. lusoria were investigated from Don Hoi Lod (Sumut Songkham
province) in 2009. The results revealed that distribution pattern of both species were random, and their growth
patterns were allometric, with the relationships equation of W = 0.3118L3.056 and W. = 0.3114L3.098 respectively.
Keywords: Hard Clam, Meretrix spp., species diversity, Thailand

1. บทนา
จากการศึกษาหอยตลับของสานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (2545) รายงานว่าหอยตลับมีหลายชนิด ทั่วโลกพบ 9 ชนิด
และในปี 2003 Kin-Yang Lai and Yung-Gong Nien (2004) พบหอยตลับชนิดใหม่ คือ Meretrix tigris Lai&Nieh, 2008 ในประเทศ
ใต้หวัน บริเวณชายฝั่ง Taiwan Strait off Taichung ดังนั้นหอยตลับทั่วโลกจึงมีทั้งหมด 10 ชนิด ซึ่งในประเทศไทยพบหอยตลับทั้งสิ้น
7 ชนิด ได้แก่ M. meretrix , M. lusoria , M. casta, M. planisulcata , M.lamarckii, M. lyrata และ M. ovum (สานักวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่ง, 2545) ชนิดที่สาคัญ ได้แก่ M. Meretrix พบมากทางฝั่งอ่าวไทย เช่น จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฏร์ธานี และชนิด M.casta พบมากทางฝั่งอันดามัน และแถบจังหวัดสมุทรสงคราม ชลบุรี (จินตนา
และคณะ, 2547) Yoosukh and Matsukuma (2000) ทาการเก็บตัวอย่างและจัดจาแนกทางอนุกรมวิธาน หอยจากประเทศไทย 4
ชนิด และรายงานว่า หอยสองฝาในสกุล Meretrix พบได้ทั่วไปทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทย ในบริเวณดอนหอยหลอดจังหวัด
สมุทรสงคราม พบหอยตลับ 2 ชนิด ได้แก่ M. meretrix และ M. lusoria (Veeravaitaya, 2010) ส่วน สุทธิโณและคณะ (2548)
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รายงานว่าพบหอยตลับ 2 ชนิด คือ M.meretrix และ M.casta ในบริเวณเดียวกัน ทาให้เกิดประเด็นปัญหาที่ว่าอันที่จริงแล้วใน
ประเทศไทยพบหอยตลับทั้งหมด 7 ชนิดจริงหรือไม่และชนิดที่พบเป็นชนิดใดเป็นชนิดที่ถูกต้อง หอยตลับเป็นอาหารทะเลรสชาติดี ซึ่ง
ใช้บริโภคทั้งภายในประเทศ และแกะเนื้อส่งจาหน่ายไปยังต่างประเทศเป็นจานวนมาก จัดได้ว่าเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่สาคัญ ทารายได้
ให้แก่เกษตรกรประมงในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2543 มีผลผลิตจากการประมงรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งเป็น
ผลผลิตจากการจับจากธรรมชาติ 2.7 ล้านตัน (อันดับที่ 9 ของโลก)(อภิรักษ์ และคณะ, 2550) และจากการเพาะเลี้ยง 0.7 ล้านตัน (เป็น
อันดับที่ 5 ของโลก) เปลือกหอยยังใช้ประโยชน์ในการนามาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกของประดับตกแต่งต่างๆ จึงมีการเก็บหอยตลับ
ขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจานวนมาก อีกทั้งในปัจจุบันนี้ การขยายตัวของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการจับหอยในปริมาณมากเกิน
กาลังการผลิตสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ทาให้พันธุ์หอยในธรรมชาติ มีปริมาณลดน้อยลงในทุกแหล่งการ
แพร่กระจาย ดังนั้นการศึกษาด้านชีววิทยาบางประการของทรัพยากรหอยตลับจะทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยาวและน้าหนัก การแพร่กระจายของหอยตลับ ชนิดและขนาดที่ถูกนามาใช้ประโยชน์ สามารถนามาประเมินถึงสภาวะทรัพยากรหอย
ตลับในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ในการวางแผน การจัดการทรัพยากรหอยตลับกาหนดปริมาณการใช้ประโยชน์
และกาหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรหอยตลับให้ยั่งยืนตลอดไป ในลักษณะที่สมดุลทางธรรมชาติ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ อย่าง
สูงสุด ในด้านพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ต่อไป

2. อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาชนิด และการแพร่กระจายหอยตลับในประเทศไทย
ทาการสารวจชนิดพันธุ์ของหอยตลับ โดยเก็บข้อมูลหอยตลับภาคสนามบริเวณหาดทรายเลน ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าว
ไทย รวม 15 สถานี พื้นที่ศึกษาพื้นที่ละ 1 ตารางเมตร และรวบรวมข้อมูลจากการรับซื้อหอยตลับจากชาวประมง 24 สถานี รวม
เก็บทั้งสิ้น 39 สถานี แล้วนาตัวอย่างหอยตลับที่ได้ มาตรวจสอบลักษณะทางอนุกรมวิธาน ตามคู่มือวิเคราะห์หอยตลับของ
Swennen et al.(2001.), Brian Davy and Michael Graham (1982) และ McCoy and Chongpeepien (1988)

การศึกษารูปแบบการกระจาย และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและนาหนักของหอยตลับ
ทาการสุ่มเก็บตัวอย่างบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นตัวแทนในพื้นที่สารวจฝั่งอ่าวไทย โดยเก็บ
ตัวอย่างหอยตลับ ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 เป็นเวลา 12
เดือน ทาการศึกษารูปแบบการกระจาย และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้าหนักของหอยตลับทุกชนิดที่สารวจพบจากนั้น
ทาการทดสอบรูปแบบการกระจายของหอยตลับ ได้ค่าเฉลี่ยของประชากรค่า mean ค่า variance S.D โดยการเทียบ
variance/mean ratio = 1 คือ random distribution
> 1 คือ clumped distribution
< 1 คือ uniform distribution
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้าหนัก ของหอยตลับ โดยการนาหอยตลับที่ได้มาชั่งน้าหนักและวัดความ
ยาว ใช้สูตรหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้าหนัก (Sprugel, 1983) คือ W = aLb
โดยการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ a และ b และทดสอบความชัน b ของสมการว่ามีค่าเท่ากับ 3 หรือไม่ แล้วนาผลที่ได้ไป
หาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้าหนักจากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเจริญเติบโตของหอยตลับในพื้นที่ศึกษาหา
ความสัมพันธ์โดยนาข้อมูลที่ได้ใส่ในตาราง Excel แล้วนาค่าความยาวและน้าหนักไปแปลงข้อมูลโดยใช้ ln (ล๊อกกาลิทึ่ม) จากนั้นไป
หาความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม regression ใน Excel

3. ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
การศึกษาชนิด และการแพร่กระจายหอยตลับในประเทศไทย
ชนิดและการแพร่กระจายของหอยตลับ บริเวณชายฝั่งที่เป็นหาดทรายเลนทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยของประเทศไทย พบหอย
ตลับทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ M. meretrix, M. lusoria, M. casta, M. planisulcata และ M. ovum (ภาพที่ 1) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้พบจานวน
ชนิดน้อยกว่า (สานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, 2545) ซึ่งรายงานว่าในประเทศไทยพบหอยตลับทั้งสิ้น 7 ชนิด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมีผลต่อแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของหอยตลับ จึงทาให้พันธุ์หอยตลับในธรรมชาติมีจานวนลดน้อยลง
บริเวณที่มีพบหอยตลับแพร่กระจายหนาแน่น ได้แก่ บริเวณปลายแหลมกลัดจังหวัดตราด อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม แหลมผักเบี้ย หาดเจ้าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี อ่าวมะนาวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งอาเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณทั้งฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ อ่าวกะเปอร์ ปากน้าระนอง จังหวัด
ระนอง หาดคต ดอนหอยตลับ ตาบลมะรุ่ย อาเภอทับปุด อ่าวพังงา อ่าวทับละมุ จังหวัดพังงา ปากน้าตรัง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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โดยชนิดที่พบว่ามีการแพร่กระจายทั้งในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่ Meretrix meretrix (พบทุกสถานี) ,
M. lusoria และ M. casta บริเวณที่สารวจพบว่ามีความหลากหลายของหอยตลับสูง (4 ชนิด) คือ ปากน้านครศรีธรรมราช และ
ปากน้าตรังรองลงมาคือบริเวณหาดแม่ราพึง หาดแม่พิมพ์ ปากน้าประแสร์ อ่าวไข่ จังหวัดระยอง อ่าวนาว คลองประสงค์ แหลมกรวด
จังหวัดกระบี่ (ตารางที่ 1) (ภาพที่ 2)

Meretrix lusoria

M. casta

M. meretrix

M. planisulcata

M. ovum

ภาพที่ 1 ชนิดของหอยตลับที่สารวจพบในประเทศไทย
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ตารางที่ 1 ชนิดของหอยตลับที่สารวจพบในแต่ละสถานี
Location

Province

Species of Hard clams found

Laem klat,
Ao tankoo
Lam ngob
Khung Kraben Bay,
Khamno River mouth,
Ao Khung Kraben,
kung viman,
Mae Pim,
Mae Rampung
Prasae River mouth,
Aokai,
Bang sai
Ao ang sila
Bang Saen Beach,
Bang pra Beach, Sriracha
Bangsara Beach, Sattahip
Samasan, Sattahip
Bang Pakong River mouth,
Don Hoi Lot,
Chaosamran Beach
Laem Phak Bia,
Ao Bangpoo
Ao Manao,
Sairee beach
Chumphon River mouth,
Ban koh yay rung, kaper
Khlong khampuan,
Bangnaisri Takua Pa
Thai Muang Beach
Don Hoi Talab,
Siray Bay
Rawai Beach
Ban Pak Nam Kradae,
Pak ban Don,
Ao Nang,
Klongprasong,
Leamkrult, Khlong Khanan
Trang River mouth
Nakhonsithammarat River mouth

Trad
Trad
Trad
Chanthaburi
Chanthaburi
Chanthaburi
Chanthaburi
Rayong
Rayong
Rayong
Rayong
Chon Buri
Chon Buri
Chon Buri
Chon Buri
Chon Buri
Chon Buri
Chachoengsao
Samut Songkhram
Phetchaburi
Phetchaburi
Prachuap Khiri Khan
Prachuap Khiri Khan
Chumphon
Chumphon
Ranong
Ranong
Phangnga
Phangnga
Phang Nga
Phuket
Phuket
Surat Thani
Surat Thani
Krabi
Krabi
Krabi
Trang
Nakhonsithammarat

M. lusoria , M. meretrix
M. lusoria , M. meretrix
M. lusoria , M. meretrix
M. meretrix , M. planisulcata
M. meretrix , M. planisulcata
M. meretrix , M. planisulcata
M. meretrix , M. planisulcata
M. lusoria , M. meretrix , M. planisulcata
M. lusoria , M. meretrix , M. planisulcata
M. lusoria, M. meretrix , M. planisulcata
M. lusoria ,M. meretrix , M. planisulcata
M. meretrix , M. planisulcata
M. meretrix , M. planisulcata
M. meretrix , M. planisulcata
M. meretrix , M. planisulcata
M. meretrix , M. planisulcata
M. meretrix , M. planisulcata
M. meretrix , M. planisulcata
M. lusoria , M. meretrix
M. lusoria , M. meretrix
M. lusoria , M. meretrix
M. lusoria , M. meretrix
M. meretrix, M. casta
M. meretrix, M. casta
M. lusoria , M. meretrix
M. meretrix, M. casta
M. meretrix, M. casta
M. meretrix, M. casta
M. meretrix, M. casta
M. meretrix, M. casta
M. meretrix, M. casta
M. meretrix, M. casta
M. lusoria , M. meretrix
M. lusoria , M. meretrix
M. casta , M. meretrix , M. ovum
M. casta, M. meretrix , M. ovum
M. casta, M. meretrix , M. ovum
M. casta, M. lusoria , M. meretrix M. ovum
M.casta , M. lusoria , M. meretrix, M. ovum
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Number of
species
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
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ภาพที่ 2 จานวนชนิดของหอยตลับที่สารวจพบในแต่ละพืนที่
การศึกษารูปแบบการกระจาย และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและนาหนักของหอยตลับ
จากการศึกษารูปแบบการกระจาย และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้าหนักของหอยตลับ 2 ชนิด คือ M. meretrix
และ M. lusoria บริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทาการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยตลับ ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร เดือนละ 1
ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 พบว่า
รูปแบบการกระจายของหอยตลับชนิด M. meretrix มีการกระจายแบบ random distribution คือ มีค่า variance/mean
ratio = 1
รูปแบบการกระจายของหอยตลับชนิด M. lusoria มีการกระจายแบบ random distribution คือ มีค่า variance/mean
ratio = 1
เมื่อพิจารณา ค่า variance/mean ratio = 1 นั่นคือรูปการแพร่กระจายของ M. meretrix และ M. lusoria บริเวณดอน
หอยหลอด เป็นแบบ Random distribution นั่นคือไม่มีแบบแผนการกระจายตัวที่แน่นอน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตของหอยตลับในพื้นที่ศึกษาหาความสัมพันธ์โดยนาข้อมูลที่ได้ใส่ในตาราง Excel แล้ว
นาค่าความยาวและน้าหนักไปแปลงข้อมูลโดยใช้ ln (ลอกการิทึ่ม) จากนั้นไปหาความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม regression ใน Excel
แล้วแปลข้อมูลพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้าหนักของหอยตลับชนิด M. Meretrix ได้สมการแสดงความสัมพันธ์ คือ W
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W (g)

= 0.3118L3.1และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้าหนักของหอยตลับชนิด M. lusoria ได้สมการแสดงความสัมพันธ์ คือ W =
0.3114L3.1 (ภาพที่ 3)
หอยตลับทั้ง 2 ชนิดมีรูปแบบการกระจายแบบ random distribution ซึ่งเป็นการกระจายตัวแบบอิสระไม่เป็นระเบียบ พบ
มากบ้างน้อยบ้างในแต่ละที่ ตาแหน่งที่พบตัวหนึ่งจะไม่สัมพันธ์กับตัวอื่น (พรทิพย์, มปท.) มีการเติบโตเป็นแบบ allometric (ค่า b ไม่
เท่ากับ 3) และมีค่าการเติบโตใกล้เคียงกันมาก โดยพิจารณาจากค่า c (M. meretrix มีค่า C = 0.3118 และ M. lusoria มีค่า C =
0.3114) ที่บ่งบอกได้ถึงลักษณะการเติบโต และค่า n แสดงรูปร่างของสัตว์ชนิดนั้น ซึ่ง ประเสริฐ และคณะ (2552) ได้ทาศึกษารูปการ
เติบโตของหอยตลับ M. casta ในบริเวณปากแม่น้าปะเหลียน พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตรัง พบว่ามีการมีการเติบโตเป็นแบบ allometric
เช่นเดียวกัน
y = 0.3175x3.0561

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0.00

W (g)

Meretrix meritrix

R2 = 0.9591
n = 1184

1.00

2.00

3.00

W= 0.3114L3.098
R2=0.9739
n=240

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0.00

1.00

2.00

4.00

5.00

6.00

7.00

L (cm)

3.00

M. lusoria

4.00

5.00

6.00

L (cm)

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและนาหนักของ Meretrix meretrix และ M. lusoria

4. สรุปผล
ปัจจุบันหอยตลับทั่วโลกมี 10 ชนิด ในการศึกษาครั้งนี้พบ 5 ชนิดได้แก่ M. meretrix M. lusoria , M. casta, M.
planisulcata และM. ovum บริเวณที่สารวจพบว่ามีความหลากหลายของหอยตลับสูงสุด (4 ชนิด) คือ ปากน้านครศรีธรรมราช
และปากน้าตรัง รองลงมาคือบริเวณหาดแม่ราพึง หาดแม่พิมพ์ ปากน้าประแสร์ อ่าวไข่ จังหวัดระยอง อ่าวนาว คลองประสงค์ แหลม
กรวด จังหวัดกระบี่ พบหอยตลับ 3 ชนิดโดยชนิดที่มีการแพร่กระจายทั้งในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่
M. meretrix, (พบทุกสถานี) M. lusoria และ M. casta ในเรื่องรูปแบบการเจริญเติบโต และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและ
น้าหนักของ M. meretrix , M. lusoria พบว่า หอยตลับทั้ง 2 ชนิด มีรูปแบบการกระจายแบบ random distribution และ มีการ
เติบโตเป็นแบบ allometric มีสมการความสัมพันธ์ คือ W =0.3118L3.056 และ W =0.3114L3.098 ตามลาดับ

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาชีววิทยาประมงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องปฏิ บัติการสาหรับการทางานวิจั ยและขอขอบคุณ
สถาบันวิจัย และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนทุนในการวิจัย
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บทคัดย่อ
จากการตรวจสอบวงรอบการสืบพันธุ์และการทดลองผสมเทียมช้างไทย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อเป็นต้นแบบสู่การ
ขยายพันธุ์ช้างไทยที่อาศัยเทคนิคทางการสืบพันธุ์และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ปัจจุบันช้างเอเชียอยู่ใน appendix 1
ของ Cites ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอัตราการขยายพันธุ์ได้ของช้างเอเชีย น้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราการตาย (ISIS data, 2015) หาก
เป็นเช่นนี้ต่อไปช้า งเอเชียจึงมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ ขณะเดียวกันในปี 2008 มีการประเมิ นว่าสถานการณ์ช้างเอเชียที่อยู่ตาม
ธรรมชาติกาลังอยู่ในขอบเหวแห่งการสูญพันธุ์ ปัญหาการขยายพันธุ์ได้ ยากในกรงเลี้ยงอาจเกี่ยวข้องกับการทางานของต่อมไร้ท่อ
ภาวะโภชนาการ ปัญหากลุ่มประชากรจากข้อจากัดของการเพาะเลี้ยง ในการศึกษานี้จึงได้มีการนาเอาองค์ความรู้ทางด้านการ
สืบพันธุ์มาประยุกต์ใช้เพื่อการเพาะขยายพันธุ์ได้โดยไม่ทาให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมสูญเสียไปและคงคุณลักษณะที่ดีของ
ช้างที่สมควรทาการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งในการศึกษานี้ได้มีการศึกษาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2014 ถึง ปัจจุบัน (พฤษภาคม 2560) มีการ
วิเคราะห์ค่าปริมาณฮอร์โมนจากตัวอย่างเลือดของช้างเพศเมียจานวน 4 ตัวที่เก็บจากหลอดเลือดบริเวณใบหู และมีการเก็บน้าเชื้อ
จากเพศผู้จานวน 3 ตัว ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนพบว่าเพศเมียมีวงรอบการสืบพันธุ์อยู่ที่ 14-17
สัปดาห์ (n=9 วงรอบ) พิสัยค่าปริมาณฮอร์โมนมีค่าอยู่ในช่วง 0.1 to 3.4 ng/ml .ในระยะที่เป็น follicular phaseมีค่าปริมาณ
ฮอร์โมน progesterone อยุ๋ในระดับต่า (พิสัย 0.1-0.5 ng/ml) ซึ่งกินเวลานาน 4 ถึง 6 สัปดาห์ มีระยะลูเตียสเฟส (luteal
phase) นานประมาณ 8 ถึง 11 สัปดาห์ ซึ่งจะมีระดับของฮอร์โมน progesterone คงอยู่ในระดับสูง (0.6 - 3.4 ng/ml) และเมือ
พบระดับฮอร์โมนเริ่มเข้าสู่ระดับต่าจะมีการตรวจวัดฮอร์โมนการตกไข่เพื่อกาหนดช่วงเวลาการผสมเทียม โดยการตรวจหา
luteinizing hormone (LH) ซึ่งพบว่าในช้างมีการเพิ่มระดับขึ้นของฮอร์โมนดังกล่าวเป็น 2 ช่วงคลื่น ช่วงคลื่นแรกเรียกว่า
anovulatory surge (anLH) และคลื่นที่สองที่จะมีการตกไข่และเป็นช่วงที่จะมีการผสมเทียมด้วยการฉีดน้าเชื้อเข้าสู่อวัยวะสืบพันธุ์
เพศเมี ยโดยการอาศั ย กล้ อ งเอนโดสโคปที่ ได้ รั บการสนับ สนุน จากศู นย์ อนุ รั กษ์ ช้างล าปางส่ องน าทางการฉี ดน้ าเชื้ อ เรี ยกว่ า
“ovulation surge” (ovLH) ซึ่งมีระยะห่างกัน 19-21 วัน พิสัย 0.2 ถึง 9.0 ng/ml ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปตามรายงานจาก
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามพบว่าระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน luteinizing hormone (LH) ที่แสดงถึงการตกไข่มีความเข้มข้นอยู่
ในระดับต่าในบางช่วงเวลา ผลจากการทดลองผสมเทียม 7 ครั้งในเพศเมียจานวน 4 เชือก พบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนเช่นเดียวกันกับรายงานของ (Brown et al., 2004) ที่แสดงถึงแนวโน้มการตั้งท้องระยะแรก ในช้างจานวน 1 เชือก
คาสาคัญ: การผสมเทียมช้าง ฮอร์โมนทางการสืบพันธุ์ ลูทิไนท์ซงิ่ ฮอร์โมน (LH) ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
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Abstract
Study of the reproductive cycle and artificial insemination (AI) of Asian elephants at Khao Kheow
Open Zoo has been initiated in order to increase the captive population by using newer controlled
reproductive techniques and develop the potential of Thai researchers. From March 2014 to May 2017, blood
samples (from an ear vein) were collected from four females and semen was collected from three males. The
samples from females were collected once a week to trace the progesterone profile using single-antibody EIA.
The results showed that the females had reproductive cyclicality and the length of the estrous cycle ranged
from 14 to 17 weeks (n = 9). Progesterone varied from 0.1 to 3.4 ng/ml during the follicular phase, with
progesterone hormones continuing at low levels (0.1-0.5 ng/ml) for a further 4 to 6 weeks. The next luteal
phase is about 8 to 11 weeks when progesterone hormone concentrations are high (0.6 - 3.4 ng/ml). When
progesterone levels in blood serum began to decline to a low level (Inter follicular phase), the elephants
began to enter a period of estrus. To determine the duration of the follicular phase, serum samples were
collected daily to monitor luteinizing hormone (LH). These studies show that elephants have two surges of
luteinizing hormone (LH) during their follicular phase. The first LH surge, called the anovulatory surge (anLH)
and the second surge referred to as the ovulation surge (ovLH). The first LH surge is necessary to stimulate the
ovulation which is 19-21 days before the second LH surge. Knowing this sequence permits precise scheduling
of Artificial Insemination. When LH hormone levels ranged from 0.2 to 9.0 ng/ml, artificial insemination was
attempted with fresh semen in 4 females from April 2015 to December 2017. Subsequent testing showed the
hormone levels of one female changing after AI.
Keywords: Elephant insemination, Reproductive endocrinology, Luteinizing Hormone (LH) surges,
Progesterone Hormone
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การใช้อาหารสาเร็จรูปร่วมกับสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารหอยจอบ
Artificial Feed and Algae Using for Feeding Pinna bicolor
ชงโค แซ่ตั้ง
Chongko Saetung
สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
e-mail: chongko_s@yahoo.com โทร. 086-3812506

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยจอบที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป
ร่วมกับสาหร่ายในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ภายใต้สภาวะการเลี้ยงในโรงเรือน โดยใช้หอยจอบที่จับจากธรรมชาติในจังหวัด
ชลบุรี ขนาดความยาวตั้งแต่ 13 เซนติเมตรขึ้นไป นามาเลี้ยงเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับสภาพบ่อที่เป็นพื้นปูนนาน 10 วัน โดยใช้น้า
ทะเลที่มีความเค็ม 30-33 ppt. หลังจากนั้นแบ่งหอยจอบออกเป็น 3 กลุ่มการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้า โดยกลุ่มการทดลองที่ 1 เลี้ยง
ด้วยอาหารสาเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงลูกกุ้งทะเลระยะ mysis ในอัตรา 1 ส่วน ร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. + Tetraselmis sp.) 1 ลิตร
กลุ่มการทดลองที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 1.5 ส่วนร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. +Tetraselmis sp.) 1 ลิตร และ กลุ่มการ
ทดลองที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 2 ส่วนร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. +Tetraselmis sp.) 1 ลิตร ทุกกลุ่มการทดลองได้รับ
อาหารวันละ 1 ครั้ง ทาการเลี้ยงนาน 4 เดือน บันทึกความยาว ความกว้าง และ ชั่งน้าหนักของหอยทุกเดือน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง พบว่าหอยทุกกลุ่มมีอัตรารอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน ทั้งความยาวและน้าหนัก
คาสาคัญ: หอยจอบ อาหารสาเร็จรูป สาหร่าย อัตราการเจริญเติบโต

Abstract
The purpose of this research was to determine the growth rate and survival rate of Pinna bicolor fed
with commercial feed mixed with algae in 3 different proportions under the indoor conditions. Pinna bicolor
with the size more than 13 cm. height were caught from the natural in Chonburi province and were
acclimatized in the cement pond for 10 days. 30-33 ppt. of seawater were used in the experiment. After
acclimatization, P. bicolor were divided into 3 treatments with 3 replications. Treatment I was fed with 1 part
of commercial feed for mysis stage of shrimp mix with 1 liter of Isochrysis sp. + Tetraselmis sp.. Treatment II
was fed with 1.5 parts of commercial feed mix with 1 liter of Isochrysis sp. + Tetraselmis sp. and Treatment III
was fed with 2 parts of commercial feed mix with 1 liter of Isochrysis sp. + Tetraselmis sp.. All experimental
groups were fed once a day for 4 months. Height, width and weight of P. bicolor were recorded every month.
At the end of the experiment It was found that all treatments had a survival rate of 100% and growth rates
showed no difference in height, width and weight.
Keywords: Pinna bicolor, artificial feed, algae, growth rate

1. บทนา
หอยจอบหรือซองพลู เป็นหอยพื้นเมืองของประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ เปลือกด้านนอกมีสีเข้มออกดา เปลือกด้านในมีสี
ขาวเป็นมุก ปลายด้านหน้ากว้าง และเรียวลงด้านท้าย หอยจอบนี้ มีการนามาใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเอ็นหอยหรือ
กล้ามเนื้อที่ใช้ยึดเปลือก นามาปรุงเป็นอาหารได้หลายประเภท รวมทั้งสามารถรับประทานสดแบบอาหารญี่ปุ่น ก็ทาได้ เอ็นหอยมี
รสชาติดี แต่ไม่เหนียว และมีขนาดใหญ่กว่าเอ็นหอยเชลล์ที่วางจาหน่ายอยู่ทั่วไป
ปัจจุบัน หอยชนิดนี้ยังไม่มีการเพาะเลี้ยง จึงต้องจับจากธรรมชาติทั้งสิ้น ปริมาณการจับจากธรรมชาติมา กขึ้นทุกปี
เนื่องจากเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่ปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นจึงพบการจาหน่ายเฉพาะร้านอาหารที่อยู่ใน
พื้นที่ที่จับหอยชนิดนี้ได้ และร้านอาหารทะเลหรือภัตตาคารที่มีชื่อเสียงเท่านั้น ปริมาณความต้องการเอ็นหอยจอบที่มากขึ้นทุกปี
ทาให้ในบางปี พบว่าปริมาณหอยในธรรมชาติบางแหล่ง หายไปจานวนมากหรือจับได้น้อยลง ขนาดหอยที่จับได้ก็เล็กลงด้วย
ตัวอย่างเช่นที่บริเวณชายฝั่งอาเภอศรีราชาและอาเภอสัตหีบ ในเขตจังหวัดชลบุรี เป็นต้น
เนื่องจากหอยดังกล่าว มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นหอยเศรษฐกิจของประเทศไทยและเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ ดังนั้นจึง
ต้องทาการศึกษาทั้งในแง่การเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ ซึ่งโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจากงานวิจัยในปีที่แล้ว ซึ่งได้
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ศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงหอยจอบในโรงเรือน และผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าหอยจอบสามารถนามาเลี้ยงในโรงเรือนได้
จึงทาการศึกษาด้านการใช้อาหารสาเร็จรูปที่มีการวางขายในท้องตลาดร่วมกับการใช้สาหร่าย ซึ่งจะทาให้การเลี้ยงหอยในโรงเรือนมี
ความสะดวก และลดภาระงานด้านการเตรียมสาหร่ายจานวนมาก ตลอดจนลดการใช้พื้นที่ในการเตรียมสาหร่ายสาหรับเป็นอาหาร
ของหอยลง ทาให้พัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นหอยเศรษฐกิจต่อไป การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดตายของหอยจอบที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูปร่วมกับสาหร่ายในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ภายใต้สภาวะการเลี้ยงใน
โรงเรือน
หอยจอบจัดอยู่ใน Family Pinnidae พบว่ามีการกระจายอย่างแพร่หลายตั้งแต่ ตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา มาจนถึง
ไทย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และ ทางเหนือของประเทศญี่ปุ่น (Butler and Keough, 1981) หอยครอบครัวนี้ เป็นหอยสองฝาที่มีขนาด
ใหญ่ มีความยาวตั้งแต่ 30-48 เซนติเมตร เปลือกมีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม สีเหลืองอมน้าตาล ฝังตัวอยู่ในพื้นดินยึดติดโดยอาศัย
หนวด (byssal threads) การศึกษาอายุของหอยในกลุ่มนี้ Garcia-March and Marquez-Aliaga (2007) แนะนาให้ดูจากร่องรอยที่
ปรากฏอยู่บนฝาด้านในซึ่งเกิดจากรอยตาแหน่งของกล้ามเนื้อที่ยึดฝา (posterior adductor muscle scars)
การเกิดของหอยจอบในธรรมชาติ ในแต่ละภูมิภาคจะไม่เหมือนกัน เช่น Pinna nobilis ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จะพบลูก
หอยจ านวนมากในเดือนกรกฎาคม แต่พอปี ค.ศ. 2007 พบว่าลู กหอยจะเกิดมากในปลายเดือนสิงหาคมถึงต้ นเดือนกันยายน
(Cabanellas-Reboredo et al.,2009)
ในประเทศมาเลเซียมีการศึกษาชนิดของหอยจอบระหว่าง Pinna bicolor Gmelin และ Pinna deltodes Menke โดย
อาศัยรูปร่างภายนอกและข้อมูลทั่วไป พบว่าหอยทั้ง 2 ชนิด อยู่ในพื้นผิวดินที่ต่างกัน โดย Pinna bicolor Gmelin อยู่ในพื้นดินที่
อ่อนนุ่มและเป็นทราย ส่วน Pinna deltodes Menke อยู่ในพื้นดินที่แข็งกว่า ทั้งสองยังแตกต่างกันที่ความกว้างของเปลือก ร่องบน
เปลือก และตาแหน่งของกล้ามเนื้อ posterior adductor muscle (Idris, et al., 2009)
ในประเทศออสเตรเลีย มีการศึกษาการเจริญเติบโตของหอยจอบชนิด Pinna bicolor โดย Butler (1987) ได้ศึกษาการ
เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ พบว่าหอยสามารถเจริญจนมีความยาว 15 เซนติเมตรในเวลา 1 ปี โดยมีอัตราการตายต่ามาก ซึ่ง
หอยจอบที่อยู่ในเขต intertidal จะมีขนาดโตเต็มที่เล็กกว่าหอยจอบที่อยู่ในเขต subtidal Beer and Southgate (2006) ได้ทดลอง
การเลี้ยงหอยจอบแบบแขวนเช่นเดียวกับการเลี้ยงหอยมุกในทะเล ซึ่งใช้วิธีล่อลูกหอยจากธรรมชาติในแหล่งห่างชายฝั่งออกไป ที่
ระดับความลึก 2 และ 6 เมตร จากนั้นนามาเลี้ยงในถุงซึ่งแขวนไว้ในทะเล พบว่า หอยจอบที่แขวนในถุงเมื่อครบ 1 ปี มีความยาวได้
ถึง 15 เซนติเมตร และมีการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ ช่วงที่อวัยวะสืบพันธุ์มีการพัฒนานี้ อัตราการเจริญเติบโตจะช้าลง ซึ่งคาดว่า
น่าจะเป็นผลมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
ในประเทศไทย หอยจอบ หรือ หอยซองพลู ที่พบอยู่มี 3 ชนิด คือ Pinna bicolor Gmelin, 1971 Atrina pectinata
Linnaeus, 1758 และ Atrina vexillum Born, 1778 พบกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ ทั่วไปในอ่าวไทย ได้แก่ เกาะคราม เกาะจาน
และทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นทรายและน้าใส กินอาหารโดยการกรองอาหารขนาดเล็ก ได้แก่ แพ
ลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ ซากพืชและซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย ในประเทศไทยนิยมนากล้ามเนื้อมาบริโภค ส่วนของเปลือกนาไป
ทาเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศไทย ยังไม่พบว่ามีการเพาะเลี้ยง การใช้ประโยชน์จากหอยชนิดนี้จึงจับมาจาก
ธรรมชาติทั้งสิ้น (หอยจอบ หรือหอยซองพลู, 2560)
การศึกษาการเพาะเลี้ยงหอยสองฝาในประเทศไทย พบว่า การเลี้ยงหอยมือเสืออายุ 3 ปี ในกรงตาข่ายพลาสติกและกรงตา
ข่ายโลหะ บริเวณชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ความหนาแน่น 45 และ 75 ตัวต่อกรง พบว่าในเวลา 1 ปี 3 เดือน มีอัตรารอดตาย 79.84 %
ความยาวเปลือกเพิ่มขึ้นจาก 9.90 ซม. เป็น 15.45 ซม. (กนกศักดิ์ และ ก้องเกียรติ , 2548) การเลี้ยงหอยมุกน้าจืดในระบบน้า
หมุนเวียน 2 แบบ พบว่าหอยระยะจูวีไนล์นามาเลี้ยงนาน 60 วัน มีอัตรารอดตาย 60.34 % และ 78.84 % โดยให้สาหร่ายผสม
ระหว่าง Chlorella sp. และ Kirchneriella incuvata ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ความหนาแน่น 1x 105 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และเมื่อ
เลี้ยงหอยระยะเต็มวัย จากหอยอายุ 10 เดือนเลี้ยงนาน 10 เดือน ปรากฏว่าหอยมีอัตรารอดตาย 100 % (สาธิต, 2550)
เนื่องจากในประเทศไทย ยังไม่มีรายงานการเลี้ยงหอยจอบ ดังนั้นการพัฒนาและดัดแปลงรูปแบบการเลี้ยงหอยสองฝา
น่าจะนาไปสู่การพัฒนาการเลี้ยงหอยจอบให้ประสบความสาเร็จได้

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมพันธุ์และโรงเรือนเลี้ยงหอยจอบ
รวบรวมพันธุ์หอยจอบชนิด Pinna bicolor จากชายฝั่งในจังหวัดชลบุรี ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 13 เซนติเมตรขึ้นไป นามา
เลี้ยงเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับสภาพบ่อที่เป็นพื้นปูนโดยใช้น้าทะเลที่ผ่านการเชื้อแล้ว ในโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้าของสาขาวิชาประมง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยใช้ความเค็มในการเลี้ยงอยู่
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
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ในช่วง 30-33 ส่วนในพัน (ppt) เลี้ยงนาน 10 วัน ให้อาหารประกอบด้วยสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวและอาหารลูกกุ้งทะเลระยะ mysis
ที่ละลายในน้าทะเลและกรองผ่านผ้าโอล่อนแก้ว เป็นอาหาร ให้อาหารวันละ 1 ครั้ง พร้อมให้อากาศในบ่อตลอดเวลา

2.2 การหาอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยจอบที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูปร่วมกับ
สาหร่ายในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ภายใต้สภาวะการเลี้ยงในโรงเรือน
นาหอยจอบจากข้อ 2.1 นามาแบ่งเป็น 3 กลุ่มการทดลองๆ ละ 3 ซ้า โดย
กลุ่มการทดลองที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 1 ส่วน ร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. +Tetraselmis sp.) 1 ลิตร
กลุ่มการทดลองที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 1.5 ส่วนร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. +Tetraselmis sp.) 1 ลิตร
กลุ่มการทดลองที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 2 ส่วนร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. +Tetraselmis sp.) 1 ลิตร
ทั้ง 3 กลุ่มการทดลองได้รับสาหร่ายทั้งชนิดและความหนาแน่นของเซลล์สาหร่ายที่เท่ากัน ส่วนอาหารสาเร็จรูปใช้อาหาร
สาเร็จรูปสาหรับลูกกุ้งทะเลระยะ mysis ที่ละลายในน้าทะเล และกรองผ่านผ้าโอล่อนแก้ว ทุกกลุ่มการทดลองจะได้รับอาหารวันละ 1
ครั้ง ตลอดการทดลอง
ทาการเลี้ ยงหอยจอบนาน 4 เดือน บั นทึกการกิ นอาหาร โดยการสังเกตจากปริ มาณอาหารที่เหลือและคุ ณภาพน้าที่
เปลี่ยนไป วัดความยาว ความกว้างและชั่งน้าหนักของหอยจอบ ทุก 1 เดือน เพื่อมิให้รบกวนการดารงชีวิต
ระหว่างการทดลอง วัดความเค็ม อุณหภูมิ pH ปริมาณแอมโมเนีย และปริมาณออกซิเจนของน้าทุกกลุ่มการทดลองทุก 7 วัน
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้า และปรับระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้า การเปลี่ยนถ่ายน้า จะเปลี่ยนน้า 100%
พร้อมทาความสะอาดเปลือกของหอยจอบทุกครั้ง ทุกตัว
คานวณหาอัตรารอดตาย อัตราการเจริญเติบโต เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรารอดตาย อัตราการเจริญเติบโต ด้วยการคานวณหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test ในแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ภายหลังการปรับสภาพเป็นเวลานาน 10 วัน ในโรงเรือนที่ทาการทดลอง นาหอยจอบมาแบ่งใส่ตู้ทดลอง โดยวิธีการสุ่ม
ให้ได้จานวนเท่ากันทุกตู้การทดลอง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจัดหอยจอบที่ผ่านการปรับสภาพลงตู้ทดลอง
โดยใช้น้าทะเลความเค็ม 30-33 ppt. กลุ่มการทดลองที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 1 ส่วน ร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis
sp. +Tetraselmis sp.) 1 ลิตร กลุ่มการทดลองที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 1.5 ส่วนร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp.
+Tetraselmis sp.) 1 ลิตร และกลุ่มการทดลองที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 2 ส่วนร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. +Tetraselmis
sp.) 1 ลิตร ทาการเลี้ยงหอยจอบนาน 4 เดือน วัดความยาว ความกว้างและชั่งน้าหนักของหอยจอบทุก 1 เดือน ดังภาพที่ 2 ผลการ
ทดลองพบว่าหอยจอบมีความยาว (height) ความกว้าง (width) และน้าหนักดังแสดงในตารางที่ 1 2 และ 3
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ข.

ภาพที่ 2 การวัดขนาดหอยจอบ
ก. การวัดความยาว (height) ข. การวัดความกว้าง (width)

ตารางที่ 1 น้าหนักเฉลี่ยของหอยจอบในแต่ละเดือน
กลุ่มการทดลอง

น้าหนักเริ่มต้น (กรัม)

1
2
3

186
206
155

น้าหนักของหอยจอบ (กรัม) เมื่อครบเดือนทดลองที่
2
3
191
191
215
213
160
157

1
188
210
155

4
193
216
161

ตารางที่ 2 ความยาว (height) เฉลี่ยของหอยจอบในแต่ละเดือน
กลุ่มการทดลอง
1
2
3

ความยาวเริ่มต้น (ซม.)

ความยาวของหอยจอบ (ซม.) เมื่อครบเดือนทดลองที่
2
3
14.6
14.6
15.6
15.6
14.4
14.4

1
14.6
15.6
14.4

14.6
15.6
14.4

4
14.6
15.6
14.4

ตารางที่ 3 ความกว้าง (width) เฉลี่ยของหอยจอบในแต่ละเดือน
กลุ่มการทดลอง
1
2
3

ความกว้างเริ่มต้น
(ซม.)
9.6
9.7
9.3

ความกว้างของหอยจอบ (ซม.) เมื่อครบเดือนทดลองที่
2
3
9.6
9.6
9.7
9.7
9.3
9.3

1
9.6
9.7
9.3

4
9.6
9.7
9.3

ส่วนอัตราการรอดตายของหอยจอบที่ทาการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าทุกกลุ่มการทดลองมีอัตรารอดตาย 100
เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 อัตรารอดตายของหอยจอบในแต่ละเดือน
กลุ่มการทดลอง
1
2
3

1
100
100
100

อัตรารอดตายของหอยจอบ (%) เมื่อครบเดือนทดลองที่
2
3
100
100
100
100
100
100

4
100
100
100

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรารอดตาย อัตราการ
เจริญเติบโต ด้วยการคานวณหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range
test ในแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด พบว่า ทั้งความยาว (height) ความกว้าง (width) และน้าหนักของหอยจอบทุกกลุ่มการทดลอง
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ไม่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนอัตราการรอดตายก็ไม่มีความแตกต่างกัน แม้ว่าหอยจอบจะไม่มีความยาวและความกว้างเพิ่มขึ้น แต่มี
น้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สิ่งที่สังเกตพบคือ หอยจะมีการซ่อมแซมเปลือกที่ชารุด ซึ่งเป็นแผลที่เกิดจากการจับหอยมาจากธรรมชาติ
จากการศึกษาของ Beer และ Southgate (2006) พบว่าหอยจอบ P. bicolor มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วจนกระทั่ง
อายุประมาณ 40 สัปดาห์ขึ้นไป อัตราการเจริญเติบโตเริ่มลดลง โดยมีความยาวเปลือก (hinge length) เฉลี่ยในช่วงนั้นประมาณ 146.3
มิลลิเมตร (ความยาวเปลือกอยู่ในช่วง 77-237 มิลลิเมตร) และเป็นช่วงที่อุณหภูมิของน้าทะเลบริเวณที่เลี้ยงหอยสูงขึ้น ทั้งนี้สาเหตุที่ทา
ให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง เกิดจากกิจกรรมการสืบพันธุข์ องหอยจอบ เมื่อเปรียบเทียบขนาดของหอยจอบที่ Beer และ Southgate
(2006) เลี้ยงกับขนาดของหอยจอบที่ทาการทดลองในครั้งนี้ พบว่าหอยจอบที่ทาการทดลอง น่าจะอยู่ในช่วงที่หยุดการเจริญเติบโตเพื่อ
เตรียมตัวเข้าสู่กิจกรรมการสืบพันธุ์ โดยในช่วงแรก หอยนาอาหารที่ได้รับ ไปใช้ในการซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอจากการจับหอยมา
จากธรรมชาติ และภายหลังน่าจะใช้อาหารไปในกิจกรรมการสืบพันธุ์เช่นเดียวกับ Beer และSouthgate (2006) ทาให้อัตราการ
เจริญเติบโตไม่เพิ่มขึ้น

4. สรุปผล
การเลี้ยงหอยจอบด้วยอาหารสาเร็จรูป ซึ่งเป็นอาหารที่ใช้สาหรับเลี้ยงลูกกุ้งทะเลระยะ mysis ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 3
ระดับ ร่วมกับการให้สาหร่าย Isochrysis sp. และ Tetraselmis sp เพื่อเป็นอาหารหอยจอบ ภายใต้สภาวะการเลี้ยงในโรงเรือน โดย
ใช้หอยจอบที่จับจากธรรมชาติในจังหวัดชลบุรี ที่มขี นาดความยาวตั้งแต่ 13 เซนติเมตรขึ้นไป นามาเลี้ยงในตู้ทดลอง ทาการเลี้ยงนาน 4
เดือน พบว่าหอยทุกกลุ่มมีอัตรารอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน ทั้งความยาว ความกว้าง และ
น้าหนัก หอยจอบนาอาหารที่ได้รับไปใช้ในการซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอจากการจับหอยมาจากธรรมชาติ และน่าจะใช้อาหารไปใน
กิจกรรมการสืบพันธุ์
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ศึกษาลักษณะอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทย ประเมินโดยนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน
A Study Thai Indigenous Chickens Standard of Perfection Estimation by Animal
Scientists and the Philosophers
สุชาติ ชัยวรกุล วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ ปรารถนา งามวงศ์วาน สมชาย โอฬารกนก และ สาโรจน์ เจียระคงมั่น
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โทรศัพท์ : 0-3835-8137,0-3835-8201

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะที่ดีตามอุดมทัศนีย์ของไก่พื้นเมืองไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการ
ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในการคัดเลือกไก่พื้นเมืองที่สวยงามตามอุดมทัศนีย์และจัดทาลักษณะเด่นในส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายไก่พื้นเมือง กาหนดค่าน้าหนักคะแนนและกาหนดคะแนนของแต่ละส่วน โดยศึกษาในไก่พื้นเมือง 5 สายพันธุ์ คือ พันธุ์
เหลืองหางขาว พันธุ์ประดู่หางดา พันธุ์เขียวหางดา พันธุ์คละสี และ แม่พันธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะที่ดีตามอุดมทัศนีย์ จาก
ความเห็นของทั้ง 2 กลุ่ม เห็นว่าควรยึดถือมาตรฐานสายพันธุ์ต ามมาตรฐานสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์เป็นหลักและผสมผสานกับ
อุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองของอาจารย์พน นิลผึ้ง ซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์ถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด เพียงแต่ที่ผ่านมา การประกวด
และการตัดสินสัตว์ มักมีผู้ที่หวังผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจมากจนเกินไป จนลืมปรัชญาของการประกวดไก่พื้นเมือง ทาให้จานวนผู้
เลี้ยงลดลง หลังจากนั้นนาข้อมูลลักษณะตามอุดมทัศนีย์มาหาความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน ให้น้าหนัก
คะแนนในส่วนต่างๆ จากไก่ตัวเดียวกันพบว่า ลักษณะรูปร่างโครงสร้าง ทั้งสองกลุ่มให้น้าหนักคะแนนสอดคล้องกันร้อยละ 50 ขึ้น
ไป ยกเว้นในส่วนของปีกที่มีความสอดคล้องต่ากว่าร้อยละ 50 ลักษณะประจาพันธุ์ ทั้งสองกลุ่มให้น้าหนักคะแนน สีสร้อยต่างๆ สี
ตา และสีแข้ง เล็บ เดือย สอดคล้องกันร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ลักษณะสีปากมีน้าหนักคะแนนต่ากว่าร้อยละ 50 เช่นเดียวกับลักษณะ
ขนพื้นตัว ขนสร้อยคอ สร้อยปีก สร้อยหลัง ขนสร้อยสังวาลและขนหางกะลวย หางพัด มีค่าความสอดคล้องต่ากว่าร้อยละ 50 ส่วน
ลักษณะท่าทางความสวยงามตามอุดมทัศนีย์และสุขภาพ ความสมบูรณ์ มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป การกาหนดค่า
น้าหนักคะแนน ไก่พื้นเมืองเพศผู้ 1) ลักษณะรูปร่าง โครงสร้าง 40 คะแนน 2) ลักษณะประจาพันธุ์ 40 คะแนน 3) ลักษณะความ
สวยงามตามอุดมทัศนีย์ 10 คะแนน 4) สุขภาพและความสมบูรณ์ 10 คะแนน การกาหนดค่าน้าหนักคะแนน ไก่พื้นเมืองเพศเมีย
1) ลักษณะรูปร่าง โครงสร้าง 50 คะแนน 2) ลักษณะประจาพันธุ์ 25 คะแนน 3) ลักษณะความสวยงามตามอุดมทัศนีย์ 10 คะแนน
4) สุขภาพและความสมบูรณ์ 15 คะแนนการหาค่าความสัมพันธ์การตัดสินของกรรมการนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน ด้วยบัตร
ให้คะแนน ของไก่พื้นเมืองทั้ง 5 ประเภท พบว่ามีค่าความสอดคล้อง (ค่า W) เท่ากับ 0.952, 1.06, 0.952, 0.928 และ 0.958
ตามลาดับ แสดงว่าการตัดสินมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันที่ ระดับ a=0.05
คาสาคัญ: ไก่พื้นเมืองไทย

Abstract
This research aims to study about Thailand’s categories standard of perfection native chicken by
collecting statistics from some scientists and philosophers who have knowledge of standard of perfection
indigenous chicken selections, classify the remarkable features of body parts of those ideal native chicken,
and evaluate score rating scale altogether with pointing out the score scale of each body part. This research
was studied based on 5 breeds of Thailand’s native chicken; Leung Hang Khao, Pradu Hang Dum, Kieo Hang
Dum, Mixed-Color, and breeder. The result proved that standard of perfection characters of chicken from
both sides should mainly conform to standards of Department of Livestock Development with compliance,
which animal-breed developers thoroughly followed, of Mr.Pon Nil-Peung standard of perfection native chicken.
However, in some former native chicken competitions, there are some people aiming too much on business
more than the philosophy of animal showing and judging, which lessened people of Thailand’s chicken
farming. After researching on ideal categories, the data was brought to point out the score structures of each
part among scientists and philosophers from the same chicken, and it was found out that score structures of
body part from both sides were upper than 50 percent relevant to each other except the wings which were
under 50 percent of relevance. For the characters of breed, scored by color of hackles, eyes, shanks, toenail
and spur, both sides seemed relevant to each other by upper 50 percent, but for color of beak, it was scored
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under 50 percent. Moreover, the characters of body hair, hackle hair, wing bow hackle, saddle back, cape
chain hackle, and sickle, main tail were relevant under 50 percent. For the beauty of manner and fitness
health, these seemed relevant upper than 50 percent. For the method of male native chicken scoring, it was
counted by 1) 40 percent of structure, 2) 40 percent of breed characteristics, 3) 10 percent of standard of
perfection, and 4) another 10 percent of fertility and health. And for the method of female ones scoring, it
was counted by 1) 50 percent of structure, 2) 25 percent of breed characteristics, 3) 10 percent of standard of
perfection, and 4) another 15 percent of fertility and health. To evaluate the relevance of decision making
among those scientists and philosophers, the scoring card was brought to count scores for 5 types of native
chicken which was found out that Kendall coefficient of concordance (W) was at 0.952, 1.06, 0.952, 0.928, and
0.958 respectively which indicated that there were accordance and relevance at a=0.05 in decision making.
Keyword: Thai Indigenous Chickens,

1. บทนา
ความสัมพันธ์ ความสอดคล้องกัน ระหว่างมุมมองในการพิจารณาตัดสินไก่พื้นเมือง โดยการมุ่งพิจารณารูปทรงลักษณะ
ของตัวไก่ ตามหลักวิทยาศาสตร์การผลิตสัตว์ของนักวิชาการสัตวศาสตร์กับการให้น้าหนักคะแนนในเรื่องลักษณะประจาพันธุ์ ความ
สวยงาม และหรือสมรรถนะความเป็นนักสู้ ช่วยให้การกาหนดลักษณะอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทยเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เกิดผลดีต่อการ
อนุรักษ์ และการพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาลักษณะที่ดตี ามอุดมทัศนีย์ของไก่พื้นเมืองไทย
2. รวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการร่วมกับปราชญ์ท่ีมีความรู้ในการคัดเลือกไก่พื้นเมืองที่สวยงามตามอุดมทัศนีย์
3. จัดทาลักษณะเด่นในส่วนต่างๆ ของร่างกายไก่พื้นเมือง กาหนดค่าน้าหนักคะแนน และคะแนนของแต่ละส่วน

2. วิธีการศึกษา
1. ศึกษาลักษณะที่ดีตามอุดมทัศนีย์ของไก่ พื้นเมือง และรวบรวมข้อมูลลักษณะที่ดีตามอุดมทัศนีย์ของไก่พื้นเมืองที่ผ่าน
ความเห็นร่วมกันระหว่างนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านมาแล้ว จัดทาหลักเกณฑ์เพื่อการให้คะแนน หรือค่าน้าหนักคะแนน โดยนาไก่
พื้นเมืองไทยที่มีลักษณะดีมาให้นักวิชาการ และปราชญ์ชาวบ้านพิจารณาร่วมกันจนได้ข้อสรุปความเห็นร่วมกัน
2. ศึกษาความสัมพันธ์ (Correlation) การให้คะแนนของปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการ โดยวิเคราะห์หาค่าความ
สอดคล้องของน้าหนักคะแนนของลักษณะต่างๆ
3. จัดการเสวนา “หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนตัดสินไก่พื้นเมืองไทย” ที่ผ่านความเห็นร่วมกันระหว่างนักวิชาการ
กรรมการ/นักตัดสินสัตว์จากหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมาแล้ว โดยการเสวนากระจายตามพื้นที่ที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นแหล่งเลี้ยงไก่พื้นเมืองของประเทศ โดยใช้เอกสารความรู้และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับลักษณะไก่พื้นเมืองที่ดี ช่วย
ให้การเสวนามีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เกิดผลสาเร็จ และความคุ้มค่าของการวิจัย

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปราชญ์ชาวบ้านและนักวิชาการในการคัดเลือกไก่พื้นเมืองไทย
การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปราชญ์ชาวบ้า นและนักวิชาการในการคัดเลือกไก่พื้นเมืองไทย พบว่าใน ภาพรวมมี
ความสอดคล้องกัน แต่จะมีลักษณะส่วนของ ปีก สีปาก และลักษณะขน ที่มีค่าความสัมพันธ์ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากเป็นส่วนที่
ต้องใช้ความชานาญ และประสบการณ์ของผู้ตัดสิน จึงอาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ เพื่อให้ปัญหาในส่วนนี้ลดลง ทุกครั้ง
ก่อนมีการประกวดตัดสินไก่พื้นเมืองควรมีการอบรมกรรมการตัดสิน เพื่อให้มีทัศนคติในการพิจารณาไปในทิศทางเดียวกัน และลด
ปัญหาผลการตัดสินที่ค้านสายตาของผู้ร่วมงาน
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หงอนหินบาง/กลางงอนสูง/โคนปากยาวงุ้ม
เหมือนเหยี่ยว/ตากลมวงรี(ไม่แหก)/สดใส/
คางรัดเพ็ก(เหมือนนกยูง)/ไม่มีเหนียง
คอใหญ่/หัวยาว/ลาตัว
ยาว
สร้อยคอยาวประ
บ่า

สร้อยหลังยาว/ระย้าประ
ก้น
ยืนอกตั้งแบบสิงห์/
เดินสง่า/หน้าเล็ก
ฉลาด/เล็บยาว
แข็งแรง/สีหน้าแดง/
อาการตื่นตัวเสมอ

ปีกใหญ่หนา
ยาว/กางมอง
ไม่ทะลุ

หางพัด
เจ็ด
น่องใหญ่/แข้งเล็ก/นิ้วเรียวยาว/ท้องแข้ง
เต็ม/เมล็ดข้าวสารนูนเด่น

ภาพที่ 1 ลักษณะไก่พื้นเมืองเพศผู้ที่ดี
- น้าหนัก 2 ก.ก. ขึ้นไป ทรงยาวจับ 2
ท่อน
- ส่วนหน้าใหญ่ ส่วนปลายเล็ก คล้ายปลี
กล้วย
- สูงเพรียว ระหงส์เช่นเดียวกับตัวผู้
ยงกันเป็นระเบียบ
- มีลักษณะความเป็-นหางพั
แม่พันดธุยาวเรี
์
และมีจานวนมาก ส่วนปลายแผ่
กางออกแหลมงอนขึน้ เล็กน้อย
- กระปุกหางใหญ่ขั้วหางชิดลาตัว
- กระปุกน้ามันมีปุ่มเดียว

- ลาตัวยาวเรียว จับ 2 ท่อน คล้ายเพศผู้
- ไหล่และหลัง กว้าง แบน ใหญ่หลังไม่ค่อม
- อก มีกล้ามเนื้อเต็ม กระดูกอกไม่คดงอ ไม่ยุบ
- ท้องกลม มีกล้ามเนื้อเต็ม ส่วนท้ายอ่อนนุ่ม
แสดงความเป็นแม่พันธุ์ที่ดี ไข่ดก
- ขนพื้นเรียบแน่น ละเอียด เป็นมัน เงางามระยับ
สีตามสายพันธุ์
- ปีก กล้ามเนื้อปีกใหญ่ ไม่แบ่งเป็น 2 ลอน ขน
ปีกยาว เรียงกันเป็นระเบียบ และ หนาแน่น
จากหัวปีก ถึงปลายปีก บางตัวมีสร้อยปีกและ
สร้อยหลัง ถือว่าดี
- ตะเกียบ แข็งแรง ส่วนปลายห่างกัน

- สะโพกใหญ่ กล้ามเนื้อเต็ม
- นิ้วเท้าครบ สมบรูณ์ กลมยาว ปลายเรียว มีท้องปลิงชัดเจน
- ปั้นขาใหญ่ เนื้อแน่น
- เล็บสมบรูณ์ แข็งแรง ไม่บิดเบี้ยวหรือเก
- แข้งเล็กกลม เป็นลาเทียน
- เกล็ดเรียงกันเป็นระเบียบ แห้ง
- เดือย ส่วนใหญ่ไม่มีแต่หากมีเดือยถือว่าดี

ภาพที่ 2 ลักษณะไก่พื้นเมืองเพศเมียที่ดี
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ขั้นตอนการดาเนินการตัดสินไก่พื้นเมืองและหลักเกณฑ์การใช้บัตรให้คะแนน
จากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนการดาเนินการตัดสินไก่พื้นเมือง แบ่งออกเป็น 3 รอบการคัดเลือก เนื่องจากการตัดสินอาจมี
ผู้ส่งไก่เข้าประกวดเป็นจานวนมาก หากต้องใช้บัตรให้คะแนนกับไก่ทุกตัวจะใช้เวลาในการตัดสินมาก และเกิดความล่าช้า ส่งผลเสีย
ต่อไก่ที่ส่งเข้าประกวด คณะผู้วิจัยจึงได้แบ่งการตัดสินออกเป็น 3 รอบ
รอบที่ 1 พิจารณาลักษณะทั่วไป
หมายเหตุ คัดไก่ป่วย ไก่เหงา ไก่พิการ ไก่หางกระดก อกยาน ขนน้อยสร้อยสั้น ที่เห็นชัดเจนออก
รอบที่ 2 ลักษณะที่พิจารณาตัดสินในรอบที่สอง (กรรมการจับไก่พิจารณา)
รอบที่ 3 พิจารณาให้คะแนนตามบัตรให้คะแนน
หลังจากพิจารณารอบที่ 3 เสร็จ และคณะกรรมการรวมคะแนน จัดลาดับคะแนนไก่ที่ได้ ค ะแนนสูง สุด ไปน้อ ยสุด
จัดลาดับผลการตัดสิน และประกาศผลการตัดสิน รวมถึงอธิบายเหตุผลของการจัดลาดับ และตอบข้อซักถามต่างๆ

การวัดความสอดคล้องของการตัดสินไก่พื้นเมืองระหว่างนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน
หลังจากได้บัตรให้คะแนนไก่พื้นเมืองทั้งเพศผู้ และเพศเมีย คณะผู้วิจัยได้นามาทดสอบการให้คะแนน และวัดค่าความ
สอดคล้องของคณะกรรมการตัดสิน ระหว่างนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 10 คน ตัดสินไก่พื้นเมือง 5 ประเภท ได้แก่ พันธุ์
เหลืองหางขาว พันธุ์ประดู่หางดา พันธุ์เขียวหางดา คละสี และเพศเมีย จานวนประเภทละ 5 ตัว ซึ่งเป็นการตัดสินในรอบสุดท้าย
จากนั้น นาผลการตัดสินมาคานวณหาค่าความสอดคล้องของผลการตัดสินตามทฤษฏีของ Kendall Coefficial of Concordance, (W)
(Siegel, Sidney and castellan, N.John., 1988) ค่าความสัมพันธ์การตัดสินของกรรมการนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านด้วยบัตรให้
คะแนนของไก่พื้นเมืองทั้ง 5 ประเภท พบว่ามีค่าความสอดคล้อง (ค่า W) เท่ากับ 0.952, 1.06, 0.952, 0.928 และ 0.958 ตามลาดับ
แสดงว่าการตัดสินมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันที่ ระดับ a=0.05

4. สรุปผล
ปราชญ์ชาวบ้า นและนัก วิชาการมีค วามยอมรับ ในมาตรฐาน และลัก ษณะไก่พื้น เมือ งอุด มทัศ นีย์ข องกรมปศุสัต ว์
และอาจารย์พน นิลผึ้ง เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองยังได้พยายามปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ไก่พ้ืนเมืองตามมาตรฐานทีเ่ ขียนไว้ในตารา
และหนังสือต่างๆ การหาค่าความสัมพั นธ์ระหว่างปราชญ์ชาวบ้านและนักวิชาการในการคัดเลือกไก่พื้นเมืองไทย พบว่าในภาพรวมมี
ความสอดคล้องกัน แต่จะมีลักษณะส่วนของ ปีก สีปาก และลักษณะขน ที่มีค่าความสัมพันธ์ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากเป็นส่วนที่ต้อง
ใช้ความชานาญ และประสบการณ์ของผู้ตัดสิน การกาหนดค่าน้าหนักคะแนน และคะแนนของแต่ละส่วนของการตัดสินไก่พื้นเมือง
ทาให้เกิดการสร้างบัตรให้คะแนนการตัดสินไก่พื้นเมืองที่สามารถใช้กับไก่พื้นเมืองได้ทุกประเภท โดยกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ
ตัดสินไก่พื้นเมืองเป็น 3 รอบการตัดสิน และใช้บัตรให้คะแนนในรอบสุดท้าย และต้องมีการชี้แจงเหตุผลของการตัดสินในลาดับ
ต่างๆ การหาค่าความสอดคล้องระหว่างนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านในการตัดสินไก่พื้นเมือง พบว่าการพิจารณาตัดสินไก่พื้น
ของทั้งนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านมีความสอดคล้องกันสูง เนื่องจากก่อนการพิจารณาได้มีการอบรมกรรมการเพื่อปรับทัศนคติ
ในการพิจารณาตัดสินไก่พื้นเมือง

5. เอกสารอ้างอิง
กองบารุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์. 2546. ลักษณะและมาตรฐานไก่พื้นเมืองไทย. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
http://breeding.dld.go.th/poultry/pdf/henna.pdf.
พน นิลผึ้ง. 2557. คัมภีร์ไก่ชน 14 ไก่งามตามตาราโบราณ ปัจจุบันคือ ไก่อุดมทัศนีย์. ห้างหุ้นส่วนจากัด แคนนา กราฟฟิค,
กรุงเทพมหานคร. 271 น.
Siegel, Sidney and castellan, N. John. 1988. Nonparametric statistics for the Behavioral Sciences. Singapore: McGrawHill Book Co.

529

Proceeding of 10th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,

ภาพที่ 3 บัตรให้คะแนนไก่พื้นเมืองเพศผู้
530

29-31 May 2017

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

ภาพที่ 4 บัตรให้คะแนนไก่พื้นเมืองเพศเมีย

531

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

Proceeding of 10th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,

29-31 May 2017

ผลการใช้หญ้าขจรจบปรุงแต่งเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโครีดนมในฤดูแล้ง
Effect on using Applied Mission Grass as Roughage for Feeding
Milking Cow in Dry season
วีระพล แจ่มสวัสดิ์ และ ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
virapolj@yahoo.com

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องผลการใช้หญ้าขจรจบปรุงแต่งเป็นอาหารหยาบ เลี้ยงโครีดนมในฤดูแล้ง เป็นการทดลองเพื่อพัฒนาปรับปรุงหาพืช
อาหารสัตว์ที่เหมาะสม โดยใช้หญ้าขจรจบ มาปรุงแต่งใช้เป็นอาหารหยาบเลี้ยงโค ในฤดูแล้ง โดยใช้แม่โครีดนม ในการทดลองจานวน 16 ตัว
คัดเลือกให้มี อายุ ขนาด น้าหนัก และให้ปริมาณน้านมใกล้เคียงมากที่สุด โดยใช้แผนการทดลองแบบ Completely Random Design
(CRD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 การทดลอง (Treatment) แต่ละกลุ่มการทดลองประกอบด้วยโค 4 ตัว โดยใช้โคลูกผสม ขาว-ดา
(Holstein Friesian) สายเลือด 62.50-75.00 เปอร์เซ็นต์โดยใช้ระยะเวลาทดลอง 24 สัปดาห์ หรือ 164 วัน โดยให้แต่ละกลุ่มการทดลอง
ได้รับอาหารทดลองดังนี้
กลุ่มการทดลองที่ 1 (T1)
หญ้าขนสด + อาหารข้น (Control)
กลุ่มการทดลองที่ 2 (T2)
หญ้าขจรจบ + อาหารข้น
กลุ่มการทดลองที่ 3 (T3)
หญ้าขจรจบราดกากน้าตาล + อาหารข้น
กลุ่มการทดลองที่ 4 (T4)
หญ้าขจรจบหมักยูเรีย 5% + อาหารข้น
ผลการทดลองพบว่า น้าหนักเริ่มต้นการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนน้าหนักสิ้นสุดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 4 มี
มากที่สุดคือ 354.50 กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 3 353.25 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 2 351.50 กิโลกรัม น้าหนักสิ้นสุด
การทดลองน้อยที่สุดคือกลุ่ม ที่ 1 350.75 กิโลกรัม โดยน้าหนักสิ้นสุดการทดลองทุกกลุ่มการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเมื่อคานวณเป็นน้าหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่มีน้าหนักเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือกลุ่มที่ 3 26.50
กิโลกรัม รองลงมาคือกลุ่มการทดลองที่ 4 26.00 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 2 25.50 กิโลกรัม และกลุ่มที่มีน้าหนักเพิ่มขี้นน้อยที่สุดคือ
กลุ่ม ที่ 1 25.00 กิโลกรัม โดยน้าหนักที่เพิ่มขึ้นทุก กลุ่มการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เปอร์เซ็นต์ไขมันนม
กลุ่มการทดลองที่ 4 มีไขมันมากที่สุดคือร้อยละ 3.29 กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 1 ร้อยละ 3.27 กลุ่มการทดลองที่ 2 ร้อย
ละ 3.26 และเปอร์เซ็นต์ไขมันนมน้อยที่สุดคือกลุ่ม ที่ 3 ร้อยละ 3.25 โดยเปอร์เซ็นต์ไขมันนมทุกกลุ่มการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ปริมาณการให้น้านมตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 1 ให้มากที่สุด 1,654.35 กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุ่ม
การทดลองที่ 4 1,385.80 กลุ่มการทดลองที่ 3 1,303.80 และปริมาณการให้น้านมตลอดการทดลองน้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 2 1,289.25
กิโลกรัม โดยปริมาณการให้น้านมตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 2 3 และ4 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ต่างจากกลุ่มที่ 1 อย่างมี
นัยสาคัญยิ่งที่ระดับ P < 0.01 เมื่อคิดเป็นปริมาณการกินอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองหรือต่อวัน กลุ่มการทดลองที่ 1 กินมากที่สุด
2,865.95 กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 4 2,845.40 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 3 2,751.10 กิโลกรัม ปริมาณการกินอาหาร
ทั้งหมดตลอดการทดลองน้อยที่สุดคือกลุ่มการทดลองที่ 2 2,650.65 กิโลกรัม โดยปริมาณการกินอาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง กลุ่ม
การทดลองที่ 1 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และกลุ่มการทดลองที่ 2 และ3 ก็ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่กลุ่มกลุ่มการ
ทดลองที่ 2 แต่ต่างจากกลุ่มที่ 1 และ4 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งที่ระดับ P < 0.01 ค่าอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองหรือต่อวันกลุ่มการ
ทดลองที่ 4 ใช้มากที่สุด 12,334.75 หรือ 75.21 บาท รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 3 11,890.00 หรือ 72.50 บาท กลุ่มการทดลองที่ 1
11,668.60หรือ 71.15 บาท และค่าอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองหรือต่อวัน ใช้น้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 2 9,753.90 หรือ 59.48 บาท โดย
กลุ่มการทดลองที่ 1 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างจากกลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ P < 0.01
ปริมาณการเปลี่ยนอาหารเป็นน้านม 1 กิโลกรัม กลุ่มที่ใช้อาหารเปลี่ยนเป็นน้านมมากที่สุดคือกลุ่มที่ 3 2.12 กิโลกรัม รองลงมาเท่ากัน
คือกลุ่มการทดลองที่ 2 และ 4 คือ 2.06 กิโลกรัม โดยกลุ่มการทดลองที่ 1 ใช้อาหารเปลี่ยนเป็นน้านม น้อยที่สุด 1.74 กิโลกรัม โดยกลุ่ม
การทดลองที่ 2 3 และ4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ P < 0.01 เมื่อคิด
เป็นค่าอาหารเปลี่ยนเป็นน้านม 1 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ใช้ค่าอาหารมากที่สุดคือกลุ่มที่ 3 ใช้มากที่สุด 91.13 บาท รองลงมาคือ
กลุ่มการทดลองที่ 4 8.91 บาท กลุ่มการทดลองที่ 1 7.83 บาท และค่าอาหารเปลี่ยนเป็นน้านม 1 กิโลกรัมน้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 2 7.59
บาท โดยทุกกลุ่มการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน ทางสถิติ
คาสาคัญ : อาหารหยาบ วัชพืชท้องถิ่น หญ้าขจรจบ โคกาลังรีดนม ฤดูแล้ง
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Abstract
Research on Effect of using applied Mission grass as roughage for feeding milking cow in dry season was
aimed to study effect of applied Mission grass that can developing for feeding milking cow in dry season. The
experiment lasted for 164 days. The subjects of the study were 62.50 – 75.00 % Holstein Friesian. Those 16 milking
cow were divided into 4 treatments and 4 replications, each groups were received Para grass compare with applied
Mission grass in different treatments as follows:
Treatment 1 (TI) Para grass + concentrate (control)
Treatment 2 (TII) Mission grass + concentrate
Treatment 3 (TIII) Mission grass mixed with molasses + concentrate
Treatment 4 (TV) Mission grass ensiling with urea 5% + concentrate
The result revealed that initial weight of weaned calves were not significant but final weight T4 was
the highest as 354.50 kg., the lower was T3 353.25 kg T2 351.50 kg. and the lowest final weight was T1 350.75 kg.
respectively. Statically there were no significant different among T1 T2 T3 and T4. For total weight increases T3 was
the highest as 26.50kg. the lower was T4 26.00kg. T2 25.50kg. the lowest weight increase was T1 25.00 kg. there
were no significant different among all groups. Percent milk fat the highest was T4 3.29, the lower was T1
3.27, T2 3.26 and the lowest was T3 3.25. There were no significantly different among T1 T2 T3 and T4. For
milk production the highest was T1 1,654.35 kg., the lower was T4 1,385.80 kg., T3 1,303.80 kg. and the lowest
was T2 1,289.25 kg. There were no significantly different among T2 T3 and T4 but highly significant different
with T1 at P<0.01. For the total feed cost or per day the highest was T4 12,334.75 or 75.21 Baht. the lower
was T3 11,890.00 or 72.50 Baht. T1 11,668.60 Baht. and the lowest was T2 9,753.90 or 59.48 Baht., there were
no significant different among T1 T3 and T4 but highly significant different with T2 at P<0.01. For the feed
conversion rate (milk) the highest rate was T3 2.12 kg., the lower were T2 and T4 as same as 2.06 kg. and the
lowest rate was T1 1.74 kg., there were no significantly different among T2 T3 and T4 but highly significant
different with T1 at P<0.01. Counting for the cost of feed conversion rate (milk), it was found that T3 used the
highest cost at 91.13 Baht. respectively, the lower was T4 8.91 Baht., T1 7.83 Baht and the lowest was T2 at
7.59 Baht. Statically, there were no significantly different among T1 T2 T3 and T4. respectively.
Keywords: Roughage, Local weed, Mission grass, Milking cow, Dry season.

1. บทนา
ปัจจุบัน รัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนทาการเลี้ยงโคนม เพื่อบริโภคเองภายในประเทศและเหลือส่งจาหน่าย
ต่างประเทศ ตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนม แต่เนื่องจากปัจจุบันจานวนพื้นที่ทาการเกษตรของผู้เลี้ยงโคลดน้อยลง
จนอาจทาให้การเลี้ยงโคขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการซึ่งจะเป็นผลเสียทาให้โคมี
อัตราการเจริญเติบโต การเพิ่มของน้าหนักตัว และผลผลิตต่าลงไปด้วย (วีระพล, 2549) การเลี้ยงโครีดนม อาหารหลักหรืออาหาร
ส่วนใหญ่ที่สาคัญคืออาหารหยาบหรือพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี ที่สามารถเปลี่ยน Acetic acid ไปเป็น Milk fat ที่เป็นอาหารที่มี
คุณภาพสูงสาหรับสร้างผลิตภัณฑ์น้านม ซึ่งพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเป็นอาหารหลักสาหรับโคที่เป็นสัตว์กระเพาะรวม (Ruminant)
ซึ่งปริมาณพื้นที่ปลูกพืชสาหรับใช้เป็นพืชอาหารสัตว์มีจานวนลดน้อยลงทุกที พร้อมทั้งคุณภาพของอาหารที่ได้ก็ด้อยคุณภาพตามไป
ด้วยโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์สาหรับใช้เลี้ยงโครีดนม จึงได้มองเห็นหญ้าขจรจบ ซึ่งจัดเป็น
วัชพืชท้องถิ่นและมีขึ้นอยู่มากมายในพื้นที่รกร้างและสาธารณะตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถนามาใช้เลี้ยงโค กระบือได้ (วีระพลและ
สมาน, 2538) จึงนามาพัฒนาเป็นอาหารหยาบทดแทนเพื่อให้มีคุณภาพดีใช้เลี้ยงโครีดนม เพื่อทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบกับหญ้าขน
และเป็นการพัฒนาหญ้าขจรจบเพื่อปรับปรุงใช้เป็นอาหารโคนมต่อไป ซึ่งปัจจุบนั อาชีพการเลี้ยงโคนมถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงพร้อม
ทั้งหน่วยงานราชการมีการเคร่งครัดการนาโคลักลอบเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มทาให้ปริมาณโคในประเทศ
ไทยไม่เพียงพอต่อความต้องการ และเป็นการลดการนาเข้าผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศที่ประเทศไทยเราขาดดุลการค้ าในการนา
ผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศเข้ามาทุกปี ซึ่งแนวทางการนาหญ้าขจรจบ ซึ่งจัดเป็นวัชพืชและมีอยู่มากมายในธรรมชาตินามา
พัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพดีสาหรับใช้เป็นอาหารหยาบทดแทนเลี้ยงโคกาลังรีดนม โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ขาดแคลนหญ้าพืช
อาหารสัตว์จึงเป็นวิธีการอีกวิธหี นึ่งในการแก้ปัญหาการเลี้ยงโคนม พร้อมทั้งแก้ปัญหาการคลาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดีในฤดูแล้ง
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ซึ่งเป็นแหล่งอาหารราคาถูกและหาได้ง่ายสาหรับสัตว์กระเพราะรวม (ธารงศักดิ์,2552) โดยความสามารถของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่
ในกระเพาะหมัก Rumen) ของโคสามารถเปลี่ยนโปรตีนคุณภาพต่า จากพืชอาหารสัตว์ไปเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดี (ถนัด, 2548
และ Promma et al., 1992) ในช่วงรัฐบาลนี้ได้เล็งเห็นความสาคัญของการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืน
สามารถสามารถสร้างรายได้ ได้เป็นอย่างดีจึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเลี้ยงโคนม ตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการ
เลี้ยงโคนม-โคเนื้อ แต่จานวนพื้นที่ทาการเกษตรของผู้เลี้ยงโคลดน้อยลง จนอาจทาให้การเลี้ยงโคขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ที่มี
คุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการซึ่งจะเป็นผลเสียทาให้โคมีอัตราการเจริญเติบโตการเพิ่มของน้าหนักตัว และ
ผลผลิตตกต่า (วีระพล และคณะ, 2554)
ดังนั้นการวิจัยทดลองโดยการนาวัชพืชท้องถิ่น (หญ้าขจรจบ) ซึ่งจัดเป็นวัชพืชที่มีอยู่มากมายในธรรมชาติมาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพใช้เป็นอาหารหยาบทดแทน เพื่อใช้เลี้ยงโครีดนมในฤดูแล้งที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี เพื่อช่วยลด
ปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ที่ใช้เป็นแหล่งอาหารสาหรับเลี้ยงโคนมในฤดูแล้งพร้อมทั้งเป็นแนวทางในการหาวัสดุอาหารสัตว์ใน
ท้องถิ่น มาเป็นอาหารหยาบทดแทนที่มีคุณภาพดีและราคาต่าเพื่อความสาเร็จและเกิดผลกาไรในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคน
มอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
ชาญชัย (2530) พบว่า หญ้าขจรจบสามารถใช้ปลูกเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ โดยปลูกเป็นทุ่งปล่อยแทะเล็ม หรือปลูก
แบบหญ้าสวนครัว แล้วตัดไปเลี้ยงโค กระบือ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 35-40 วัน หญ้าขจรจบมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับหญ้าดี
อื่นๆ เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้าที่ตัดเมื่ออายุ 40-45 วัน มีค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ทางเคมีดังนี้เปอร์เซ็นต์ความชื้น 3.7 และโปรตีน
7.5 มีฟอสฟอรัส 174.3 มิลลิกรัม/100กรัม ในแง่ของปริมาณสารโปรตีนถือว่าหญ้าชนิดนี้มีคุณภาพใช้ได้ ทั้งนี้ถือเกณฑ์ว่าหญ้า
เมืองร้อนพันธุ์ใดมีโปรตีนต่ากว่า 7 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าคุณภาพต่า ทั้งนี้เนื่องจากมีคุณค่าต่าไม่สามารถให้อาหารประเภทนี้เพียงพอแก่
กลุ่มจุลินทรีย์ในกระเพาะโค กระบือ อันยังผลให้การเจริญของจุลินทรีย์ไม่ดี ทาให้ประสิทธิภาพในการย่อยกากเยื่อใยต่าไม่เป็น
ประโยชน์ ความชอบกินของสัตว์ไม่มีปัญหา เพราะโค กระบือ แพะ และแกะ กินหญ้าขจรจบได้แต่ชอบกินน อนกว่าหญ้าขน
นอกจากนั้นสารพิษในกลุ่มไซนาไนด์และไนเตรทต่ามาก ไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสัตว์ ผลผลิตหญ้า จากการทดลองในท้องที่อาเภอ
ปากช่อง ในสภาพดินชุดปากช่องเฉลี่ยน้าฝนประมาณ 1,100 มิลลิเมตร/ปี ดินมี pH 6.4 หญ้าขจรจบให้ผลผลิตหญ้าสดประมาณ
17.6 ตัน/ไร่/ปี โดยการตัดทุก 40-45 วันต่อครั้ง เปรียบเทียบกับหญ้ามอริชัสซึ่งให้ผลผลิตประมาณ 15.1 ตัน/ไร่/ปี และหญ้าเน
เปียร์ประมาณ 39.9 ตัน/ไร่/ปี อย่างไรก็ตามหญ้าขจรจบออกดอกเร็ว ทาให้สะสมกากในระยะเวลารวดเร็วด้วย มีผลทาให้คุณค่า
ทางอาหารลดลงและความน่ากินหรือรสชาติลดลงเช่นกัน การฟื้นตัวหลังจากการตัดเร็วเช่นเดียวกับหญ้ากินนี ซึ่งเป็นข้อดีกล่าวคือ
ทาให้มีอาหารสาหรับสัตว์ค่อนข้างเร็ว แสดงถึงความสามารถในการสะสมอาหารสารองและการดึงมาใช้ในการแตกใบ แตกหน่ออยู่
ในเกณฑ์ดีความสามารถในการทนต่อการเหยียบย่าแทะเล็มดีกว่าหญ้าเนเปียร์ เหมาะสมในการทาหญ้าแห้ง(Hay) คือตัดเมื่อมีอายุ
น้อยขณะหญ้าอ่อนๆ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับฤดูฝน เนื่องจากในช่วงที่หญ้าอ่อนๆ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับช่วงฤดูฝน เนื่องจากในช่วงที่หญ้า
อ่อน เป็นช่วงต้นหรือกลางฤดูฝนการผึ่งแดดไม่สะดวก การใช้ทาหญ้าหมักจะต้องใช้สารให้พลังงานช่วย เช่น กากน้าตาล โดยใช้ 30
กิโลกรัมต่อหญ้าสด 1 ตัน ทั้งนี้ต้องตัดหญ้าในช่วงหญ้าอ่อนก่อนติดดอก การทาทุ่งหญ้าแทะเล็มโดยใช้ถั่วลายปลูกผสมหากปลูกใน
อัตรา 2 กก./ไร่ การจัดการทุ่งหญ้าจะต้องคอยดูแลให้หญ้าอยู่ในช่วงอ่อนอยู่เสมอ โดยการปล่อยสัตว์แทะเล็มบ่อยๆ ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันมิให้หญ้าแก่สะสมกากซึ่งสัตว์ไม่ชอบกิน ปัญหาและความสูญเสียเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากหญ้าขจรจบใช้เป็น
อาหารสัตว์ได้ ดังนั้นในแปลงหญ้าที่ใช้ปล่อยสัตว์แทะเล็ม จึงไม่มีผลกระทบแต่ประการใด โค กระบือ แทะเล็มเป็นอาหารได้
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตอนต้น ซึ่งหญ้าอยู่ในช่วงหญ้าอ่อน คุณค่าทางอาหารสูง แต่ในช่วงปลายฤดูฝนเมื่อหญ้าเริ่มแก่ ความชอบ
กินจะลดลงมีผลกระทบทาให้อาหารไม่พียงพอ คุณภาพต่า แต่เนื่องจากไม่ได้มีการส่งเสริมให้ใช้หญ้าพันธุ์นี้ จึงยังไม่มีตัวเลข
เกี่ยวกับความเสียหายโดยตรง สาหรับในทุ่งหญ้าที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์โดยใช้พันธุ์อื่นเป็นหลัก ผลกระทบจากวัชพืช หญ้าขจรจบมีมาก
เช่นเดียวกับที่กระทบต่อพืชอื่นๆ หญ้าขจรจบต้นค่อนข้างสูง หากขึ้นในทุ่งหญ้าพันธุ์เตี้ย หรือพืชสกุลถั่วเช่น ถั่วฮามาต้า จะทาให้
เกิดการบังแสงแดดส่งผลกระทบต่อการเจริญของหญ้าหลักได้เช่นกัน กอบแก้ว (2536) แนะนาให้เปลี่ยนหญ้าขจรจบให้เป็นรายได้
เสริมของเกษตรกรโดยเกี่ยวหญ้าขจรจบมาเลี้ยงวัว -ควาย แทนการให้กินฟางแห้งๆ ที่ไม่มีคุณค่าทางอาหารให้เกี่ยวหญ้าขจรจบ
บ่อยๆ เพื่อให้หญ้าอ่อนอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้หญ้าออกดอกติดเมล็ดได้ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดของหญ้าขจรจบและยังทาให้
หญ้ามีคุณภาพสูง เพียง 1-2 ปี ก็สามารถกาจัดวัชพืชออกไปจากไร่ และมีรายได้จากการขายวัว -ควาย ที่ช่วยทาลายหญ้าขจรจบ
ด้วย นอกจากนั้น ได้นาหญ้าขจรจบไปเลี้ยงแกะ พบว่าหญ้าขจรจบอายุ 40 วัน มีเปอร์เซ็นต์การย่อยได้คิดเป็นวัตถุแห้งเฉลี่ย
63.4% ซึ่งคิดเป็นอินทรียวัตถุที่ย่อยได้เฉลี่ย 63.0% ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อมีการเลี้ยงเป็นรูปแบบเชิงธุรกิจมากขึ้น โดยได้มีการ
ปรับปรุงสายพันธุ์ และการจัดการด้านต่างๆ ทาให้โคสามารถให้ผลผลิตในปริมาณที่สูง การเลี้ยงโคเนื้อโดยการให้อาหารหยาบเพียง
อย่างเดียว จะทาให้โคได้รับโภชนะไม่เพียงพอต่อการให้ผลผลิต จึงจาเป็นต้องเสริมอาหารข้นให้แก่โค ในอาหารข้นจะประกอบด้วย
วัตถุดิบอาหารประเภทพลังงาน โปรตีนและแร่ธาตุ แหล่งของพลังงานในสูตรอาหารโคนิยมใช้มันเส้น เนื่องจากมีคาร์โบไฮเดรตสูง
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และมีราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบแหล่งพลังงานอื่น ๆ วีระพล และสมาน (2538) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หญ้า
ขจรจบเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคในฤดูแล้ง ผลการทดลองพบว่าหญ้าขจรจบที่มีอยู่ในธรรมชาติในฤดูแล้งมีโภชนะและความน่ากิน
น้อย จึงทาให้สัตว์มีผลผลิตและน้าหนักตัวน้อยตามไปด้วย ควรมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ อาจโดยการหมักยูเรีย เกลือ หรือด่าง
และอาจมีการเพิ่มคุณค่าทางอาหารแก่หญ้าขจรจบ โดยการเพิ่มเติมสารอาหาร เพื่อเพิ่มโภชนะบางอย่างที่ขาดหรือมีน้อยเกินไปซึ่ง
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง หรืออีกวิธีหนึ่ง โดยการตัดหญ้าขจรจบในช่วงที่หญ้ายังอ่อนอยู่หรือไม่แก่
จนลดคุณค่าทางอาหารลง (วีระพล และคณะ, 2554)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาคุณค่าทางอาหารและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าขจรจบ (วัชพืชท้องถิ่น) ที่นามาปรับปรุงเป็นอาหารหยาบ
ทดแทนใช้เลี้ยงโครีดนมในฤดูแล้ง
2. ศึกษาลักษณะ สมรรถนะและอัตราการเจริญของโครีดนมที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง
3. ศึกษาระดับปริมาณและคุณภาพของน้านมที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง
4. ศึกษาผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ ในการใช้หญ้าขจรจบทีพัฒนาปรับปรุงเป็นอาหารหยาบทดแทนใช้เลี้ยงโครีดนม
ในฤดูแล้ง และสัตว์กระเพาะรวม (Ruminant animal)

2. วิธีการทดลอง
การทดลองวิจัยเพื่อการพัฒนา หญ้าขจรจบปรุงแต่งใช้เป็นอาหารหยาบทดแทนเพื่อใช้เลี้ยงโครีดนมในฤดูแล้ง เป็นการ
ทดลองหาแนวทางพัฒนาปรุงแต่งหญ้าขจรจบซึ่งจัดเป็นวัชพืชที่มีอยู่อย่างมากมายในธรรมชาติมาพัฒนาปรับปรุงใช้เป็นอาหาร
หยาบทดแทนเปรียบเทียบกับการใช้หญ้าสดที่ปลูกทาแปลงหญ้า เช่นหญ้าขน (Para grass) เลี้ยงโครีดนม โดยใช้แม่โครีดนมในการ
ทดลองจานวน 16 ตัว คัดเลือกจากโครีดนมซึ่งมีสายเลือดใกล้เคียงกันมากที่สุด (Holstein Friesian สายเลือด 62.5 - 75.00
เปอร์เซ็นต์) มีอายุ ขนาดรูปร่าง น้าหนัก และให้ปริมาณน้านมใกล้เคียงกัน โดยใช้แผนการทดลองแบบ Completely Random
Design (CRD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 การทดลอง (Treatment) แต่ละกลุ่มการทดลอง(Replication) ประกอบด้วยโค 4
ตัว โดยใช้ระยะเวลาทดลอง 164 วัน โดยให้แต่ละกลุ่มการทดลองได้รับอาหารทดลองดังนี้
กลุ่มการทดลองที่ 1 (TI)
หญ้าขน + อาหารข้น (Control)
กลุ่มการทดลองที่ 2 (TII)
หญ้าขจรจบ + อาหารข้น
กลุ่มการทดลองที่ 3 (TIII)
หญ้าขจรจบราดกากน้าตาล + อาหารข้น
กลุ่มการทดลองที่ 4 (TIV)
หญ้าขจรจบหมักยูเรีย 5% + อาหารข้น
หญ้าขจรจบราดกากน้าตาล
ใช้อัตราส่วนผสม หญ้าขจรจบ : น้า : กากน้าตาล เท่ากับ 10 : 9 : 1 โดยทาการผสมคลุกเคล้าสารละลายให้
เข้ากันดีจากนั้นนาไปราดให้ทั่วกองหญ้าขจรจบอย่างทั่วถึงเพื่อให้ส่วนผสมของสารละลายกระจายไปทัว่ ในกองหญ้าขจรจบแล้วจึง
นาไปใช้เลี้ยงโคนมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและคอยกลับหรือเกลีย่ กองหญ้าให้หญ้ามีความน่ากินอยู่เสมอ
หญ้าขจรจบหมักยูเรีย 5%
ใช้อัตราส่วนผสม หญ้าขจรจบ : น้า: ปุ๋ยยูเรีย เท่ากับ 100 : 95 : 5 โดยทาการละลายสารยูเรียให้ละลายดีกับ
น้าแล้วจึงนาส่วนผสมสารละลายยูเรียราดให้ทั่วกองหญ้าขจรจบทาการย่าเพื่อให้เกิดการอัดแน่น แล้วปิดคลุมด้วยผ้าพลาสติก ปิด
ให้สนิทให้ทั่วเสร็จแล้วใช้วัสดุที่มีนาหนั
้ กมากเช่นล้อยางรถยนต์เก่า แผ่นไม้กระดาน อิฐบล็อก ปิดทับด้านบนกองหญ้าขจรจบหมัก
เพื่อให้กดทับน้าหนักถ่ายลงสู่พื้นเบื้องล่าง ใช้เวลาหมัก 30 วัน จึงทาการเปิดใช้เลี้ยงโคได้ โดยทาการเปิดใช้ทีละด้านและเมื่อตักใช้
เสร็จตามจานวนทีต่ ้องการในแต่ละวันแล้ว ให้ปิดผ้าพลาสติกคลุมไว้ดังเดิม เพื่อลดการสูญเสียจากากรทาปฏิกิริยาและการระเหย
ของสสารภายในกองหญ้าขจรจบ
ทาการวิเคราะห์อาหารข้นและอาหารหยาบทุกชนิดด้วยวิธีการ Proximate analysis เพื่อหาองค์ประกอบของสารทุกชนิด
สาหรับใช้ในการคานวณและวิเคราะห์ทางเคมีต่อไป โดยในแต่ละวันที่ทาการทดลองโครีดนมทุกตัวจะได้รับอาหารข้นมีโปรตีนรวม
(Crude protein) 16% ตามปริมาณการให้น้านม ในอัตราส่วนน้านมต่ออาหารข้นเท่ากับ 2:1 (NARO, 2001) โดยหญ้าขนหรือ
อาหารหยาบทดแทน (Roughage replacement) ให้กินอย่างเต็มที่ (Ad-libitum) ส่วนโคทุกตัวจะอยู่ในคอกทดลองเฉพาะตัว มี
น้า แร่ธาตุก้อน ให้กินตลอดเวลา และได้รับอาหารข้นช่วงเช้าก่อนรีดนม (06.00 น.) ครึ่งหนึ่งและช่วงเย็น (17.00 น.) อีกครึ่งหนึ่ง
ก่อนการรีดนม ทาการทดลองเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 164 วันแล้ว ทาการบันทึกน้าหนักโคที่เพิ่มขึ้นจะกระทาทุกๆ 2 สัปดาห์โดย
ชั่งน้าหนักโคทุกตัวในตอนเช้าก่อนการให้อาหารทุกครั้ง จนสิ้นสุดการทดลอง การศึกษาการกินอาหารของโค โดยการชั่งปริมาณ
อาหารที่ให้โคกินทุกชนิดและส่วนที่เหลือในแต่ละวัน เพื่อคานวณเป็น ข้อมูลปริมาณการกินอาหารของโคตลอดการทดลอง การ
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วิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของอาหารแต่ละชนิด โดยวิธี Proximate analysis ( DM , CF , CP , NFE , EE Ash ) ประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงอาหารเป็นน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ ต้นทุน และสภาพทางเศรษฐกิจที่ สาคัญอื่นๆ
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนในแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan’ s New Multiple Range Test (Gomez and Gomez, 1984)
สถานที่ทาการทดลอง
ที่ แ ผนกโคนม – โคเนื้ อ สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

3. ผลการทดลองและวิจารณ์

ตารางที่ 1 คุณค่าทางอาหาร จากการวิเคราะห์อาหารแต่ละชนิด
ชนิดอาหาร
หญ้าขน
หญ้าขจรจบ
หญ้าขจรจบราดกากน้าตาล
หญ้าขจรจบหมักยูเรีย 5%
อาหารข้น

DM
69.59
61.25
73.25
71.32
87.20

CP
5.88
3.98
5.02
13.66
16.00

CF
13.64
16.01
16.95
15.32
10.58

NFE
39.88
30.51
36.96
28.91
47.01

EE
3.87
2.88
6.33
6.55
7.66

Ash
6.32
7.87
7.99
6.88
5.95

จากตารางที่ 1 แสดงคุณค่าทางอาหาร จากการวิเคราะห์อาหารชนิดต่างๆ (air dry basis) โดยวิธี Proximate Analysis
โดย ส่วนประกอบคุณค่าทางอาหารต่างๆของหญ้าขน หญ้าขจรจบ หญ้าขจรจบราดกากน้าตาล หญ้าขจรจบหมักยูเรีย 5% และ
อาหารข้น แสดงอยูใ่ นตารางที่ 1

ตารางที่ 2 น้าหนักโค ปริมาณน้านม และเปอร์เซ็นไขมันนม
รายการ

I
ระยะเวลาทดลอง (วัน)
164
จานวนสัตว์ทดลอง (ตัว)
4
น้าหนักเริ่มต้นการทดลอง (กก.)
325.75
น้าหนักสิ้นสุดการทดลอง (กก.)
350.75
น้าหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดการทดลอง (กก.)
25.00
เปอร์เซ็นต์ไขมันนม
3.27
ปริมาณน้านมตลอดการทดลอง (กก.)
1,654.35ก
ก,ข
ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญยิ่งที่ P < 0.01

Treatment
II
III
164
164
4
4
326.00
326.75
351.50
353.25
25.50
26.50
3.26
3.25
1,289.25ข 1,303.80ข

IV
164
4
328.50
354.50
26.00
3.29
1,385.80ข

ผลการทดลองจากตารางที่ 2 แสดงน้าหนักโค ปริมาณน้านม แลเปอร์เซ็นต์ไขมันนม ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองจานวน 164
วัน โดยน้าหนักเริ่มต้นการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนน้าหนักสิ้นสุดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 4 มีมากที่สุดคือ 354.50
กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 3 353.25 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 2 351.50 กิโลกรัม น้าหนักสิ้นสุดการทดลองน้อยที่สุดคือ
กลุ่ม ที่ 1 350.75 กิโลกรัม โดยน้าหนักสิ้นสุดการทดลองทุกกลุ่มการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อ
คานวณเป็นน้าหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่มีน้าหนักเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือกลุ่มที่ 3 26.50 กิโลกรัม รองลงมาคือกลุ่ม
การทดลองที่ 4 26.00 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 2 25.50 กิโลกรัม และกลุ่มที่มีน้าหนักเพิ่มขี้นน้อยที่สุดคือกลุ่ม ที่ 1 25.00 กิโลกรัม
โดยน้าหนักที่เพิ่มขี้นทุกกลุ่มการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เปอร์เซ็นต์ไขมันนม กลุ่มการทดลองที่ 4 มีไขมันมากที่สุดคือร้อยละ 3.29 กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 1 ร้อยละ
3.27 กลุ่มการทดลองที่ 2 ร้อยละ 3.26 และเปอร์เซ็นต์ไขมันนมน้อยที่สุดคือกลุ่ม ที่ 3 ร้อยละ 3.25 โดยเปอร์เซ็นต์ไขมันนมทุกกลุ่มการ
ทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ปริมาณการให้น้านมตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 1 ให้มากที่สุด 1,654.35
กิโลกรัม รองลงมาคือกลุ่มการทดลองที่ 4 1,385.80 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 3 1,303.80 กิโลกรัม และปริมาณการให้น้านมตลอดการ
ทดลองน้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 2 1,289.25 กิโลกรัม โดยปริมาณการให้น้านมตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 2 3 และ 4 ไม่มีความ
แตกต่างกัน แต่ต่างจากกลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งที่ระดับ P < 0.01
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ตารางที่ 3 ปริมาณการกินอาหารและค่าอาหารชนิดต่างๆ
Treatment
I
II
III
ก
ข
ปริมาณการกินอาหารหยาบตลอดการทดลอง (กก.)
2,123.80
1,993.10
2,082.80ก
ปริมาณการกินอาหารข้นตลอดทดลอง (กก.)
742.10ก
676.50ข
668.30ข
ก
ข
ปริมาณการกินอาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง (กก.)
2,865.95
2,650.65
2,751.10กข
ก
ข
ค่าอาหารหยาบตลอดการทดลอง (บาท)
4,247.60
2,988.90
5,207.00ค
ค่าอาหาข้นตลอดการทดลอง (บาท)
7,421.00ก
6,765.00ข
6,683.00ข
ค่าอาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง
11668.60
9753.90
11890.00
ข
ก
ค่าอาหารทั้งหมดต่อวัน (บาท)
71.15
59.48
72.50ขค
ก
ข
ปริมาณการเปลี่ยนอาหารเป็นน้านม 1 กิโลกรัม
1.74
2.06
2.12ข
ค่าอาหารเปลีย่ นเป็นน้านม 1 กิโลกรัม
7.83
7.59
9.13
ก, ข, ค
ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญยิ่งที่ P<0.01
ชนิดอาหาร

IV
2,148.40ก
697.00ข
2,845.405ก
5,371.00ค
6,970.00ข
12334.75
75.21ขค
2.06ข
8.91

ผลการทดลองจากตารางที่ 3 แสดงปริมาณการกินอาหารและค่าอาหารชนิดต่างๆ โดยปริมาณการกินอาหารหยาบตลอดการ
ทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 1 (หญ้าขน) กินมากที่สุด 2,123.80 กิโลกรัม รองลงมากลุ่มการทดลองที่ 3 (หญ้าขจรจบราดกากน้าตาล)
2,082.80 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 2 (หญ้าขจรจบ) 1,993.10 และปริมาณการกินอาหารหยาบตลอดการทดลองน้อยที่สุดคือกลุ่ม
การทดลองที่ 4 (หญ้าขจรจบหมักยูเรีย 5%) 2,148.40 กิโลกรัม โดยปริมาณการกินอาหารหยาบตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่
2 3 และ4 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ต่างจากกลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งที่ระดับ P < 0.01 ปริมาณการกินอาหารข้นตลอดการทดลอง
กลุ่มการทดลองที่ 1 กินมากที่สุด 742.10 กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 4 697.00 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 2 676.52
กิโลกรัม และปริมาณการกินอาหารข้นตลอดการทดลองน้อยที่สุดคือการทดลองที่ 3 668.30 กิโลกรัม โดยปริมาณการกินอาหารข้น
ตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 2 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ต่างจากกลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งที่ระดับ P <
0.01 เมื่อคิดเป็นปริมาณการกินอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองหรือต่อวัน กลุ่มการทดลองที่ 1 กินมากที่สุด 2,865.95 กิโลกรัม
รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 4 2,845.40 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 3 2,751.10 กิโลกรัม ปริมาณการกินอาหารทั้งหมดตลอดการ
ทดลองน้อยที่สุดคือกลุ่มการทดลองที่ 2 2,650.65 กิโลกรัม โดยปริมาณการกินอาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 1
3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และกลุ่มการทดลองที่ 2 และ3 ก็ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่กลุ่มกลุ่มการทดลองที่ 2
แต่ต่างจากกลุ่มที่ 1 และ4 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งที่ระดับ P < 0.01
ต้นทุนค่าอาหาร โดยค่าอาหารหยาบตลอดการทดลองกลุ่มการทดลองที่ 4 (หญ้าขจรจบหมักยูเรีย 5%) ใช้มากที่สุด
5,371.00 บาท รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 3หญ้าขจรจบ(หญ้าขจรจบราดกากน้าตาล) 5,207.00 บาท กลุ่มการทดลองที่ 1(หญ้า
ขน) 4,247.60 บาท และน้อยที่สุดคือกลุ่มการทดลองที่ 2 (หญ้าขจรจบ) คือ 2,988.90 บาท โดยค่าอาหารหยาบตลอดการทดลอง
กลุ่มการทดลองที่ 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ต่างจากกลุ่มที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งที่ระดับ P < 0.01 ค่าอาหารข้น
ตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 1 ใช้มากที่สุด 7,421.00 บาท รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 4 6,970.00 บาท กลุ่มการทดลอง
ที่ 2 6,765.00 บาท ค่าอาหารข้นตลอดการทดลองใช้น้อยที่สุดคือ กลุ่มการทดลองที่ 3 คือ 6,683.00 บาท โดยกลุ่มการทดลองที่ 2 3
และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติแต่แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งที่ระดับ P < 0.01 ค่าอาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง
หรือต่อวันกลุ่มการทดลองที่ 4 ใช้มากที่สุด 12,334.75 หรือ 75.21 บาท รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 3 11,890.00 หรือ 72.50
บาท กลุ่มการทดลองที่ 1 11,668.60หรือ 71.15 บาท และค่าอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองหรือต่อวัน ใช้น้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 2
9,753.90 หรือ 59.48 บาท โดยกลุ่มการทดลองที่ 1 3 และ4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ แตกต่างจากกลุ่มที่ 2 อย่างมี
นัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ P < 0.01
ปริมาณการเปลี่ยนอาหารเป็นน้านม 1 กิโลกรัม กลุ่มทีใ่ ช้อาหารเปลี่ยนเป็นน้านมมากที่สุดคือกลุ่มที่ 3 2.12 กิโลกรัม รองลงมา
เท่ากันคือกลุ่มการทดลองที่ 2 และ4 คือ 2.06 กิโลกรัม โดยกลุ่มการทดลองที่ 1 ใช้อาหารเปลี่ยนเป็นน้านม น้อยที่สุด 1.74 กิโลกรัม โดย
กลุ่มการทดลองที่ 2 3 และ4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ P < 0.01
เมื่อคิดเป็นค่าอาหารเปลี่ยนเป็นน้านม 1 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ใช้ค่าอาหารมากที่สุดคือกลุ่มที่ 3 ใช้มากที่สุด 91.13 บาท
รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 4 8.91 บาท กลุ่มการทดลองที่ 1 7.83 บาท และค่าอาหารเปลี่ยนเป็นน้านม 1 กิโลกรัม น้อยที่สุดคือ
กลุ่มที่ 2 7.59 บาท โดยทุกกลุ่มการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน ทางสถิติ
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4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การทดลองวิจัยเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหญ้าขจรจบใช้เป็นอาหารหยาบทดแทนเพื่อใช้เลี้ยงโครีดนมในฤดูแล้ง เป็นการ
ทดลองหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงหญ้าขจรจบซึ่งจัดเป็นวัชพืชที่มีอยู่อย่างมากมายในธรรมชาติมาพัฒนาปรับปรุงใช้ เป็นอาหาร
หยาบทดแทนเปรียบเทียบกับการใช้หญ้าสดที่ปลูกทาแปลงหญ้า เช่นหญ้าขน (Para grass) เลี้ยงโครีดนม โดยใช้โครีดนมในการ
ทดลองจานวน 16 ตัว คัดเลือกจากแม่โคซึ่งมีสายเลือดใกล้เคียงกันมากที่สุด (Holstein Friesian สายเลือด 62.5 - 75.00
เปอร์เซ็นต์) มีอายุ ขนาดรูปร่าง น้าหนัก และให้ปริมาณน้านมใกล้เคียงกัน โดยใช้แผนการทดลองแบบ Completely Random
Design (CRD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 การทดลอง (Treatment) แต่ละกลุ่มการทดลอง(Replication) ประกอบด้วยโค 4
ตัว โดยใช้ระยะเวลาทดลองประมาณ 1ปี โดยให้แต่ละกลุ่มการทดลองได้รับอาหารทดลองดังนี้
กลุ่มการทดลองที่ 1 (TI)
หญ้าขน + อาหารข้น (Control)
กลุ่มการทดลองที่ 2 (TII)
หญ้าขจรจบ + อาหารข้น
กลุ่มการทดลองที่ 3 (TIII)
หญ้าขจรจบราดกากน้าตาล + อาหารข้น
กลุ่มการทดลองที่ 4 (TIV)
หญ้าขจรจบหมักยูเรีย 5% + อาหารข้น
จากผลการทดลองพบว่า น้าหนักเริ่มต้นการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนน้าหนักสิ้นสุดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่
4 มีมากที่สุดคือ 354.50 กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 3 353.25 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 2 351.50 กิโลกรัม น้าหนัก
สิ้นสุดการทดลองน้อยที่สุดคือกลุ่ม ที่ 1 350.75 กิโลกรัม โดยน้าหนักสิ้นสุดการทดลองทุกกลุ่มการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อคานวณเป็นน้าหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่มีน้าหนักเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือกลุ่มที่ 3 26.50
กิโลกรัม รองลงมาคือกลุ่มการทดลองที่ 4 26.00 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 2 25.50 กิโลกรัม และกลุ่มที่มีน้าหนักเพิ่มขี้นน้อยที่สุด
คือกลุ่ม ที่ 1 25.00 กิโลกรัม โดยน้าหนักที่เพิ่มขี้นทุกกลุ่มการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เปอร์เซ็นต์ไขมันนม กลุ่มการทดลองที่ 4 มีไขมันมากที่สุดคือร้อยละ 3.29 กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 1 ร้อยละ
3.27 กลุ่มการทดลองที่ 2 ร้อยละ 3.26 และเปอร์เซ็นต์ไขมันนมน้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 3 ร้อยละ 3.25 โดยเปอร์เซ็นต์ไขมันนมทุกกลุ่มการ
ทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ปริมาณการให้น้านมตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 1 ให้มากที่สุด
1,654.35 กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 4 1,385.80 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 3 1,303.80 กิโลกรัม และปริมาณการให้
น้านมตลอดการทดลองน้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 2 1,289.25 กิโลกรัม โดยปริมาณการให้น้านมตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 2 3 และ
4 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ต่างจากกลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งที่ระดับ P < 0.01
เมื่อคิดเป็นปริมาณการกินอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองหรือต่อวัน กลุ่มการทดลองที่ 1 กินมากที่สุด 2,865.95 กิโลกรัม
รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 4 2,845.40 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 3 2,751.10 กิโลกรัม ปริมาณการกินอาหารทั้งหมดตลอดการ
ทดลองน้อยที่สุดคือกลุ่มการทดลองที่ 2 2,650.65 กิโลกรัม โดยปริมาณการกินอาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง กลุ่มการทดลองที่ 1 3
และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และกลุ่มการทดลองที่ 2 และ3 ก็ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่กลุ่มกลุ่มการทดลองที่ 2 แต่
ต่างจากกลุ่มที่ 1 และ 4 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งที่ระดับ P < 0.01 ค่าอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองหรือต่อวันกลุ่มการทดลองที่ 4 ใช้
มากที่สุด 12,334.75 หรือ 75.21 บาท รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 3 11,890.00 หรือ 72.50 บาท กลุ่มการทดลองที่ 1 11,668.60
หรือ 71.15 บาท และค่าอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองหรือต่อวัน ใช้น้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 2 9,753.90 หรือ 59.48 บาท โดยกลุ่มการ
ทดลองที่ 1 3 และ4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างจากกลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ P < 0.01
ปริมาณการเปลี่ยนอาหารเป็นน้านม 1 กิโลกรัม กลุ่มที่ใช้อาหารเปลี่ยนเป็นน้านมมากที่สุดคือกลุ่มที่ 3 2.12 กิโลกรัม
รองลงมาเท่ากันคือกลุ่มการทดลองที่ 2 และ4 คือ 2.06 กิโลกรัม โดยกลุ่มการทดลองที่ 1 ใช้อาหารเปลี่ยนเป็นน้านม น้อยที่สุด 1.74
กิโลกรัม โดยกลุ่มการทดลองที่ 2 3 และ4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ
P < 0.01 เมื่อคิดเป็นค่าอาหารเปลี่ยนเป็นน้านม 1 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ใช้ค่าอาหารมากที่สุดคือกลุ่มที่ 3 ใช้มากที่สุด 91.13 บาท
รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 4 8.91 บาท กลุ่มการทดลองที่ 1 7.83 บาท และค่าอาหารเปลี่ยนเป็นน้านม 1 กิโลกรัมน้อยที่สุดคือ
กลุ่มที่ 2 7.59 บาท โดยทุกกลุ่มการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
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บทคัดย่อ
การพัฒ นาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพัน ธ์สถานที่ท่อ งเที่ย วเชิงศิลปวัฒ ธรรม จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
เว็บ ไซต์ป ระชาสัม พั น ธ์ส ถานที่ท่อ งเที่ย วเชิง ศิล ปวัฒ ธรรม จังหวัด ยโสธร เพื่อ ประเมิน ประสิท ธิภ าพจากผู้เ ชี่ย วชาญและ
ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง โดยได้ดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development
Life Cycle: SDLC) ใช้โปรแกรม Word Press ร่วมกับระบบจัดการฐานข้ อมูล MySQL เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์
ประเมินผลประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30
คน ด้วยการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถตามความต้องการของผู้ใช้ 2) ด้านความถูกต้องในการทางานตาม
หน้าที่ของระบบ 3) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 4) ด้านความความรวดเร็วในการทางาน 5) ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ พบว่า
เว็บไซต์มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 ค่า
ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.71 สรุป ได้ว่า เว็บ ไซต์เ พื่อ ประชาสัม พัน ธ์ส ถานที่ท่อ งเที่ ย วเชิงศิล ปวัฒ ธรรม จังหวัด ยโสธร ที่
พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้
คาสาคัญ : การพัฒนาเว็บไซต์ ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร

Abstract
This Research aims to Development of Public Relation Cultural Tourism Website, Yasothon Province.
This is to evaluate the efficiency of the system and satisfaction for users. The system was developed under the
System Development Life Cycle (SDLC). That was integrated to the WordPress and MySQL computer language as
tool to develop user interface and database management. This system was evaluated efficiently by 3 experts.
And was evaluated satisfyingly by 30 users that was based on 5 aspects euch as 1) ability of user requirement, 2)
accuracy of working, 3) facility of implement, 4) system performance and 5) system security. As a result, the
evaluation of expert based on 5 rating score of questionnaire is found that the efficiency system is the high level
score whit mean = 4.33 and standard deviation = 0.28. The result of satisfying assessment for user is responsed
by respondents who comprise by 30 users. As a result, satisfaction system for user is the high level with mean =
4.05 and standard deviation = 0.71. These results conclude that development system can be implemented
efficiently and related user requirement.
Keywords: Website, Cultural Tourism, Yasothon Province

1. บทนา
นโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ ได้กาหนดเรื่องของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในวิจัยที่มุ่งเน้น
และได้กาหนด ยุทธศาสตร์วิจัย คือ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์วิจัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้วางยุทธศาสตร์วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม
และบริการซึ่งครอบคลุมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญนามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน
และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มี
แนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามลาดับ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวต้อง
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ปรับเตรียมความพร้อ มให้ทันต่อ การเปลี่ย นแปลง รวมทั้งประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ย ว
นอกจากนี้การเพิ่มสมรรถนะเทคโนโลยีเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยขึ้น และระยะเวลาในการท่องเที่ยวแต่ละ
ครั้งสั้นลง (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ การสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และ
ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม กาลัง
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มมากขึ้น (กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559)
จังหวัด ยโสธร มีแนวพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทาให้มีค วามหลากหลายทางด้านเชื้อชา ติ ภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวไม่ ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทาให้การท่องเที่ยวในจังหวัด จังหวัดยโสธรได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้วิจัยจึงได้
นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัด
ยโสธร เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม อีกทั้งยังอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มจุดเด่นที่
เป็นเอกลักษณ์ที่มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น ลดปัญหาความยากจน ทาให้ประชากรในจังหวัดมี
รายได้มากขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร

1.2 ขอบเขตของการวิจัย
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

เมืองโบราณดงเมืองเตย ตาบลสงเปือย อาเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
พระธาตุก่องข้าวน้อย ตาบลตาดทอง อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
พระธาตุกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
พระธาตุอานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วัดพระพุทธบาท อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
หอไตรวัดไตรนุรักษ์ อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 ได้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร
1.3.2 ส่ งเสริม การท่ องเที่ย ว อ านวยความสะดวกแก่ นั กท่ อ งเที่ ยว เป็ น การเพิ่ ม จุด เด่น ที่ เป็ น เอกลัก ษณ์ที่ มี ความ
สอดคล้องกับท้องถิ่น

2. วิธีการศึกษา
2.1 วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยมีระเบียบวิธีดาเนินงานวิจัย
ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
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ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์
ดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์
เสนอให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเว็บไซต์
สร้างแบบสอบถาม
ประเมินเว็บไซต์
ปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์
ระบบ
ช้ระบบ นผล
สรุปผู้ใการประเมิ
ของระบบ
ระบบ
ผู้ใช้ระบบ
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานทีของระบบ
่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยพัฒนาระบบตามวงจรการ
พัฒนาระบบ System Development Life Cycle หรือเรียกโดยย่อว่า SDLC กระบวนการทั้งหมด 7 กระบวนการดังต่อไปนี้
(ฝ่ายผลิตหนังสือตาราวิชาการคอมพิวเตอร์, 2551)
1) การกาหนดปัญหา
2) การวิเคราะห์
3) การออกแบบ
4) การพัฒนา
5) การทดสอบ
6) การนาระบบไปใช้
7) การบารุงรักษา

2.2 ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ด้านประชากร
นักท่องเที่ยว ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร
กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยว ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร เลือกใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้
1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องแม่ข่ายมีส่วนประกอบ ดังนี้
- หน่วยประมวลผลกลางเพนเทียมโฟร์ (Pentium 4) ทางานด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 3 กิกะเฮิร์ทซ (GHz)
- หน่วยความจาหลัก (RAM) ความเร็วไม่น้อยกว่า 2 กิกะไบต์ (GB)
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- หน่วยความจาสารอง (Hard Disk) ความจุไม่น้อยกว่า 80 กิกะไบต์ (GB)
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องลูกข่ายมีส่วนประกอบ ดังนี้
- หน่วยประมวลผลกลางที่ทางานด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 1 กิกะเฮิรท์
- หน่วยความจาหลัก ความเร็วไม่นอ้ ยกว่า 512 เมกกะไบต์ (MB)
- หน่วยความจาสารอง ความจุไม่นอ้ ยกว่า 80 กิกะไบต์ (GB)
(3) อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
(4) เครื่องพิมพ์ (Printer)
(5) เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
2) ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่
(1) โปรแกรมระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 8 (Microsoft Window 8)
(2) โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ WordPress
(3) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล ฟรอนท์ (MySQL-Front)
(4) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin)
(5) โปรแกรมจาลองเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อาปาเช่ เว็บ เซิร์ฟเวอร์ (Apache Web Server)
(6) โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์โพลเรอร์ (Internet Explorer)
(7) โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ อะโดบี โฟโต้ช้อป (Adobe Photoshop)
(8) โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิส (Microsoft Office)
(9) โปรแกรมใช้สาหรับสร้างผังการทางาน ได้แก่ Microsoft Visio

2.4 เครื่องมือในการทดสอบระบบ
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือในการทดสอบระบบโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน กลุ่มตัวอย่างประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อระบบ จานวน 30 คน โดยผู้วิจัยได้
ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ชุด โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้านดังนี้
1) ด้านความสามารถตามความต้องการของผู้ใช้(FunctionalsRequirementsTest) เป็นการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด
2) ด้านความสามารถในการทางานตามหน้าที่ของระบบ (FunctionalsTest) เป็นการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ว่าสามารถทางานได้ตามหน้าที่ที่มีอยู่มากน้อยเพียงใด
3) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (UsabilitysTest) เป็นการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบลักษณะการใช้
งานของระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด
4) ด้านความความรวดเร็วในการทางานของระบบ (PerformancesTest) เป็นการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบ
ว่าความเร็วที่ตอบสนองต่อการทางานมีมากน้อยเพียงใด
5) ด้านการรักษาความปลอดภัย (SecuritysTest) เป็นการประเมินประสิทธิภาพการทางานการป้องกันรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลมีมากน้อยเพียงใด

2.5 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยั ได้สร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) ศึกษาวิธีทางสถิติสาหรับการวิจัย
3) สร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมในแต่ละจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
4) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญให้ทาการตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช้ เพื่อขอรับคาแนะนาในส่วน
ที่ยังบกพร่องมาทาการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์
5) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
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2.6 การทดสอบระบบ
การทดสอบระบบเป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1) จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินผลประสิทธิภาพนาเสนอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
นัดหมายวันที่จะทาการทดสอบระบบ
2) นาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนทาการ
ทดสอบและประเมินผลระบบตามแบบประเมินผลประสิทธิภาพระบบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
3) ผู้วิจัยทาการปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ

2.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร โดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีดาเนินการ ดังนี้
1) ทาการติดตั้งระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคลเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ (Server)
2) ผู้วิจัยทาการสาธิตการใช้งานระบบให้กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทาการทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้
3) ผู้วิจัยทาการสาธิตการใช้งานระบบให้กับ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างทาการทดลองใช้และประเมินความพึง
พอใจของระบบตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้
4) ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาคานวนและวิเคราะห์ทางสถิติ

2.8 การวิเคราะห์ข้อมูล
กัลยา วานิชย์บัญชา (2545) นาข้อมูลที่ได้มาทาการแปลผล จากค่าเฉลี่ย 5 ระดับ โดยวัดระดับความสาคัญจะใช้มาตรวัด
ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ดังนี้
1) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
2) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
4) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
5) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่พึงพอใจ

2.9 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ชูศรี วงศ์รัตนะ (2541) กล่าวว่า ข้อมูลที่รวบรวมได้จะทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage) ดังนี้
1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean)
แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล
แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด

เมื่อ
N

2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

เมื่อ

S.D.
X

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ข้อมูลแต่ละจานวน
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แทน คะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิต
แทน จานวนคู่ท้งั หมด

3) ค่าร้อยละ (Percentage)

เมื่อ

P
F
N

แทน ร้อยละ
แทน จานวน หรือความถี่ที่ต้องการหาค่าร้อยละ
แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร เมื่อเว็บไซต์เสร็จสิ้น ผู้พัฒนา
ระบบได้ทาการทดสอบการทางานของระบบ ซึ่งผลดาเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
1) ผลการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร
2) ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมิน ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญและผลความพึงพอใจ
จากกลุ่มตัวอย่าง
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาค้นคว้าได้กาหนดความหมายของสัญญาลักษณ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
แทน คะแนนเฉลี่ย
S.D
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร

รูปที่ 1 : หน้าหลักเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร

รูปที่ 2 : หน้าจอแสดงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม เมืองโบราณดงเมืองเตย
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รูปที่ 3 : หน้าจอแสดงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม พระธาตุก่องข้าวน้อย

รูปที่ 4 : หน้าจอแสดงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก

รูปที่ 5 : หน้าจอแสดงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม หอไตรวัดไตรนุรักษ์
3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินผลประสิทธิภาพเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เมื่อนาค่าที่ได้จากการประเมินทั้ง 5 ด้านมาคานวณร่วมกัน ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ที่ระดับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมอยู่ที่ระดับ 0.28 ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับ
เกณฑ์มีประสิทธิภาพมาก โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร ทั้งI5Iด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ
S.D.

ระดับ
ประสิทธิภาพ

4.60

0.25

มากที่สุด

4.33

0.29

มาก

4.43
4.13
4.17
4.33

0.29
0.31
0.28
0.28

มาก
มาก
มาก
มาก

รายการประเมิน
1. การประเมินด้านความสามารถของระบบทางานตรงตามความต้องการ
(Functional Requirement Test)
2. การประเมินด้านความถูกต้องตามขีดความสามารถในการทางานตามหน้าที่ของระบบ
(Functional Test)
3. การประเมินด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของระบบ (Usability Test)
4. การประเมินด้านความรวดเร็วที่ตอบสนองต่อการทางานของระบบ (Performance Test)
5. การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
ค่าเฉลี่ย

จากตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม
จังหวัดยโสธร โดยผู้เชี่ยวชาญ เมื่อนาค่าที่ได้จากการประเมินทั้ง 5 ด้านมาคานวณร่วมกันด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ระดับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ระดับ 0.28 ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเกณฑ์ มีประสิทธิภาพมาก
การประเมินผลความพึงพอใจเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เมื่อนาค่าที่ได้จากการประเมินทั้ง 5 ด้าน มาคานวณร่วมกัน ด้วย
วิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม
จังหวัดยโสธร ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมอยู่ที่ระดับ 0.71 ผล
การประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

ตารางที่ 2 : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร ทั้ง 5 ด้าน โดยกลุ่มตัวอย่าง
รายการประเมิน

S.D

1.การประเมินด้านความสามารถของระบบทางานตรงตามความต้องการ
(Functional Requirement Test)
2. การประเมินด้านความถูกต้องตามขีดความสามารถในการทางานตามหน้าที่ของระบบ
(Functional Test)
3. การประเมินด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของระบบ (Usability Test)
4. การประเมินด้านความรวดเร็วที่ตอบสนองต่อการทางานของระบบ (Performance Test)
5. การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
ค่าเฉลี่ย

3.77

0.83

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

4.09

0.67

มาก

4.28
4.13
4.01
4.05

0.63
0.65
0.80
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม
จังหวัดยโสธร โดยกลุ่มตัวอย่าง เมื่อนาค่าที่ได้จากการประเมินทั้ง 5 ด้านมาคานวณร่วมกันด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ระดับ 0.71 ผลการประเมินความ
พึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับเกณฑ์พึงพอใจมาก

4. สรุปผล
ผลประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
สรุปการประเมินผลประสิทธิภาพ เมื่อนาค่าที่ได้จากการประเมินทั้ง 5 ด้านมาคานวณร่วมกัน ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มี
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ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมอยู่ที่ระดับ 0.28 ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับเกณฑ์มีประสิทธิภาพมาก
ผลประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร โดยกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เมื่อนาค่าที่ได้จากการประเมินทั้ง 5 ด้านมาคานวณร่วมกัน ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมอยู่ที่ระดับ 0.71 ผลการประเมินความพึงพอใจโดย
กลุ่มตัวอย่างที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ข้อเสนอแนะ
1) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดยโสธร เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล
2) มีส่วนกระทู้ถามตอบ เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักท่องเที่ยว

5. เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายของผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี (2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายของกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ (3) เพื่อทดลองการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ และ (4) เพื่อ
วิเคราะห์ และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของช่อ งทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ 2) แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ
โดยเลือกผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านในการประเมิน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการจัด
จ าหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ชุม ชนฯ โดยเลือ กกลุ ่ม ผู ้ผ ลิต ผลิต ภัณ ฑ์ชุม ชนฯ จ านวนตัว อย่า ง 158 กลุ ่ม โดยผู ้ต อบแบบสอบเป็น
ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนกับสานักงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เลือกวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นช่องทางการจัดจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ มีประสิทธิภาพและมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 2) ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ที่พึงพอใจเป็นจานวนมากกว่าผู้ที่ไม่พึงพอใจ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ช่องทางการจัดจาหน่าย สื่ออิเล็กทรอนิกส์

Abstract
The objectives of the study were 1) to study the current situation of distribution channels of products
form creative economy communities in One Tambon One Product Project Phetchaburi province, 2) to create a
new distribution channel, 3) to experiment using electronic media increase distribution channels, and 4) to
analyze and develop electronic media for distribution channels of community products. the research tool were
1) the electronic media of the products , and 2) questionnaires for evaluating the efficiency of the new
distribution channel, and 3) questionnaire asking about the complacence of the electronic media as a new
distribution channels of the products. The samples of the study were 158 communities. Key informants were
OTOP operator registered with the Office of Community Development in Phetchaburi. The result showed that 1)
the electronic media as a new distribution channel of products from communities was recognized as a powerful
media at a high level. 2) the level of the complacence of the electronic media as a distribution channel were
high and the number of the complacence were higher than the number of non-complacence at statistical
level of 0.05
Keywords: Distribution channels, Electronic media

1. บทนา
การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ในสาขาที่มีศักยภาพ รวมทั้งยกระดับสินค้าชุมชน โดยให้ความสาคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือในรูปแบบเครือข่าย
วิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาคการผลิต และชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจต่างๆ และสมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นในยุคของเทคโนโลยีและเครือข่ายสื่อสารที่มีการแข่งขันสูง ทาให้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
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ช่วยในการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุ การณ์ต่างๆ และมีบทบาทในการทางาน
มากขึ้น ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วทุกภาค ดังนั้น ถ้ามีการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารแปรรูป ขนมหวาน ของขึ้นชื่อจากอาเภอต่างๆ ให้เข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ก็จะทาให้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น และสร้างรายได้แก่ชุมชน
ดังนั้นผู้วิจัย เห็นความสาคัญของการนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการขยายช่อง
ทางการจัดจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในโครงการ หนึ่ งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี มาเป็นกรณีศึกษาในการ
ทางานวิจัย โดยได้สร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสามารถใช้ในการประ
สัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายของผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการหนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย ของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
3) เพื่อทดลองการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดเพชรบุรี
4) เพื่อวิเคราะห์ และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี

2. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงผสมระหว่าง การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนกับสานักงานพัฒนาชุมชนในอาเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 158 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่อ งมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ 1) สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ในเรื่องของการ
วัดประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ในเรื่องของความพึง
พอใจ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากรวบรวมข้อมูลได้ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการตรวจให้คะแนนและลง
รหัส จากนั้น นาไปวิเ คราะห์โ ดยใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์สาหรับประมวลผลทางสถิ ติ เพื่อคานวณค่า สถิติแ ละวิเ คราะห์ห า
ความสัมพันธ์ทางสถิติ โดยวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดยใช้ค่าความถี่ และการทดสอบไค-สแควร์

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสารสนเทศ ระดับความพึงพอใจของการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
สารสนเทศ
S.D.
ระดับ
X
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
มีการใช้งานได้ทันที
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
มีความสอดคล้องกับสิ่งที่เคยเห็นมาก่อน
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
สามารถแสดงให้เห็นข้อแตกต่างได้ทันที
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
มีเนื้อหามีรายละเอียดครบถ้วน
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้อย่างเข้าใจ
6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
ช่วยลดขั้นตอนในการทางานให้สั้นลง
8. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
สามารถช่วยในการตัดสินใจได้
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4.44

0.707

พอใจมาก

4.23

0.702

พอใจมาก

4.03

0.896
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4.49

0.560
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4.26

0.618

พอใจมาก

4.41

0.637

พอใจมาก

4.58

0.577

4.61

0.512

พอใจ
อย่างยิ่ง
พอใจ
อย่างยิ่ง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
สารสนเทศ
9. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
มีการแสดงสีได้สวยงาม
10. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
มีเอกลักษณ์ในการออกแบบที่ดี
รวม
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X

4.27

S.D.
0.697

ระดับ
พอใจมาก

4.25

0.653

พอใจมาก

4.36

0.685

พอใจมาก

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 4.36, S.D. = .685)

ตารางที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดประสิทธิ ภ าพของการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
S.D.
ระดับ
X
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด
เพชรบุรี มีข้อมูลตรงตามความต้องการ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด
เพชรบุรี มีเนื้อหาครบถ้วน
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด
เพชรบุรี มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันเวลา
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด
เพชรบุรี มีความรวดเร็วต่อการใช้งาน
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด
เพชรบุรี มีความถูกต้องของข้อมูล
6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด
เพชรบุรี มีการนาไปใช้ประโยชน์ข้อมูล
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด
เพชรบุรี มีการจัดทาข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่พร้อมใช้
8. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด
เพชรบุรี มีระบบจัดเก็บข้อมูล ที่เชื่อถือได้
รวม

4.67

0.471

คุณภาพดีมาก

4.00

0.816

คุณภาพดี

3.67

0.471

คุณภาพดี

3.33

0.471

4.33

0.471

คุณภาพ
ปานกลาง
คุณภาพดี

4.67

0.471

คุณภาพดีมาก

3.67

0.471

คุณภาพดี

4.00

0.000

คุณภาพดี

4.04

0.676

คุณภาพดี

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาระดับการวัดประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( X = 4.04, S.D. = .676)

4. สรุปผล
ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
4.1 ได้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นช่องทางการจัดจาหน่าย ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีประสิทธิภาพให้กับกลุ่มผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ของชุมชน จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถสรุป 5
อันดับ ได้ดังนี้
4.1.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี มีข้อมูลตรงตาม
ความต้องการ และมีการนาไปใช้ประโยชน์ข้อมูล
4.1.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี มีความถูกต้อง
ของข้อมูล
4.1.3 สื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องผลิต ภัณ ฑ์ชุม ชน ในโครงการหนึ ่งตาบล หนึ ่งผลิต ภัณ ฑ์ จัง หวัด เพชรบุรี มีเ นื ้อ หา
ครบถ้วน และมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้
4.1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี มีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและทันเวลา และมีการจัดทาข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่พร้อมใช้
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4.1.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเพชรบุรี มีความรวดเร็ว
ต่อการใช้งาน
4.2 ผู้เ กี่ย วข้องมีค วามพึงพอใจต่อ สื่ออิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ข องผลิตภัณ ฑ์ชุม ชนในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิต ภัณ ฑ์
จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีผู้ที่พึงพอใจเป็นจานวนมากกว่าผู้ที่ไม่พึงพอใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดั บมาก
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ระบบสมุนไพรไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
The Thailand Herbs System on Mobile device
วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม และ วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม
Worawut Yimyam and Wiwit Suksangaram
สาขาการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
E-mail: worawut_yimyam@hotmail.com, 0949929455

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมสมุนไพรไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (2) เพื่อประเมินผลระบบสมุนไพรไทย
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) การศึกษาระบบ 2) วิเคราะห์ปัญหา 3) การวิเคราะห์ระบบ และ 4) แบบ
ประเมิ นความพึงพอใจการใช้ ระบบโปรแกรมสมุ นไพรไทยบนอุปกรณ์ เคลื่อนที โดยเลื อกกลุ่ มผู้ ใช้ บริ การคลี นิคแพทย์ แผนไทย
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จานวนตัวอย่าง 100 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการใช้ระบบพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก
คาสาคัญ: สมุนไพรไทย อุปกรณ์เคลื่อนที่

Abstract
The objectives of the study were 1) to develop Thai herb system on mobile devices. And 2) to evaluate
the Thai herbal system on mobile devices. The research tool were 1) the study system, 2) the analyze problems, 3)
the analysis system and 3) questionnaire asking about the complacence of the Thailand Herbs System on Mobile
device. The samples of the study were 100 communities. Key informants were Thai Traditional Medicine Clinic user
case study Phetchaburi Rajabhat University. The result of using this the Thailand Herbs System on Mobile device
showed that their satisfaction was 3.8 (very satisfy).
Keywords: Thailand Herbs, Mobile device

1. บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทาให้คนเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่สามารถครอบคลุมได้ทั่วโลกรวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้มีการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายและความ
รวดเร็วให้กับผู้ใช้งานทาให้เกิดพัฒนาการในด้านเทคโนโลยีให้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และเทคโนโลยีนั้นยังเป็นส่วนสาคัญอย่างหนึ่งใน
ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ เช่น ในทางการแพทย์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยาและรวดเร็ว อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่สามารถตรวจและวิเคราะห์ค่าต่างๆ ในร่างกาย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ชีพ
จร อุณหภูมิในร่างกาย เป็นต้น ทาให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ง่ายขึ้น แต่ในยุคที่การแพทย์ยังไม่มีความเจริญนั้นจะใช้สมุนไพร
ในการรักษาซึ่งสมุนไพรนั้นเป็นตาหรับยาพื้นบ้านที่คนไทยรู้จักและใช้กันมานาน ซึ่งการรักษาทางการแพทย์แผนใหม่ยังไม่พัฒนา
คนไทยโดยเฉพาะ คนไทยที่อยู่ชนบทรู้จักการนาของที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ และได้มีการรวบรวมเป็นตาราเกิดขึ้น
จนกระทั้งถึงยุคการแพทย์ก้าวหน้า สมุนไพรได้ห่างหายไปจากชีวิตประจาวันของคนไทย การรักษาโดยยาที่เป็นการสังเคราะห์ต่างๆ
ได้เข้ามามีบทบาทแทน แต่ในปัจจุบันมนุษย์เริ่มตระหนักถึงพิษภัยการรักษาด้วยยาที่เป็นสารสังเคราะห์ทางเคมีว่ามีการตกค้างและ
มีผลข้างเคียง ที่ก่อให้เกิดโรคอื่นตามมา สมุนไพรจึงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
ปัจจุบันปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นปัญหาใหญ่มาก เนื่องจากการขาดความรู้ทางการแพทย์และความเพิกเฉยของตัว
บุคคลเองนั้นทาให้ไม่มีการรับมือกับโรคภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องซึ่งการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาโรคนั้นจะต้องใช้
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรในการรักษาโรคจึงทาให้เกิดความไม่สะดวกเพราะบางครั้งเวลาที่
ต้องการค้นหาข้อมูลแต่ไม่มีอินเตอร์เน็ตในการใช้งานทาให้ไม่สามารถหาข้อมูลได้และการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับสมุนไพรนั้นก็มี
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายทาให้การตัดสินใจเลือกดูข้อมูลเกิดการสับสนปัจจุบันทั่วโลกหันมาใช้สมุนไพร ดูแลสุขภาพก่อนเกิดอาการ
องค์การอนามัยโลก ได้แนะนาให้ใช้ การแพทย์ทั้งสองแผนคู่ขนานกันไปในการแพทย์แห่งชาติของแต่ละประเทศ การดูแลก่อนเกิด
อาการย่อมดีกว่าเกิดอาการแล้ว ทั่วโลกได้ส่งเสริมให้มีการแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศ โดยมีการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐ
ประการหนึ่งการแพทย์แผนโบราณเป็นการแพทย์ที่ไม่แพง จึงเหมาะกับสถานการณ์สาหรับประเทศเราโอกาสข้างหน้า จะมีการตก
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ลงความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน คือสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างแผนพื้นบ้าน/ทางเลือกกับแผน
ปัจจุบัน เริ่มจากสิ่งดีดีที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ผ่านทางเวทีต่างๆ ทั้งด้านสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน ท้องถิ่น ด้านการเกษตร เน้น
เป้าหมายร่วมของ 2 แผน คือการทาให้สุขภาพดี เน้นการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการมุ่งรักษาเท่านั้น จัดสิทธิประโยชน์ด้าน
หลักประกันสุขภาพของประเทศให้ครอบคลุมทั้ง 2 แผน แสดงสาธารณชนให้เห็น ความคุ้มค่าของแผนไทย/พื้นบ้าน/ทางเลือก
รัฐบาลลดภาระงบประมาณประเทศจากอิทธิพลของธุรกิจข้ามชาติด้านยา โดยการส่งเสริมแผนไทย/พื้นบ้าน/ทางเลือกมากขึ้น
จากปัญหาดังกล่าวการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการค้นหาและทาความรู้จักสมุนไพรต่างๆเป็นไปได้ไม่สะดวกสะ
ดายนักจึงจะพัฒนาระบบสมุนไพรผ่านทางแอปพลิเคชั่นเพื่อให้อานวยความสะดวกให้แก่ผู้คนที่สนใจและในการพกพาเครื่องมือทา
ได้ง่ายและสะดวกในการค้นหาสมุนไพรที่บุคคลสนใจจะค้นหาได้ง่ายขึ้น

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมสมุนไพรไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
1.1.2 เพื่อประเมินผลโปรแกรมสมุนไพรไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

1.2 ขอบเขตของระบบโครงการ
การพัฒนาโปรแกรมสมุนไพรแอปพลิเคชั่นในรูปแบบ แอปพลิเคชั่นในรูปแบบ แอนดรอยด์ในการใช้ Xampp ในการเก็บ
ข้อมูลต่างๆประกอบไปด้วย รายชื่อสมุนไพร ชื่อทางวิทยาศาสตร์ รูปร่างของสมุนไพร สรรพคุ ณต่างๆของสมุนไพรชนิดนั้นๆและ
สามารถใส่ ข้ อมู ล ของผู้ ใ ช้ แอพพลิ เ คชั่ น ลงไปได้ เช่ น ส่ ว นสู ง , น้ าหนัก และอาการของผู้ ใ ช้ แ ล้ ว ระบบจะสามารถระบุ ว่ า ผู้ ใ ช้
แอพพลิเคชั่นควรใช้สมุนไพรชนิดใด แอพพลิเคชั่นถูกเขียนขึ้นบน Adobe Dream Weaver CS6 ใช้ในการเขียนโค๊ดและออกแบบ
หน้าจอ เมนูของแอพพลิเคชั่น และใช้ Web browser ในการทดลองแอพพลิเคชั่นในรูปแบบสมาร์ทโฟน
1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้อง
สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ การใช้สมุนไพรสาหรับรักษาโรค หรืออาการ
เจ็บป่วยต่างๆ นี้ จะต้องนาเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกัน ซึ่งจะเรียกว่า "ยา" ในตารับยา นอกจากพืชสมุนไพรแล้ว ยัง
อาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุอีกด้วย เราเรียกพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่า "เภสัชวัตถุ" พืชสมุนไพรบางชนิด
เช่น เร่ว กระวาน กานพลู และจันทน์เทศ เป็นต้น เป็นพืชที่มีกลิ่นหอม และมีรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นยาสาหรับขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
พืชเหล่านี้ถ้านามาปรุงอาหาร เราจะเรียกว่า "เครื่องเทศ" ในพระราชบัญญัติยาฉบับที่ 3 ปีพุทธศักราช 2522 ได้แบ่งยาที่ได้จากเภสัช
วัตถุนี้ไว้เป็น 2 ประเภทคือ
ยาแผนโบราณ
หมายถึง ยาที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือในการบาบัดโรคของสัตว์ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในตารายาแผนโบราณ
ที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาแผนโบราณ หรือได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตารับยาเป็นยาแผนโบราณ
ยาสมุนไพร
หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุที่ยังมิได้ผสมปรุง หรือแปรสภาพ การปรุงยาสมุนไพร

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
ระบบแอพพลิชั่นสมุนไพรเป็นระบบที่ได้จัดทาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของสมุนไพรและอธิบายถึงสรรพคุณต่างๆ ของ
สมุนไพรในแต่ละชนิด ซึ่งในปัจจุบันมีสมุนไพรอยู่เป็นจานวนทั้งที่เคยเห็นในชีวิตประจาวันและไม่เคยเห็นในชีวิตประจาวัน จึงมีแนวคิด
ในการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นสมุนไพรให้ครอบครุมอยู่ในอุปกรณ์พกพา โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
ศึกษาระบบ

วิเคราะห์ปัญหา

ออกแบบระบบ

ภาพที่ 1 กระบวนการศึกษา
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2.1 การศึกษาระบบ
ผู้พัฒนาระบบได้ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้
หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 กลุ่มหลัก ๆ ด้วยกันคือ การวิเคราะห์ การออกแบบ และการ
นาไปใช้เราใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase)
ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis Phase)
ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design Phase)
ระยะที่ 4 : การนาไปใช้ (Implementation Phase)
ระยะที่ 5 : การบารุงรักษา (Mainternance Phase)

2.2 การวิเคราะห์ปัญหา
ในปัจจุบันการจัดเก็บฐานข้อมูลของสมุนไพรในรูปแบบเดิมนั้นจะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซด์ซึ่งหากต้องการทราบ
ข้อมูลสมุนไพรนั้น จะต้องมีการเชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ต โดยผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ด้านสมาทโฟนมีค วามเจริญ เติ มโตมากกกว่า การเข้าเว็ บ ไซต์ ใ นคอมพิ วเตอร์ ดั งนั้ นผู้พั ฒนาสามารถกาหนดปัญ หาของ
ระบบงานเก่าได้ตามแผนภาพกางปลา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนผังก้างปลาแสดงปัญหาและสาเหตุของปัญหาของระบบแอพพลิเคชั่นสมุนไพร
2.3 การออกแบบระบบ
การออกแบบและพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาได้ออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) โดยจะ
แบ่งเป็น 4 ส่วน คือส่วนของผู้ดูแลระบบ แพทย์ บุคคลทั่วไปและผู้ป่วย ซึ่งระบบจะทาการเก็บและบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูล
และระบบจะประมวลผลและรายงานงาน สามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการไหลของข้อมูล
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2.4 การทดสอบและประเมินผลความพึงพอใจ
ในการทดสอบและประเมินผลความพึงพอใจ ผู้พัฒนาแจกแบบสอบถามให้กับผู้ใช้งานระบบจากกลุ่ม ผู้ใช้บริการแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยกลุ่มเป้าหมาย 100 คน

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการทดลอง ผู้พัฒนาระบบ ได้แบ่งผู้ใช้ระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป คือ ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง
สมุนไพรไทย และส่วนของผู้ดูแลระบบ คือ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ แสดงผลตามแผนภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดง Sign Map ระบบแอพพลิเคชั่นสมุนไพร
3.1 การใช้งานระบบ
เมื่อผู้ใช้เปิดโปรแกรมสมุนไพร จะพบหน้าหลักสาหรับเข้าสูร่ ะบบ หรือ สมัครสมาชิก ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงหน้าหลักของระบบ
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ในส่วนนี้ผู้ใช้งานระบบจะต้องกรอกรหัสผ่านที่ได้ทาการสมัครสมาชิกไว้แล้วเพื่อทาการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นสมุนไพร
ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงหน้าในการเข้าสู่ระบบ
สาหรับสมัครสมาชิกเป็นส่วนทีผ่ ู้ใช้งานระบบต้องทาการสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงหน้าสมัครสมาชิก
การใช้งานระบบหลังจากทีไ่ ด้เข้าสูร่ ะบบเข้ามาแล้ว ในหน้านี้จะเป็นหน้าแรกของการใช้งานโดยจะแบ่งหัวข้อการค้นหาสมุนไพร
ตามหมวดหมูต่ ่างๆ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงหน้าหลักเมื่อเข้าระบบ
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การแสดงรายชื่อสมุนไพรในหน้านีจ้ ะเป็นการแสดงรายชื่อสมุนไพรทุกชนิดที่มีอยู่ในระบบโดยรายชื่อสมุนไพรนั้นจะเรียก
ตามตัวอักษรเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงหน้าแสดงรายชื่อสมุนไพร
การแสดงหน้าข้อมูลสมุนไพรในหน้านี้จะเป็นการแสดงข้อมูลสมุนไพรที่ผู้ใช้งานได้ทาการเลือกดูข้อมูลโดยจะมีรูปภาพ
สมุนไพร สรรพคุณและวิธีใช้ ของสมุนไพรนั้น ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แสดงหน้าข้อมูลสมุนไพร
3.2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินแบบสอบถาม เป็นเพศชายจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 เป็นเพศหญิง 68 คน คิด เป็น
ร้อยละ 68.00
ผลการศึกษาพบว่า ระบบแอพพลิเคชั่นสมุนไพรไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านประสิทธิภาพของ
ระบบ ( X = 3.8) อยู่ในระดับดี ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน ( X = 3.8) อยู่ในระดับมาก ด้านการออกแบบระบบ ( X =
3.8) อยู่ในระดับดี

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบแอพพลิเคชั่นสมุนไพรไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
ด้านประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ด้านประสิทธิภาพของระบบ

คะแนนต่าสุด -สูงสุด ตามเกณฑ์ X
แบบวัดของ (possible rank)
1-5
3.8
1-5
3.8
1-5
3.8
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SD
0.26
0.32
0.37

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
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4. สรุปผล
การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นสมุนไพร ได้พัฒนาขึ้นมาจากโปรแกรม Dreamweaver ทางานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL
Database บนระบบปฏิบัติการ Adobe Dreamweaver CS6 กับ jquery mobile ดังนั้นการที่จะนาโปรแกรมนี้มาใช้งาน
จาเป็นต้องมีการจัดการเตรียมฐานข้อมูลสาหรับเก็บข้อมูลและระบบปฏิบัติการ Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อให้ระบบสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะของการทางานของการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นสมุนไพร ทาให้ผู้ใช้ระบบสามารถค้นหา
รายชื่อสมุนไพรได้ และข้อมูลสมุนไพรนั้นสามารถเชื่อถือได้ ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกสบาย โดยสามารถเรียกดูได้ในอุปกรณ์
เคลื่อนที่ต่างๆ ลดปัญหาข้อมูลทีไ่ ม่แน่นอน รวมถึงการเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ง่าย และจาก
การการประเมินความพึงพอใจในระบบงาน จากผู้ใช้ 100 คน โดยกลุ่ม ผู้ใช้บริการคลีนิคแพทย์แผนไทย โดยแบ่งหัวข้อเป็น ด้านการ
ออกแบบ ด้านความเสถียรภาพของระบบ และ ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.8
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บทคัดย่อ
การวิจัยในหัวข้อ เรื่อง การจัดทาแผนที่มรดกภูมิ ทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนชากแง้ว จังหวัด
ชลบุรี เป็นการศึกษาสารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามทางสถาปัตยกรรม จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ได้แก่ ศึกษาและทบทวนประวัติความเป็นมา วิ วัฒนาการ และพัฒนาการ
ของย่านชุมชนชากแง้ว เพื่อระบุคุณค่าและความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่สาคัญและมีคุณค่าของ
ชุม ชน เพื่อ จัด ทาแผนที่ ภูมิทัศ น์วัฒ นธรรมและสถาปัต ยกรรมพื้น ถิ่น ที่มีคุณค่า ของชุม ชนเพื่อ สร้า งเครือ ข่ายในการทางาน
ร่วมกัน โดยศึกษาทบทวนกลุ่มสังคม ชุนชน และกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ในชุมชน ชาก
แง้ว สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนที่มรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่มีคุณค่าของชุมชน
มีขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย การศึกษาภาคสนาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การสารวจภาคสนาม
การสังเกตการณ์ และ การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลโดยการสารวจสภาพทางกายภาพของอาคารพักอาศัยจากภาพถ่ายและแผนที่
นาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ โดยวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ความเหมือนและความต่าง วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึก ษาวิจัย รวมทั้งเอกลักษณ์ของอาคารที่มีคุณ ค่าต่อการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พบว่า ชุมชนตลาดชากแง้ว หรือ
ชุมชนชากแง้ว หรือ ชุมชนบ้านหนองชากแง้ว เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการของชุมชนมายาวนานกว่าร้อยปี ภูมิ
ประเทศจะมีลัก ษณะเป็น ที่ร าบเนิน เขา หรือ ที่ร าบลูก ฟูก รวมถึง มีบึง และลาคลองในบริเ วณพื้น ที่ ประกอบกับ พื้น ที่ที่มี
ระยะห่างจากทะเลราว 8-9 กิโลเมตร ทาให้ดินมีความอุดมศมบูรณ์ มีลักษณะเป็นป่ารกชัฏ มีไม้เด่นหลายชนิด เช่น ต้นงิ้ว ต้น
พะยอม ต้นตะแบก
สภาพของชุมชนในอดีตโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบ้านเรือนแถวไม้ชั้นเดียว แบ่งให้เช่าเป็นห้องๆ กิจการการค้าขาย
ต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองชากแง้ว มีหลากหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่แล้วที่ดินหรือสถานประกอบการต่างๆ จะเป็นของ
คนไทยเชื้อสายจีน 4 ตระกูล ชุมชนบ้านหนองชากแง้ว แม้จะอยู่ห่างจากชุมชนชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านอาเภอ และอยู่ห่างจาก
ถนนสุขุมวิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ราว 8-9 กิโลเมตร เส้นทางที่เข้าถึงพื้นที่ก็ยังคงเป็นทางเกวียน แต่เนื่องจากพื้นที่นี้
เป็น แหล่งปลูกมัน สาปะหลังที่ไ ด้ผ ลผลิต ดีและมีป่า ไม้ที่ค่อ นข้างอุด มสมบูร ณ์ มีวิถีเป็นชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิม โดยแต่ล ะ
ครอบครัวจะสร้างบ้านเรือนในพื้นที่เกษตรกรรมที่ถือครองอยู่ ลักษณะของชุมชนจึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างกระจัดกระจาย ช่วง
ประมาณปี พ.ศ. 2480 ในพื้นที่ยังมีการตั้งโรงเลื่อยจักรแปรรูปไม้ (แห่งเดียวในพื้นที่) ต่อมามีการปลูกมันสาปะหลังมากขึ้ น จึง
มีโรงงานโม่แป้งมันสาปะหลัง แห่งแรกขึ้น คือ โรงโม่ 777 ในปีพ.ศ. 2490 พื้นที่บ้านหนองชากแง้ว มีผู้คนจากภายนอกพื้นที่
หลั่ง ไหลเข้า มาทางานมากขึ ้น โดยส่ว นใหญ่เ ป็น คนไทยที่เ ดิน ทางมาจากจัง หวัด อื่น ๆ ในช่ว งยุค นี ้จึง เป็น ยุค ที่เ ริ ่ม มีก าร
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยโบราณและวัฒนธรรมจีนเข้าด้วยกันช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2490-2515 นั้นมี การพัฒนาเพิ่มขึ้น
ทางด้านกายภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในมิติต่างๆ พ.ศ. 2492 การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้าน
หนองชากแง้ว เพื่อรองรับบุตรหลานของคนที่อาศัยยู่ในพื้นที่และคนที่เข้ามาทางานในภาคส่วนต่างๆ พ.ศ. 2497 การก่อสร้าง
วัดตะเคียนทอง เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน และการปรับปรุงศาลเจ้าแม่ทับทิมและการ
สร้า งโรงเจ(โรงงิ้ว ) เพื่อ เป็น สถานที่สาหรับ ประกอบพิธีต่า งๆ ของชาวไทยเชื้อ สายจีน พ.ศ. 2497 การเปิด ให้บ ริก ารของ
โรงหนังชากแง้ว และพ.ศ. 2513 เปิดให้บริการของตลาดสด เพื่อให้คนในชุมชนมีแหล่งจับจ่ายใช้สอยที่ไม่ต้องเดินทางไกล
ปัจจุบันบริเวณชุมชนบ้านหนองซากแง้ว มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 1,000 คนหรือประมาณ 300 หลังคาเรือน ถึงแม้
อาคารบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็นอาคารปูนหรือตึกแถว 2-3 ชั้นในบางส่วน แต่ยั งคงมีบาง
บริเวณที่ยังคงรักษาสภาพอาคารและสถาปัตยกรรมที่เคยรุ่งเรืองในยุค พ.ศ. 2490-2515 รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตยังคง
คุณค่าความเป็นอัต ลักษณ์ชุมชน เป็น ชุมชนขนาดเล็กถ้อ ยทีถ้อ ยอาศัย ปัจ จุบันชุมชนบ้า นหนองซากแง้วเหลือเพียงผู้สูงอายุ
เท่านั้นที่อยู่กับบ้า นละอยู่ ในพื้นที่ โดยลูก หลานส่วนใหญ่จะออกไปเรีย นและทางานนอกพื้นที่ เมื่อถึงวันสาคัญและประเพณี
ต่างๆ ของพื้นที่ ลูกหลานจะกลับมาร่วมงานประเพณีประจาและต่อเนื่อง ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความรัก ความสามัคคี และความเป็น
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น้าหนึ่งใจเดีย วกัน ของผู้ค นที่มีต่อ กัน และต่อ ชุม ชนบ้า นหนองซากแง้ว ชากแง้ว มีป ระเพณีที่จัด แต่ล ะปีถึง 5 ครั้ง ได้แ ก่ 1.
ประเพณีเฉลิมฉลอง จัดก่อนถึงวันตรุษจีน 30 วัน โดยจะมีการแสดงงิ้วและประมูลของ 2. งานวัดเกิดเจ้าแม่ทับทิม จัดขึ้นหลัง
วันตรุษจีน 12-15 วัน โดยจัดให้มีงานเฉลิมฉลองนานถึง 3 วัน 3 คืน 3. งานประเพณีไหว้พระจัน ทร์ 4. เทศกาลงานออกผนวช
ของเจ้าแม่กวนอิม จัดที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม และ 5. งานประทับทรงเจ้าแม่ทับทิมและเทศกาลเทกระจาด ซึ่งงานที่จัดยิ่งใหญ่สุด
ของชาวชากแง้ว คือเทศกาลไหว้พระจันทร์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 10
วัฒ นธรรมทางด้า นอาหารของชุม ชนชากแง้ว มีเ อกลัก ษณ์ที ่โ ด ดเด่น มีชื่อ เสีย ง ได้แ ก่ ห้อ ยจ้อ ขนมกุ ้ย ช่า ย
ก๋วยเตี๋ยวหลอด ขนมเปี๊ยะ ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลหลักฐานเพื่อปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
มรดกทางวัฒ นธรรมที่มีคุณ ค่า ให้แ ก่เ ยาวชนรุ่น หลัง ได้เ ข้ า ใจถึงวิถีชีวิต ในอดีต เป็น ข้อ มูล พื้น ฐานสาหรับ การต่อ ยอดใน
การศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณคดี และข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การวางแผนดาเนินการอนุรักษ์ย่านชุมชนชากแง้วอย่างเหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ : แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม ฐานข้อมูล ภูมิทัศน์วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

Abstract
“Mapping Cultural Landscape and Vernacular Architecture at Chak Ngaeo Community, Chonburi
Province” is the research about studying survey and collecting architectural filed information, this study is to
obtain architectural form. The purpose of this study were: 1) to study and to review Chak Ngaeo Community’s
historic value, evolution and development, 2) to state historic value and importance in both substantial and
abstract which is community’s importance and value, 3) to map community’s valuable cultural landscape and
local architecture, 4) to make working network by studying socials, communities and the benefits associated
with the culture saving in Chak Ngaeo Community, creating a process of participation of the community in
making a map of community’s valuable cultural landscape and architecture.
In research conducted by field studies with the following 3 methods: field survey, observation and
interview. The information are collected by exploring the physical condition of the residential building from
picture and maps, then classify all information by analyzing information similarities and differences in physical
and to analyze the information follow the aim of this research and the unique building that has value to local
architecture. The finding indicated that Chak Ngaeo Market Community or Chak Ngaeo community or Ban Nong
Chak Ngaeo Community is a hundred-years settled and developed community. The terrain is plains hill or plains
corrugated and also there are swamp and canal in the area. Since the area is 8-9 km. away from sea, the soil is
exuberant. It’s overgrown forest with a lot of notable trees such as Cotton tree, Shorea or White Meranti and
Lagerstroemia.
In the past, the building in this community are wooden-row house and sublet in to many rooms.
There are varieties of enterprise in Ban Nong Chak Ngaeo Community, most of them and the land were owned
by 4 Thai-Chinese Families. Ban Nong Chak Ngaeo Community is away from coastal community, Ban Aumpher,
and far away from Sukhumvit Road, highway no.3, about 8-9 km. also the path that connected to the area is still
track. Due to this area is growing cassava which has good product and quite perfect forest. A lifestyle here is
traditional agricultural community, each family built their own house in their ownership farmland. So the
community structure is quite separate. In 1947, there is still a sawmill factory (only one) in the area, later there
are more cassava has been planted, the cassava flour mill had established, the Mill 777. In 1957, people from
the outside poured into Ban Nong Chak Ngaeo Community for work, most of them are Thai that come from
another province, it makes a combination between traditional Thai culture and Chinese Culture. During the year
1947-1972, the community is developed to respond to the social need in many ways. In 1949 Ban Nong Chak
Ngaeo School was established for children of native people and people from other place that come and work
here. In 1954 Ta Kean Thang Temple was established to be a Buddhist place for the rituals of Buddhism, Jao
Mae Tubtim Shrine was remodel and the Chinese Opera Nova was built, both of these place is built for Thai601
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Chinese rituals. In 1954 Chak Ngaeo Theater was opened and in 1970 there are fresh market opened to
purchase in the community.
Now a day, Ban Nong Chak Ngaeo Community has about 1,000 residents or about 300 families. Even
through some buildings and some stores were changed to be cement house or 2-3 floor commercial building,
but there are some still remain the building and architectures that was prosperous during the year 1947-1972.
Also the culture and lifestyle that is the community’s identities is still preciously. It is a small community live
with each other in kindness. Now there are just the elderly person live in Ban Nong Chak Ngaeo Community,
most of the younger go out for education and work, but when there are community’s tradition festival they will
turn back and join the festival. This is show people’s love, unity and harmony. Chak Ngaeo has 5 festivals per
year, they were: 1) The Celebration Tradition, It is 30 days before the Chinese New Year Day, there are Chinese
Opera show and goods auction in that day, 2) Jao Mae Tubtim Birthday, It is 12-15 day after the Chinese New
Year Day which celebrate for 3 nights 3 days, 3) The Moon Festival, 4) The Tonsure of Guanyin Festival which
usually do at Jao Mae Tubtim Shrine, and 5) Jao Mae Tubtim spirit and Te Kra Jad Festival. The biggest festival
of Chak Ngaeo Community is the Moon Festival that do on lunar day in 10th month.
Chak Ngaeo Community’s food culture is outstanding and famous such as Hoi Jo/ Deep Fried Crab
Meat Rolls, Garlic Chives, Fresh Vegetable Rice Sheet Rolls and Mooncake, which are successor to the present.
The research result can be the information for prevent and maintain the cultural heritage. To be a
place where the younger generation can learn and understand the past living life. To be an information which is
a basic information in further studies in History, Architecture and archeology. These information will be useful for
any Organization which related to the conservation plan appropriately in Chak Ngaeo Community.
Keywords: Cultural Heritage Atlas, Database, Cultural landscapes, Vernacular Architecture
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การศึกษาความเหมาะสมของระบบหมุนเวียนน้าร้อนในแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์
แบบแผ่นเรียบส้าหรับเครื่องฟักไข่
The Optimum of Hot Water Circulation System of Flat Plate Solar Collector
for Egg Incubator
ธีระพล ชัยธัมมาวุธ เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด กิตติ จันค้าหล้า และ ปองพล เลิศสัจจานุรักษ์
Theerapon Chaitammavut, Accarat Chaoumead, Kitti Chankumlah
and Pongpol Lertsajanulak
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
e-mail: theeraponch@gmail.com tel:0847430944

บทคัดย่อ
จากการศึกษาการใช้แผงรับความร้อนแสงอาทิตย์สาหรับเป็นแหล่งความร้อนของเครื่องฝักไข่ที่ผ่านมา พบว่าเป็นการใช้
แผงรับความร้อนแบบแผ่นเรียบท่อขนาน และไหลเวียนแบบธรรมชาติ ซึ่งสามารถรับความร้อนได้น้อยกว่าแผงรับความร้อน
แสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่เป็นท่องูแต่มีข้อเสียเรื่องอัตราการผลิตน้าร้อน จึงได้เกิดงานวิจัยนี้ที่ทาการศึกษาการใช้แผงรับความ
ร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่เป็นท่องู โดยใช้การไหลแบบกระตุ้นเพื่อทดแทนข้อด้อยเรื่องอัตราการผลิตน้าร้อน โดยพิจารณาใน
ระบบน้าร้อนที่ประยุกต์ใช้กับเครื่องฝักไข่ ซึ่งถูก ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 40-70 องศาเซลเซียส ในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และต้นทุนในการผลิตความร้อน จากแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบท่องูที่มีการไหลเวียน
แบบกระตุ้น และแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบท่องูไหลเวียนแบบธรรมชาติ พบว่าประสิทธิภาพของแผงรับความร้อน
แสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 35.5%, 20.9% ตามลาดับ และ ต้นทุนในการผลิตความร้อนเท่ากับ 0.0558 บาทต่อเมกกะจูลน์ความ
ร้อน และ 0.0612 บาทต่อเมกกะจูลน์ความร้อน ตามลาดับ พบว่าแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบท่องูไหลเวียนแบบ
กระตุ้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และมีต้นทุนในการผลิตความร้อนต่าที่สุด โดยสามารถผลิตความร้อนได้เท่ากับ 13.52 เมกกะจูลต่อ
วันสาหรับแผงขนาด 3m2 โดยในการใช้แผงรับแสงอาทิตย์สามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการทางานของฮีตเตอร์ สามารถ
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 338 บาทต่อเดือน
ค้าส้าคัญ: แผงรับความร้อนแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ เครื่องฝักไข่พลังงานแสงอาทิตย์

Abstract
In all the past work of hot water solar collector to be heating source for egg Incubator. The works
used flat solar collector with parallel tube and passive circulation, so that’s lower efficiency than serpentine
solar collector but that have disadvantage about small flow perform. So the propose of this work is the study
of serpentine solar collector with active water circulation resolve small flow problem for heating application
in egg incubated process, that have temperature range 40 - 70°C. In this work tested and compared solar
collector efficiency and cost per heat unit of active flow serpentine solar collector and passive flow
serpentine solar collector. The results are 24%, 20.9% respectively, and the results of cost per heat unit are
0.0558 Baht/MJ, 0.0612 Baht/MJ respectively, found active flow serpentine solar collector is the optimum
scheme that have highest efficiency and have lowest cost per heat unit. The collector could generate heat
13.52 MJ per a day in 3 m2 Receiver area. That can save electrical cost for institute operation of heater 338
Baht per a Month.
Keywords: Solar collector, Solar Energy, Solar Incubator

1. บทน้า
ระบบไหลเวียนของไหลในแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์ ส่งผลโดยตรงต่อการแลกเปลี่ยนรับความร้อนช่วยให้การพาความ
ร้อนของน้าในระบบผลิตแสงอาทิตย์รับความร้อนได้สูงขึ้น แต่มีเงื่อนไขในเรื่องต้นทุนการทางานรับความร้อนของระบบ ซึ่งโดย
หลายงานเลือกที่จะตัดปัญหาในส่วนนี้เพื่อให้ลดต้นทุน และง่ายต่อการควบคุมการทางานโดยเลือกการทาไหลเวียนของระบบ
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ไหลเวียนน้าร้อนของแผงรับแสงอาทิตย์เป็นแบบไหลเวียนธรรมชาติ ซึ่งเมื่ออุณหภูมิสูงการแยกชั้นของน้าที่อุณหภูมิสูงจะลอยตัวขึน้
ไปเก็บในถังพักและน้าที่อุณหภูมิต่าจะไหลวนมารับความร้อน แต่ในช่วงอุณหภูมิแผงต่าจะไม่ค่อยดีนักเนื่องจากต้องรอการลอยตัว
ตามธรรมชาติจากอุณหภูมิของน้าซึ่งมีข้อดี ข้อเสียต่างกัน โดยในการประยุกต์ใช้ระบบน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับเครื่องฟัก
ไข่ซึ่งต้องการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 36 - 38 องศาเซลเซียส จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาในการพัฒนาระบบน้าร้อน
แสงอาทิตย์สาหรับตู้ฟั กไข่นั้น จะใช้แผงรับความร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ใช้ท่อรับความร้อนในรูปแบบขนานที่มีการ
ไหลเวียนแบบธรรมชาติ (ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล, 2544) ซึ่งจากการงานวิจัยของ K.K.Matrawy และ I. Farkas (K.K.Matrawy
and I. Farkas, 1995) ที่ทาการทดสอบเปรียบเทียบของรูปแบบท่อในแต่ละแบบของแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
ประมาณ แสดงให้เห็นว่าแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบท่องูมีประสิทธิภาพโดยรวมดีกว่าแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์
แบบขนานประมาณ 4 % แต่จุดที่เป็นข้อด้อยของรูปแบบท่อแบบงูคือข้อจากัดเรื่องระบบไหลเวียนน้าร้อน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการทดสอบประสิทธิภาพการรับความร้อนของแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบท่อ
งูเปรียบเทียบระหว่างระบบการไหลแบบกระตุ้นและแบบไหลเวียนธรรมชาติ และเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตน้าร้อนสาหรับแผงรับ
ความร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบท่องูในระบบการไหลแบบกระตุ้น และแบบธรรมชาติ เพื่อหารูปแบบการไหลของน้าร้อนใน
แผงรับความร้อนแบบแผ่นเรียบที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการนาไปประยุกต์ใช้ในเครื่องฝักไข่ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิใน
กระบวนการฝักไข่ทดแทนการใช้ฮีตเตอร์ โดยพัฒนาร่วมกับระบบควบคุมการไหลจากไมโครคอนโทรลเลอร์และชุดโซลินอยวาล์ว
ตัดต่อการทางานเพื่อให้ช่วยในการทางานของระบบผลิต และจ่ายน้าร้อนให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
ในงานวิจัยนี้จะทาการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรับความร้อน และต้นทุนการผลิตความร้อน ของแผงรับความ
ร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ สาหรับแผงรับความร้อนขนาด 3 ตารางเมตร โดยทาการทดสอบประสิทธิภาพในช่วงเวลา 9.00 16.00 น.
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการท้าสอบ
1. ชุดแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์ขนาดพื้นที่ 3 m2
2. ถังพักน้า 100 ลิตร
3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno
4. เทอร์โมคัปเปิล Type K
5. คอมพิวเตอร์
6. digital pyranometer

วิธีการทดลอง
1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องการติดตั้งโดยค่าเฉลี่ยการรับความร้อนแสงอาทิตย์ตลอดปีที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่มุม 17 องศา
โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ Saiful Bari (Saiful Bari, 2000) ที่กล่าวว่าถ้าพิกัดละติจูดของพื้นที่ที่ติดตั้งอยู่ในตาแหน่งละติจูดไม่เกิน 40
องศาให้ใช้มุมเอียงตามพิกัดละติจูดนั้นได้เลย โดยหันหน้าแผงไปทางทิศใต้ สาหรับอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีตาแหน่งพิกัด
ละติจูดอยู่ที่ 17 องศา และศึกษาวิธีการวัดประสิทธิภาพ จุดที่ทาการวัด อุปกรณ์ และเครื่องมือที่วัด เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
2. สร้าง และติดตั้งแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบขนาด 3 m2 กับถังพักน้าร้อนขนาด 100 ลิตร
3. เขียนโปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิจากเทอร์โมคัปเปิลต่อเก็บข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
4. ต่อวงจรวัดอุณหภูมิขาเข้า อุณหภูมิในถัง อุณหภูมิบรรยากาศผ่านเทอร์โมคัปเปิล และวัดค่าความเข้มแสงผ่าน digital
pyranometer
5. คานวณหาค่าความร้อนที่แผงรับความร้อนแสงอาทิตย์ผลิตได้ในแต่ละชั่วโมงจากผลต่างอุณหภูมิในถังในช่วงเวลาแต่ละ
ชั่วโมงที่ทาการวัด และคานวณหาประสิทธิภาพโดยการนาความร้อนที่น้าร้อนได้รับส่วนด้วยผลคูณของค่าเข้มแสงกับพื้นที่แผงรับความ
ร้อนแสงอาทิตย์
หลัง

604

ก่อน
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6. เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และการทางานต่อค่าความร้อนที่แผงรับได้ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุนใช้งาน
7. ติดตั้งชุดผลิตน้าร้อนจากแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์กับเครื่องฝักไข่ พร้อมชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการใช้งานการ
ไหลไปเพิ่มอุณหภูมิในตู้ฟักไข่ควบคุมให้อยู่ในช่วง 36 – 38 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการฝักไข่

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ประสิทธิภาพแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์, %

กราฟด้านล่างแสดงประสิทธิภาพการรับความร้อนของแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์ที่ใช้ระบบการไหลเวียนน้าร้อน
แตกต่างกันโดยจะเห็นได้ว่า ระบบการไหลเวียนแบบกระตุ้นจะรับความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจากมี
ความเร็วในการไหลในท่อมากกว่าทาให้ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนในส่วนของการพาความร้อนสูงขึ้นไปด้วย ทาให้สามารถ
รับความร้อนได้ดีกว่าระบบไหลเวียนน้าร้อนที่ไหลช้า โดยที่ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของแผงรับความร้อนแบบแผ่นเรียบท่องูที่มีการ
ไหลเวียนน้าแบบกระตุ้นและการไหลแบบธรรมชาติจะเท่ากับ 24% และ 20.9% ตามลาดับ
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เมื่อเทียบต้นทุนต่อหน่วยความร้อนที่ผลิตได้ ของทั้ง 2 ระบบการไหลเวียนน้าสาหรับแผงรับความร้อนแสงอาทิตย์แบบ
แผ่นเรียบท่องูนั้น จะมีส่วนเพิ่มในส่วนของปั๊มขนาดเล็กที่มีกาลังไฟฟ้า 5 วัตต์ และมีค่าไฟฟ้าในการทางานตลอดช่วงเก็บความร้อน
โดยสามารถสรุปเป็นต้นทุนค่าทางานของระบบ ที่กาหนดอายุการใช้งานไว้ที่ 20 ปี ได้ต้นทุนของแผงรับความร้อนแบบแผ่นเรียบ
ท่องูที่ไหลเวียนแบบกระตุ้น และแบบธรรมชาติ เท่ากับ 0.0558 บาทต่อเมกกะจูลน์ความร้อน และ 0.0612 บาทต่อเมกกะจูลน์
ความร้อน ตามลาดับ

4. สรุปผล
จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพการทางานของแผงรับความร้อนแบบแผ่นเรียบท่องูที่มีระบบการไหลเวียนน้าร้อน
ต่างกันพบว่าการไหลเวียนแบบกระตุ้นสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 3.1% ส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจากสัมประสิทธิ์
การพาความร้อนที่มากขึ้นตามอัตราการไหลของการไหลเวียนน้าแบบกระตุ้น ทาไหลเวียนมารับความร้อนได้ดีกว่า โดยมีต้นทุนใน
การทางานเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อย โดยมีผลรวมค่าเสื่อมสภาพและค่าใช้จ่ายในการทางานต่อเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าการไหล
ธรรมชาติเท่ากับ 8.8% เมื่อเทียบกับค่าความร้อนที่สามารถผลิตได้มากขึ้น 19.3% ถือว่าการไหลเวียนแบบกระตุ้นเหมาะสมกว่า
การไหลเวียนแบบธรรมชาติสาหรับแผงรับความร้อนแบบแผ่นเรียบท่องู โดยในงานวิจัยนี้ได้พิจารณานาน้าร้อนที่ผลิตได้นี้ไปใช้งาน
ในกระบวนการฟักไข่ของตู้ฟักไข่ ทดแทนการใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้า วัน ซึ่งอุณหภูมิน้าร้อนที่แผงรับความร้อนผลิตน้าร้อนได้นั้ นถูก
ควบคุมอุณหภูมิน้าร้อนในถังพักให้อยู่ในช่วงไม่เกิน 70 องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันความเสียหายของไข่ที่ฟัก คิดเป็นมูลค่าค่าไฟฟ้าที่
สามารถประหยัดได้เท่ากับ 11.27 บาทต่อวัน
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การพัฒนาโปรแกรมช่วยออกแบบและประมาณราคาระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Grid Connected
A Design and Estimation Of Photovoltaic Grid Connected System
ณัฐวุฒิ แสงศรี สัตยา เจริญภูมิ และ นพพร พัชรประกิติ
Nutthawut Sangsri Sattaya Charoenpoom and Nopporn Patcharaprakiti
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
E-mail: dewnuttawut@gmail.com 097-998-0423

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาคือ
โปรแกรม Microsoft visual studio 2010 นามาจัดทาโปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้า
เชื่อมต่อระบบจาหน่าย (Grid connected) โดยการศึกษาข้อมูลได้เน้นในเรื่องของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานของ วิ ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่มีพื้นฐานการติดตั้งและความปลอดภัยในการติดตั้งตาม
มาตรฐานและกฎระเบียบที่ได้กาหนดไว้ โดยการทางานจะต้องทาการเลือกจังหวัด อาเภอ ทิศทางการติดตั้ง ขน าดระบบ เลือก
ชนิดแผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ เลือกขนาดสายไฟ ความยาว เลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ เลือกขนาดเบรกเกอร์ และค่าการติดตั้ง เป็นต้น
ซึ่งแสดงผลลัพธ์พิกัดรายการอุปกรณ์ ราคาของระบบและ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
คาสาคัญ: ระบบไฟฟ้า โปรแกรม พลังงานแสงอาทิตย์

Abstract
The objective of this study was to develop a solar power system design program by using Microsoft
Visual Studio 2010. In addition, grid-connected power system was designed by Microsoft Visual Studio 2010.
The study focused on the installation of solar power system standards as defined by the EIT on the
installation and safety. The installation must be in accordance with the standards and regulations set. To
operate, it is required to select the province, installation direction, system size, type of solar panel, brand,
wiring size and length, inverter size, breaker size and installation values, etc. The results of range, device list,
price of the system and economic return will be displayed.
Keywords: electricity, program, solar energy

1. บทนา
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนที่มีการนามาใช้งานกันอย่างแพร่หลายและในปัจจุบันระบบ
ไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบจาหน่าย (Grid connected) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ประหยัด เพื่อลดค่าไฟฟ้า โดยเมื่อมีการใช้ไฟ
มากกว่าที่ผลิตเองจากโซล่าเซลล์ตัวอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบจาหน่ายของการไฟฟ้าฯ ก็จะทาหน้าที่ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
มาใช้งานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นก็จะทาให้ลดค่าไฟฟ้าลงได้และไม่มีข้อจากัดเรื่องกาลังไฟไม่พอ และพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่
ใช้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ในการออกแบบของระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบจาหน่าย (Grid connected) สิ่งที่สาคัญในการออกแบบที่
จาเป็นต้องมี ฐานข้อมูลแสงอาทิตย์ ชนิดของแผงเซลล์ อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ และความแม่นยาชานาญในการ
คานวณของระบบดังนั้นการออกควรแบบมีความถูกต้องที่สุด ด้วยก่อนที่จะทาการติดตั้งนั้นก็จะมีการการคานวณอุปกรณ์ต่างๆขึ้น
ก่อนและในปัจจุบันก็ได้มีการใช้โปรแกรมในการออกแบบได้แก่ โปรแกรม PVsyst เป็นโปรแกรมการออกแบบระบบ มีการทางาน
โดยการกาหนดพื้นที่ ที่จะทาการติดตั้ง มีการเลือกใช้ค่าอุปกรณ์จากฐานข้อมูล และมีการแสดงผลเป็นกราฟและค่าต่างๆ โดย
โปรแกรมจากต่างประเทศยังไม่มีในส่วนของรูปแบบการประเมินราคา การคานวณทั้งทางด้าน ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
อุปกรณ์การติดตั้ง การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และทางด้านเทคนิคการติดตั้ง เป็นต้น ที่ขาดการครอบคลุมตามมาตรฐาน
ภายในประเทศไทย การใช้งานและภาษาที่เข้าใจง่ายต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากนัก
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจะได้ใช้
โปรแกรมที่มีฐานข้อมูลในการออกแบบคานวณอุปกรณ์การติดตั้งที่อ้างอิงมาจากมาตรฐานภายในประเทศไทย วสท. และรูปแบบ
การใช้งานที่เป็นภาษาไทย ซึ่งจะมีความถูกต้องสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
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2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
2.1 บล็อกไดอะแกรมการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ (Visual Basic 2010, Access 2010)




kw

(SPD)

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการพัฒนาโปรแกรม
2.2 ไดอะแกรมการใช้งาน

รูปที่ 2 รายละเอียดเนื้อหาที่ทาการจาลองและออกแบบ

608

29-31 May 2017

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

2.3 วิธีการใช้โปรแกรม

ตารางที่ 1 อธิบายการทางานของโปรแกรม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายละเอียด
การเลือกสถานที่ตั้ง จังหวัด อาเภอ และทิศทางในการติดตั้ง
ทาการป้อนค่าขนาดของระบบที่ต้องการติดตั้ง
เลือกชนิดของแผงเชลล์แสงอาทิตย์ ดูคุณสมบัติของแผงเชลล์แสงอาทิตย์แล้วเลือกยี่ห้อที่ต้องการจากตาราง
ระบบจะทาการแสดงผล การใช้พื้นที่ในการติดตั้ง จานวนของแผงที่ต้องใช้ กาลังงานไฟฟ้าที่ได้ต่อวัน ต่อเดือน และต่อปี
ทาการเลือกขนาดของเบรกเกอร์ ซึ่งจะมีให้เลือก ชนิดยี่ห้อ ได้จากตารางรายการสินค้า
เลือกฟิวส์ เพื่อเพิ่มการป้องกันในระบบ
ทาการเลือกขนาดของอินเวอร์เตอร์ โดยเลือกขนาดกาลังวัตต์ ขนาดกระแส ชนิด และยี่ห้อ
จากนั้นเลือกขนาดสายไฟที่จะใช้โดยดูจากกระแสที่ได้
เป็นตารางการแสดงรายการสินค้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
เป็นการกาหนดค่าการติดตั้ง ค่ารับเหมา ค่าแรงงาน
เมื่อกดการคานวณจะได้ค่าการติดตั้งทั้งหมด ระบบจะแสดงผลของค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจุดคุ้มทุน
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2.4 ขั้นตอนการจัดทาโปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

รูปที่ 3 ขั้นตอนการจัดทาโปรแกรม

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 การทดลองระบบ Grid connected

ผลการทดลองระบบ Grid connected ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 กิโลวัตต์ ติดตั้ง ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย อาเภอพาน ได้ผลการทดลองคือ จังหวัดเชียงราย อาเภอพาน ได้มุมยก 19 องศา ทิศทางการติดตั้งทิศใต้ ประสิทธิภาพ
100% ค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ย 17.53 ขนาดระบบ 10 กิโลวัตต์ ใช้ชนิดแผงโซล่าเซลล์ ชนิด Poly-crystalline silicon solar cells
ยี่ห้อ Schutten รุ่น STP6-250 กาลังวัตต์ 250 วัตต์ จานวนแผงที่ใช้ 40 แผง กาลังวัตต์ที่ได้ 37 กิโลวัตต์ต่อวัน 1125 กิโลวัตต์ต่อ
เดือน 13686 กิโลวัตต์ต่อปีขนาดสายไฟฟ้าเบอร์ 2.5 จานวน 10 เมตร ขนาดอินเวอร์เตอร์ 10000 วัตต์ จานวน 1 ตัว ขนาดเบรกเกอร์
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แรงดัน 380 โวลท์ จานวน 1 ตัว ค่าติดตั้ง 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 411,904 บาท จุดคุ้มทุน 5 ปี ระยะโครการ 15 ปี NPV
312,587.18 บาท IRR 23.12 %

3.2 Single Line Diagram

ตารางที่ 2 การประมาณราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 กิโลวัตต์
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายการอุปกรณ์
แผงโซล่าเซลล์ชนิด Poly-crystalline silicon solar cellsยี่หอ้ Schutten รุ่น STP6-250
กาลังวัตต์ 250 วัตต์
สายไฟฟ้าเบอร์ 2.5
อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ JFY รุ่น Suntree 10000 TL ขนาด 10000 วัตต์
เบรกเกอร์ ยี่ห้อ FUJI
ค่าติดตั้ง
รวม

จานวน

ราคา (บาท)

40

321,000

10
1
1

114
79,000
1,790
10,000
411,904

4. สรุปผล
บทความวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาคือ
โปรแกรม Microsoft visual studio 2010 นามาจัดทาโปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้า
เชื่อมต่อระบบจาหน่าย (Grid connected) โดยการศึกษาข้อมูลได้เน้นในเรื่องของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานของ วิ ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่มีพื้นฐานการติดตั้งและความปลอดภัยในการติดตั้งตาม
มาตรฐานและกฎระเบียบที่ได้กาหนดไว้ โดยการทางานจะต้องทาการเลือกจังหวัด อาเภอ ทิศทางการติดตั้ง ขนาดระ บบ เลือก
ชนิดแผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ เลือกขนาดสายไฟ ความยาว เลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ เลือกขนาดเบรกเกอร์ และค่าการติดตั้ง เป็นต้น
ซึ่งแสดงผลลัพธ์พิกัดรายการอุปกรณ์ ราคาของระบบและ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ จากการทดสอบ ใช้งานของโปรแกรม
จะต้องมีผู้ใช้งานเป็นผู้กรอกข้อมูลตามต้องการที่จะออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งระบบก็จะนาค่าที่ผู้ใช้งานไปทา
การประมวลผลแล้วจะทาการแสดงค่าต่างๆ บนหน้าจอแสดงผล ก็จะทาให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการคานวณ
มากยิ่งขึ้น จากความสามารถของโปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษา และวิจัยเรื่องสมรรถนะของจักรยานไฟฟ้าที่ขับด้วยมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้
แปรงถ่านที่มีแบตเตอรี่ตะกั่วกรด และ แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน จะแบ่งการศึกษา
ได้เป็น 2 ระบบเพื่อเปรียบเทียบกัน ระหว่างระบบที่ ใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวดควบคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวด เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ของจักรยานไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อหาประสิทธิภาพและความ
แตกต่างกัน ทั้งสองระบบ ทาการวิเคราะห์และพัฒนาจักรยานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น จึงได้ต่อตัวเก็บประจุยิ่งยวด ขนาด
40 โวลต์ 17 ฟารัด เข้ากับระบบเพื่อให้ตัวเก็บประจุยิ่งยวดนั้นทางานร่วมกับแบตเตอรี่ในการส่งกาลังให้กับโหลดมอเตอร์ กระแสตรง
แบบไร้แปรงถ่าน ขนาด 36 โวลต์ 350 วัตต์ ผลการทดสอบเริ่มปล่อยพลังงาน ระบบ แบตเตอรี่ตะกั่วกรดเพียงอย่างเดียวจะได้กระแส
0.71 A ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพียงอย่างเดียวได้กระแส 0.74 A และระบบแบตเตอรี่ร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวดของแบตเตอรี่
ตะกั่วกรดได้กระแส 3.38 A แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวดได้กระแส 2.60 A ในขณะแรงดันสูงสุดที่ 4.3 V ตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวดกระแสที่วัดได้จากมอเตอร์ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่ได้ปล่อยพลังงานจากตัวเก็บประจุยิ่งยวด
คาสาคัญ: มอเตอร์กระแสตรง ตัวเก็บประจุยิ่งยวด จักรยานไฟฟ้า

Abstract
The aim of this article is to study the performance of an electric bike with a brushless DC electric motor.
The two testing methods consist of a lead-acid battery and lithium Ion battery. Both attached to a super capacitor
(SC) or sometime called ultra-capacitor with a rating of 18 farad. In the two methods, the super capacitor will
provide power to the electric motor of the bike. The two battery will be tested to see which one will transfer
power to the motor at optimal efficiency. The study will allow us to determine the most efficient way to provide
power to these brushless DC motor on electric bike. During the analysis, the brushless DC motor with rating at 36V
(350W), the test results only released the lead acid battery to 0.71, while the lithium ion battery contained only
0.74 and the battery system combined with the capacitor. Super capacitors the lead acid battery has an electric
current of 3.38 lithium-ion batteries in combination with a capacitor. The current super capacitor is 2.60, while the
maximum voltage is 4.3 V. The superconducting current is measured by the motor. Obviously compared to the
time of production from Super capacitors not released
Keywords: Brushless DC motor, Super capacitor (SC), Electric bike.

1. บทนา
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน เป็นมอเตอร์ไร้แปรงถานที่ได้รับความนิยมในการนามาใช้กับยานพาหนะชนิดต่างๆ เช่น รถไฟฟ้า
รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น เนื่องจากมอเตอร์ไร้แปรงถ่านชนิดนี้เป็นมอเตอร์ที่มีคุณสมบัติที่ดีด้านแรงบิดต่อ
น้าหนักและแรงบิดต่อพลังงาน ไม่เกิดประกายไฟ สามารถระบายความร้อนได้ดี เป็นผลมาจากลักษณะทางกายภาพของมอเตอร์ไร้
แปรงถ่านและส่วนประกอบที่สาคัญของรถไฟฟ้าก็คือแหล่งสารองพลังงานแบตเตอรี่ซึ่งที่นิยมมีหลายชนิดเช่น แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด
ได้รับความนิยมใช้เป็นแหล่งพลังงานของรถไฟฟ้ามากในปัจจุบันเพราะมีราคาถูกกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ (กวิน กมลพิมาน, 2555). แต่
แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ไม่เหมือนกับที่ใช้กับรถยนต์เพราะการใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับรถไฟฟ้าต้องมีรอบ
การใช้งานสูงสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ดี (นพพร พัชรประกิติ, 2549) อย่างไรก็ตามข้อจากัดของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด คือ
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น้าหนักมาก และมีอายุการใช้งานที่ต่า จึงได้มีการพัฒนาแบตเตอรี่อีกรูปแบบที่นามาใช้กับรถไฟฟ้า ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธีย ม
ไอออน ซึ่งมีจุดเด่นที่ความหนาแน่นของพลังงานสูงไม่จาเป็นต้องกระตุ้นก่อนใช้งานหลังเก็บไว้เป็นเวลานานมีอัตราการคายประจุ
ตัวเองต่าการบารุงรักษาน้อยส่วนขีดจากัดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนต้องมีวงจรป้อนกันแรงดันและกระแสเกินความปลอดภัย
มรการเสื่อมอายุตามเวลาแม้ว่าไม่มีการใช้งานอย่างไรก็ตามแบตเตอรี่มีค่าPower Density ต่าไม่สามารถดึงกาลังไฟฟ้าในช่วงที่
ต้องการเร่งหรือแรงบิดสูงได้จึงนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดมาใช้เพื่อเพิ่มกาลัง (วิษณุ ทองสัมฤทธิ์ และ ทศพล ทั่งรอด, 2552) ตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดเป็นอุปกรณ์ชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่มีค่าความจุไฟฟ้าสูงกว่าตัวเก็บประจุอื่นๆ มากถึง 100-10,000 เท่าอีกทั้งยังอัด
ประจุให้เต็มได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเพียง1-10วินาทีจุดเด่นอีกประการของตัวเก็บประจุยิ่งยวดคือสามารถอัดและค่ายประจุได้
กว่า 500,000 รอบ (วรวริศ กอปรสิริพัฒน์, 2557)
จากการศึกษาเกี่ยวกับวิจัยที่ผ่านมานั้นพบว่าสมรรถนะของมอเตอร์จักรยานไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับ
มอเตอร์จักรยานไฟฟ้านั้นยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการอย่างเช่นเมื่อจักรยานออกตัวเกิดการกระตุกเนื่องจากในขณะออกตัวนั้น
มอเตอร์จะกินกระแสสูงแล้วแบตเตอรี่นั้นจ่ายกระแสให้กับมอเตอร์ไม่ทันจึงเกิดการกระตุกในขณะขึ้นทางลาดชันก็เช่นกันมอเตอร์มี
แรงบิดที่ต่าเป็นผลให้จักรยานไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ช้าจากเหตุข้างต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาสมรรถนะของมอเตอร์กระแสตรง
แบบไร้แปรงถ่านโดยจะนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดและแบตเตอรี่ทั้งสองชนิดมาใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์จึงได้นาแนวคิดดัง
กล่าวคือใช้ตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าร่วมกับแบตเตอรี่ตะกั่ว -กรดและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้กับมอเตอร์
จักรยานไฟฟ้าเพื่อส่งผลให้จักรยานไฟฟ้านั้นจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแรงบิดดีขึ้นความเร็วรอบสูงขึ้นเป็นต้น

2. วิธีการศึกษา
ในการออกแบบและทดสอบจักรยานไฟฟ้า เริ่มจากการคานวณหาขนาดกาลังวัตต์มอเตอร์ โดยใช้มอเตอร์กระแสตรงแบบ
ไร้แปรงถ่าน ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากบารุงรักษาง่าย ประสิทธิภาพสูง หลังจากนั้นจะคานวณหา
ขนาดแบตเตอรี่สารองพลังงานและขนาดตัวเก็บประจุยิ่งยวด จากนั้นจึงเป็นการคานวณหาสมรรถนะความเร็ว แรงบิดของระบบ และ
การพัฒนาวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรง ซึ่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาทั้ง 5 ส่วน มี
รายละเอียด ดังนี้

2.1 การคานวณหาขนาดกาลังวัตต์มอเตอร์
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (Brushless DC Motor) มีลักษณะตามชื่อคือ เป็นมอเตอร์ที่ไม่มีแปรงถ่าน
สลิปริง และ คอมมิวเตเตอร์ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือมอเตอร์ซิงโครนัส เพื่อทาหน้าที่ในการจ่าย
แรงดันให้กับขดลวดอาร์เมเจอร์ที่พันอยู่บนโรเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านที่นามาทดสอบในบทความครั้งนี้มีขนาด
กาลังวัตต์ที่ 350 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 36 โวลต์
การคานวณหาแรงต้านการเคลื่อนที่
แรงต้านจากการหมุน Rr = KrN
Kr = 0.2076
(1)
และจากค่า
N = mg
(2)
N = 1177.2 นิวตัน
(3)
แทนค่าในสูตร Rr = KrN
(4)
Rr = 24.43 นิวตัน
(5)
2
แรงต้านอากาศ Ra = KaAV
(6)
Ra = 7.5 นิวตัน
(7)
RT = Rr + Ra
(8)
RT = 31.93 นิวตัน
(9)
คานวณหาขนาดมอเตอร์
FV
Pw =
(10)
3.6
Pw = 354.77 W
(11)
ดังนั้นเลือกมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 350 W
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2.2 การหาขนาดแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ เป็นแหล่งกาเนิดไฟฟ้าที่อาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าออกไปใช้งาน เป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง แบตเตอรี่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่ 1 เซลล์ หรือมากกว่า โดยเซลล์นี้จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันทางไฟฟ้าซึ่งขนาด
แบตเตอรี่ที่นามาเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานให้กับมอเตอร์ที่แรงดัน 12 โวลต์ จานวน 3 ก้อน กระแสในแบตเตอรี่แต่ละก้อน 10 Ah

หาประสิทธิภาพแบตเตอรี่

Wh = V × Ah = 36 × 10 = 360 Wh
Wh 360
Ah =
=
= 10 Ah
V
36

(12)

ηΒ = 1+ƒr ( η Dis-1)

(14)

fn =

350

 0.97

360
ηΒ = 1+0.97 = 0.80 = 80%
แบตเตอรีต่ ่ออยู่ในระบบไฟฟ้านี้ทมี่ ีประสิทธิภาพ 80%

(13)

(15)
(16)

2.3 การคานวณหาประจุบนตัวเก็บประจุ
อุปกรณ์ชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่มีค่าความจุไฟฟ้า (capacitance) สูงกว่าตัวเก็บประจุอื่นๆมากถึง 10010,000 เท่า อีกทั้งยังสามารถอัดประจุให้เต็มได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเพียง1-10 วินาทีเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนซึ่งต้องใช้
เวลาโดยเฉลี่ย 10-60 นาที ตัวเก็บประจุที่นามาวิจัยในครั้งนี้จะใช้จานวน 30 เชลล์ เชลล์ละ 2.7 โวลต์ 120 ฟารัด นามาต่อแบบ
อนุกรม กันจานวน 15 เชลล์ 2 แถว จะได้ ตัวเก็บประจุยิ่งยวดแถวละ 40 โวลต์ 8.5 ฟารัด และนาแต่ละแถวมาขนานกัน จะได้ 40
โวลต์ 17 ฟารัด
Q
C
(17)
V
(18)
Q  CV
Q  (17F)  (36V)
(19)
(20)
Q  612 C

2.4 การคานวณหาความจุของตัวเก็บประจุ
C
C

Q

(21)

V
612 C

(22)

36 V
C  17F

(23)
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รูปที่ 1 วงจรสาหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวดขนาด Vuc = 40 V 17 F
2.5 การคานวณหาความเร็วรอบ
จากสมการ

V

3.6(2r)N
I
0

(24)

N

(36)(7.5)
 39.78
rps
3.6(2  0.3)

(25)

N = 2386.8rpm

2.6 การคานวณหาแรงบิด
Tm 

จากสมการ

(26)

9.55  Eb  I
N

จะทาให้สมการคานวณแรงบิดมอเตอร์ได้


-

9.55  36  10
 1.44N.m
2386.8

ดังนั้นจากการคานวณการออกแบบ จะสรุปได้ว่า
แรงต้านการเคลื่อนที่, RT =31.93 นิวตัน
- กาลังของมอเตอร์ที่ต้องการ, Pm = 354.77 w
- อัตราส่วนการทดรอบของระบบส่งกาลัง, i0 = 7.5
- อัตราความเร็วรอบของมอเตอร์, N = 2386.8 rpm
- แรงบิดของมอเตอร์, Tm = 1.44 N.m
ดังนั้นมอเตอร์ที่เราควรเลือก คือ มอเตอร์กระแสตรงขนาด 36V 350W 2500rpm
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการออกแบบจักรยานไฟฟ้า
ข้อมูล
รถจักรยานไฟฟ้า และผู้ขับขี่
อัตราเร็วที่ออกแบบ
พื้นที่หน้าตัดของการขับขี่
รัศมีล้อ
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ
ประสิทธิภาพการส่งกาลังที่ออกแบบ
สัมประสิทธิ์แรงต้านการหมุนของล้อ

ตัวแปร
M
V
A
Dw
Ka
ηt

ตัวแปร
120
36
0.4
0.3
0.03
90
0.015

Kr

ตัวแปร
Kg
km/hr
M2
m
%
-

2.7 ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน
ในการออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านนั้นจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วย วงจรเดด
ไทม์วงจรขับเกตวงจรบริดจ์สามเฟส โดยภาพรวมของระบบควบคุมการทางานของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านดังรูปที่ 2

แบตเตอรี่

วงจร เดดไทม์

วงจร ขับเกต

วงจร
บริดจ์3เฟส

BLDC Motor

รูปที่ 2 ระบบควบคุมการทางานของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน
การทดสอบแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือ การทดสอบสมรรถนะของจักรยานไฟฟ้าที่ขับด้วยมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้
แปรงถ่านโดยใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน แสดงดังรูปที่ 3 และการทดสอบสมรรถนะของจักรยานไฟฟ้าที่ขับ
ด้วยมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านที่มีแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน ซึ่งมีรูปแบบดังรูปที่ 4

Ibatt
Vbatt

Vcontrol

BLDC Motor

Imotor
ชุดควบคุม
มอเตอร์

รูปที่ 3 ระบบที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายเพียงอย่างเดียว
ระบบที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายเพียงอย่างเดียวให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านที่ขนาด 36V 10A จะ
ใช้แบตเตอรี่อยู่ 3 ก้อน ก้อนล่ะ 12V 10Ah นามาต่ออนุกรมกันให้ได้แรงดัน 36V แต่กระแสเท่าเดิมที่ 10Ah จ่ายแรงดันผ่านชุด
ควบคุมมอเตอร์ที่มีองค์ประกอบที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นที่รูปที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
1. แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน
2. แบตเตอรี่ ตะกั่ว-กรด
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Iuc + Ibatt
Ibatt IUc

Vbatt VUc

Vcontrol

DC
DC

ชุดควบคุม
BLDC Motor

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

BLDC Motor
36 VDC 350 W

IMotor

รูปที่ 4 ระบบที่ใช้แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งจ่าย
ระบบที่ใช้แบตเตอรี่ทั้งสองชนิดต่อร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวด ใช้แบตเตอรี่ต่ออนุกรมกันได้ 36V 10A แล้วนาตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดมาต่อขนาดกับแบตเตอรี่ จ่ายแรงดันกับกระแสผ่านวงจร Boot DC to DC converter ให้ได้กระแสที่สูงขึ้นส่งไปที่ชุดควบคุม
มอเตอร์เพื่อเพิ่มกระแสให้กับมอเตอร์ของจักรยานไฟฟ้าในขณะที่ต้องการ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 5 ภาพถ่ายจักรยานไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งจ่าย
ระบบการทางานของรถจักรยานไฟฟ้า ชุดแหล่งจ่ายและกล่องชุดควบคุมจะอยู่ส่วนท้ายของรถจักยานไฟฟ้า ส่วนชุด
คันเร่งและตัวเบรกจะอยู่ติดกับแฮนจับทั้งสองข้างใช้ระบบสั่งการด้ายการบิดคันเร่งและหยุดด้วยการบีบเบรก ส่วนมอเตอร์ DC ไร้
แปรงถ่านจะอยู่ตรงล้อหน้า ดังในรูปที่ 5

ตารางที่ 2 รายละเอียดของจักรยานไฟฟ้า
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ลาดับ ชื่ออุปกรณ์/หน้าที่
คนเร่งไฟฟ้า สาหรับปรับความเร็วของมอเตอร์
สวิตช์ NO / OFF สาหรับควบคุมการจ่ายกระแสจากตัวเก็บประจุยิ่งยวดเข้าสู่ชดุ ควบคุมมอเตอร์
มือเบรกไฟฟ้า ชะลอความเร็วของจักรยานไฟฟ้าขณะที่ต้องการลดความเร็ว
มอเตอร์กระแสตรงแบบไรแปรงถ่านขนาด 36 โวลต์ 350 วัตต์ สาหรับขับเคลื่อนรถจักรยานไฟฟ้า
ชุดควบคุมมอเตอร์ สาหรับควบคุมระบบการทางานของจักรยานไฟฟ้า
โวลต์มิเตอร์ดิจิตอล สาหรับแสดงระดับแรงดันของแบตเตอรี่
ตัวเก็บประจุยิ่งยวด สาหรับเพิ่มสมรรถนะให้กับจักรยานไฟฟ้า
แบตเตอรี่ขนาด 36 โวลต์ สาหรับจ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์
อุปกรณ์วัดความเร็วจักรยาน สาหรับวัดความเร็วของจักรยานไฟฟ้าขณะขับขี่
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการทดลอง วัดกระแสและคานวณแรงบิดของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน กรณีที่ใช้แบตเตอรี่ ตะกั่วกรดร่วมกับ
ตัวเก็บประจุยิ่งยวด และแบตเตอรี่ลิเธียมไออน ร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวด แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ทดสอบระบบที่ใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด และแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออนร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวด
แรงดัน
ควบคุม
มอเตอร์
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.3

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด
กระแส มอเตอร์ (A)
แบตเตอรี่อย่าง
แบตเตอรี+่ ตัวเก็บประจุ
เดียว
ยิ่งยวด
0.37
0.37
0.51
0.73
0.63
1.14
0.71
2.00
0.71
3.22
0.69
3.37
0.71
3.38

แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน
กระแส มอเตอร์ (A)
แบตเตอรี่อย่าง
แบตเตอรี+่ ตัวเก็บประจุ
เดียว
ยิ่งยวด
0.38
0.50
0.51
0.64
0.67
1.80
0.74
3.35
0.74
2.79
0.73
4.07
0.74
2.60

แรงดัน
ควบคุม
มอเตอร์
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.3

3.1 กราฟการทดลองระหว่างแบตเตอรี่ทั้งสองชนิด
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวด จากกราฟนั้นจะแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสองระบบ คือระบบที่ใช่งานร่วมกับตัวเก็บประยิ่งยวดจะให้กระแสสูงกว่าระบบแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว
ในช่วงตั้งแต่ที่แรงดันควบคุมคันเร่งที่ 2.5โวลต์ และในช่วงที่ 3.5 โวลต์จะให้กระแสสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด สังเกตได้จากกราฟรูปที่ 6

กระแสที่วัดได้จากมอเตอร์ (A)

แบตเตอรี่ ต ะกั่ ว -กรด
4
3.22

3.5

3.37

3
2.5

2

2
1.14

1.5
1

0.37

0.5

0.73
0.51

0.63

0.71

0.71 0.69

0

0
0

1

2

3

4

5

แรงดันควบคุมจากคันเร่ง (V)
Battery Acid

Battery+Super Cap

รูปที่ 6 กราฟแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวด
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวด จากกราฟนั้น
จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสองระบบ คือระบบที่ใช่งานร่วมกับตัวเก็บประยิ่งยวดจะให้กระแสสูงกว่าระบบแบตเตอรี่
เพียงอย่างเดียว ในช่วงตั้งแต่ที่แรงดันควบคุมคันเร่งที่ 2 โวลต์ และในช่วงที่ 3 โวลต์ จะให้กระแสสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด สังเกตได้
จากกราฟรูปที่ 7
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กระแสที่วัดได้จากมอเตอร์ (A)

แบตเตอรี่ ลิ เ ธี ย ม ไอออน
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4.5
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3
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0.5
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0.5
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0.74

0.74 0.73

0

0
0

1

2

3

4

5

แรงดันควบคุมจากคันเร่ง (V)
Battery Acid

Battery+Super Cap

รูปที่ 7 กราฟแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวด
ซึ่งผลที่ได้จากการเปรียบเทียบนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษามาข้างต้น โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระบบที่มีตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวดและแบตเตอรี่เป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน สามารถจ่ายกระแสได้สูงกว่าระบบที่มีแบตเตอรี่เป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน
เพียงอย่างเดียว เนื่องจากว่าตัวเก็บประจุยิ่งยวดนั้น สามารถจ่ายพลังงานได้เร็วและสูงกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปหลายเท่าตัว จึงเป็นผลให้
กระแสที่วัดได้จากมอเตอร์ของระบบที่มีตัวเก็บประจุยิ่งยวดและแบตเตอรี่เป็นแหล่งเก็บกักพลังงานสามารถจ่ายกระแสได้สูงกว่า

รูปที่ 8 กระแสและแรงดันของมอเตอร์ระบบที่มีแบตเตอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานเพียงอย่างเดียว
จากรูปที่ 8 เป็นการวัดกระแสและแรงดันของมอเตอร์ระบบที่มีแบตเตอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้
ว่ากระแสที่วัดได้จากมอเตอร์ เท่ากับ 6.4 แอมแปร์ และแรงดันที่วัดได้จาดมอเตอร์เท่ากับ 38 โวลต์
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รูปที่ 9 กระแสและแรงดันของมอเตอร์ระบบที่มีแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งพลังงาน
จากรูปที่ 9 เป็นการวัดกระแสและแรงดันของมอเตอร์ระบบที่มีแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งพลังงาน จะ
เห็นได้ว่ากระแสที่วัดได้จากมอเตอร์ เท่ากับ 7.5 แอมแปร์ และแรงดันที่วัดได้จากมอเตอร์เท่ากับ 38 โวลต์

4. สรุปผล
จากการทดสอบจะใช้แบตเตอรี่สองชนิดได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน กับ แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ทั้งสองประเภทมีความ
แตกต่างกันในด้านให้กระแสเพียงเล็กน้อย ในการทดสอบจะใช้อยู่สองระบบคือระบบแบตเตอรี่ เป็นแหล่งจ่ายพลังงานเพียงอย่าง
เดียว และระบบแบตเตอรี่ร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน กล่าวได้ว่าตัวเก็บประจุยิ่งยวดนั้น เพิ่มกระแสให้กับ
ระบบแบตเตอรี่ที่ต่อร่วมกันได้ในระยะเวลาสั้นๆประมาณ 5 วินาที หลังจากนั้นตัวเก็บประจุยิ่งยวดจะเริ่มอัดประจุอี กครั้งในเวลา
1 นาที แล้วก็สามารถคายประจุได้ดังเดิม ช่วยให้ระบบขับเคลื่อนของรถจักรยานไฟฟ้ามีสมรรถนะแรงบิดที่ดีขึ้นในตอนที่มอเตอร์มี
โหลดสูงหรื อช่ วงที่ม อเตอร์ต้ องการกระเพิ่ ม ตัว เก็ บประจุจ ะเป็น ตัว เสริม จ่า ยกระแสให้ กับ ระบบ ได้ ตามที่ ต้อ งการ จากการ
เปรียบเทียบการให้กระแสทั้งสองระบบ เป็นระบบที่มีแบตเตอรี่ร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวดนั้นได้ให้กระแสสูงกว่าแบบแบตเตอรี่
เพียงอย่างเดียวเปรียบเทียบได้จากตารางที่ 2
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการพัฒนาเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทางานผ่านระบบสื่อสารไร้สาย
ซิกบี ในการศึกษานี้ได้วัดค่าแรงดัน กระแส อุณหภูมิ ความเข้มแสง เพื่อที่จะใช้ในการตรวจวัดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ
เฝ้าติดตามการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละวัน จึงทาให้มีการวัดและเก็บสถิติของข้อมูลทางไฟฟ้าในแต่ละวันและเก็บข้อมูล
ทางสถิติ โดยทาการติ ดตั้งทดลองเครื่ องวั ดและบันทึกข้ อมูลไว้ใช้ในการวิเ คราะห์ทางด้ านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม
เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าแรงดัน กระแส อุณหภูมิ ความเข้มแสง ซึ่งจะแปลงข้อมูลเป็นค่าสัญญาณ
ทางไฟฟ้าและส่งข้อมูลสัญญาณไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE Zigbee 802.15.4 และเชื่อมต่อกับบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ในการบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกหน่วยความจา โดยจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลทุกๆ
30 วินาที และส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบแสดงผลทางคอมพิวเตอร์และระบบแอนดรอยด์ เพื่อรวบรวมผล นามาคานวณกาลังผลิตในแต่
ละวัน ผลการทดสอบข้อมูลพบว่า มีความถูกต้องแม่นยา และมีค่าความผิดพลาดอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 6 ซึ่งระบบนี้จะสามารถ
ทางานตรวจวัดและเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
คาสาคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์ ซิกบี เครือข่ายไร้สาย

Abstract
This paper presents the Development of measurement and data recording system, the production of
solar cells via Zigbee Wireless In this study, voltage, current, and light intensity were measured in order to measure
the solar power system. And monitor the daily production of solar power. It is possible to measure and record the
statistics of the electricity data on a daily basis and to collect statistical data by installing, testing, measuring and
recording data for energy analysis. Environment and agriculture The meter and recorder consists of a temperature
sensor, which converts data into electrical signals and transmits electrical signals over the wireless network
according to IEEE Zigbee 802.15.4 and is connected to the Arduino UNO R3 microcontroller board. To save data to
a memory card. It stores and displays every 30 seconds and passes data to the computer display and Android
system. To gather results Calculate daily production
Keywords: Solar cell, Zigbee, Wireless network

1. บทนา
พลังงานจากแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดและไม่มีวันหมดสิ้น การนาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ถือ
เป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ในอนาคตการจะนาพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั้น สิ่งที่สาคัญเป็นอันดับต้นๆ
คือแสงจากดวงอาทิตย์ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องมีการ วัดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเก็บเป็นข้อมูลและแสดงให้เห็นว่าพลังงานของ
แสงอาทิตย์ในแต่ละวันเป็นอย่างไร ระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตย์จะมีส่วนสาคัญคือเซนเซอร์และระบบเก็บข้อมูล กระตุ้นให้คน
เห็ น ความส าคั ญ ของพลั ง งานจากแสงอาทิ ต ย์ แ ละจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อี ก ทั้ ง ยั ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นการสอนในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป (เจษฎา พรหมเกษ, 2554)
ในปัจจุบันนี้การตรวจวัดเก็บบันทึกข้อมูลของระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีน้อยทาให้ไม่สามารถทราบค่าการผลิตไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นในแต่ละวันที่แน่นอนไม่ได้ อีกทั้งการส่งข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต ทาให้สามารจัดเก็บและส่งข้อมูลไปสู่ผู้ ใช้ในจุดต่างๆใน
ระบบเครือข่ายได้รวดเร็ว และสะดวก (ธนากร แสงเรืองรอบ, 2553) พร้อมกับการนาไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงเทคโนโลยี
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ในด้านต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูล การแสดงผลในรูปแบบต่างๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
รวมไปถึ งเทคโนโลยี ทางด้านการสื่อ สารไร้ส ายมี การพัฒนาไปอย่ างรวดเร็ว มีประสิท ธิภาพและความน่าเชื่อถื อเพิ่ มขึ้น มาก
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายในปัจจุบันมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
บทความนี้จึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทางานผ่านระบบสื่อสารไร้สาย
ซิกบี ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าที่มีใช้ในปัจจุบัน โดยให้มีการรับส่งข้อมูลไร้สายผ่านระบบซิกบี และรับข้อมูลใช้แสดงผลที่คอมพิวเตอร์และใน
ระบบแอนดรอยด์ และยังสามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใน SD Card เพื่อที่สามารถดูย้อนหลังได้ในกรณีที่ไม่แสดงในระบบคอมพิวเตอร์ได้
เราจึงคิดที่จะพัฒนาในส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้ทราบข้อมูลทางด้านสภาพแวดล้มของพื้นที่ ที่เราจะทาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและประเมินศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่ต่างๆ ได้ อีกทั้งการส่ง
ข้อมูลผ่านระบบไร้สายซิกบี ในจุดต่างๆ ในระบบเครือข่ายได้ รวดเร็ว สะดวกและยังนาบอร์ด Arduino UNO R3 มาเป็นตัวหลักในการ
ควบคุมการทางานต่างๆ ซึ่งมีราคาถูกและยังรองรับเซ็นเซอร์ได้หลากหลาย

2. วิธีการศึกษา
ในการด าเนิ น งานวิ จั ย มี ก ระบวนการด าเนิ น งานการพั ฒ นาเครื่ อ งวั ด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า เพลั งงาน
แสงอาทิตย์ผ่านระบบไร้สายซิกบี โดยสามารถตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันและสามารถแสดงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 เป็นบอร์ดประมวลผลหลัก

รูปที่ 1 กระบวนการทางาน
4.1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทางานของระบบ

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทางานของระบบ
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ในการทางานของระบบนั้นจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือภาคส่งและภาครับ ภาคส่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ 4 ตัว จากนั้นบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ทั้ง 4 ตัว มาเพื่อประมวลผลต่างๆและส่งไปบันทึกข้อมูลในส่วน Data Logger และใน
SD Card จากนั้นก็ส่งไปยังโมดูลส่งข้อมูลไร้สาย Zigbee เพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังภาครับ ภาครับเมื่อได้รับข้อมูลก็จะมาทาการประมวลผล
ในบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์จากนั้นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะมีโมดูลWi-F Node MCUi อีกหนึ่งตัวโดยที่โมดูลWi-Fi Node MCU
จะรับสัญญาณ IP มาจากเราเตอร์เพื่อที่จะส่งข้อมูลเข้าไปยัง Database เพื่อที่จะแสดงข้อมูลในคอมพิวเตอร์และแสดงข้อมูลในมือถือได้

รูปที่ 3 อุปกรณ์ภายในตู้ส่งข้อมูล

รูปที่ 4 ภาครับข้อมูลในการแสดงผล

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 การแสดงผลในคอมพิวเตอร์

รูปที่ 5 รูปแบบการแสดงผลในคอมพิวเตอร์
ในส่วนของการแสดงผลในระบบคอมพิวเตอร์ จะแสดงแบบกราฟโดยใช้โปรแกรม Thing Speak มาแสดงผลข้อมูลบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์

3.2 การแสดงในระบบแอนดรอยด์
ในส่วนของการแสดงผลในระบบแอนดรอยด์สามารถแสดงโดยแอปพลิเคชั่นซึ่งจะใช้แสดงโดยโปรแกรม Thing Speak View
ในการแสดงผลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
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รูปที่ 6 โปรแกรม Thing Speak View
3.3 ผลทดลองเทียบค่าผิดพลาด
ทาการทดลองเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดของเครื่องวัดที่สร้างขึ้ นและเครื่องวัดที่ใช้งานทั่วไป ทาการทดลองในวันที่ 22
มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยทาการวัดและเทียบค่าแรงดัน กระแส อุณหภูมิ ความเข้มแสง
การหาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
ค่าเครื่องวัดอ้างอิง ค่าเซ็นเซอร์
Error = ค่าเครื่องวัดอ้างอิง
(1)

ตารางที่ 1 ผลการทดลองเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
เวลา
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
ค่าเฉลี่ย% ความผิดพลาด

เครื่องวัดแรงดันอ้างอิง (V)
14.10
16.42
23.12
26.46
29.11
32.29
29.89
28.13
23.97
17.36
24.08

เซ็นเซอร์วัดแรงดัน(V)
13.43
15.52
21.69
25.38
27.52
30.25
28.43
26.59
22.41
16.35
22.76

% ความผิดพลาด
4.75
5.54
6.21
4.08
5.46
6.31
4.88
5.47
6.50
5.81
5.48

รูปที่ 7 กราฟค่าความผิดพลาดแรงดันไฟฟ้า (DC) ระหว่างเครื่องวัดอ้างอิงและเครื่องวัดที่สร้างขึ้น
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของกระแสไฟฟ้า (DC)
เวลา
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
ค่าเฉลี่ย% ความผิดพลาด

เครื่องวัดกระแสอ้างอิง (A)
0.64
3.81
5.97
6.72
7.53
7.94
6.76
5.66
4.49
3.42
5.30

เซ็นเซอร์วัดกระแส(A)
0.61
3.64
5.69
6.41
7.21
7.59
6.45
5.39
4.28
3.27
5.05

% ความผิดพลาด
4.68
4.46
4.69
4.61
4.25
4.41
4.58
4.77
4.67
4.38
4.71

รูปที่ 8 กราฟค่าความผิดพลาดกระแสไฟฟ้า (DC) ระหว่างเครื่องวัดอ้างอิงและเครื่องวัดที่สร้างขึ้น
ตารางที่ 3 ผลการทดลองเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ
เวลา
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
ค่าเฉลี่ย% ความผิดพลาด

เครื่องวัดอุณหภูมิอ้างอิง ( )
27.5
29.5
33.8
35.5
38.9
40.8
38.6
35.5
32.6
30.8
34.35

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูม(ิ )
26.4
28.3
32.4
34.1
37.3
39.2
37.2
34.1
31.3
29.6
32.99
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% ความผิดพลาด
4.00
4.06
4.14
3.94
4.11
3.92
3.62
3.94
3.98
3.89
3.95
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รูปที่ 9 กราฟค่าความผิดพลาดอุณหภูมิระหว่างเครื่องวัดอ้างอิงและเครื่องวัดที่สร้างขึ้น
ตารางที่ 4 ผลการทดลองเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของความเข้มแสง
เวลา
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
ค่าเฉลี่ย% ความผิดพลาด

เครื่องวัดแสงอ้างอิง (
381
429
438
469
471
520
452
396
225
160
394.1

เซ็นเซอร์วัดแสง(
372
420
429
457
460
509
442
388
220
156
385.3

)

)

% ความผิดพลาด
2.36
2.09
2.05
2.55
2.33
2.12
2.21
2.02
2.22
2.50
2.23

รูปที่ 10 กราฟค่าความผิดพลาดความเข้มแสงระหว่างเครื่องวัดอ้างอิงและเครื่องวัดที่สร้างขึ้น
จากการทดลองเบื้องต้นเราได้ทาการเก็บข้อมูล 10 ชั่วโมง แล้วนามาแสดงผลในรูปแบบกราฟในวันเวลาดังกล่าวจะเห็นผลได้ว่า
แรงดันจะมีค่าสูงสุดที่ 30.25 V ในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น และมีค่าต่าสุด 13.43 ในช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. ค่ากระแสไฟฟ้า จะ
มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 7.59 A ในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. และมีค่าต่าสุด 0.61 Aในช่วงเวลาประมาณ 08.00 ค่าอุณหภูมิจะมีค่าสูงสุดอยู่ที่
39.2 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. และมีค่าต่าสุด 26.9 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. ค่าความเข้มแสง
จะมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 509
ในช่วงบ่าย และมีค่าต่าสุด 156
ในช่วงเวลา 17.00 น.
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4. สรุปผล
จากผลการทดลองที่ได้จะเห็นได้ว่าในการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายใช้ได้จริงและเราใช้โมดูล Zigbee มาเป็นตัวรับส่งข้อมูล
ได้ไกลสุดในที่โล่ง 120 เมตร ในส่วนการแสดงผลนั้นจะแสดงแบบกราฟโดยใช้โปรแกรม ThingSpeak เราได้แสดงผลเป็น 2 ส่วน
คือแสดงในระบบคอมพิวเตอร์ ในระบบคอมพิวเตอร์แสดงใน Database ที่สามารถเก็บข้อมูลได้และสามารถดูย้อนหลังได้และได้
แสดงแบบ Real time ในทุกๆ 30 วินาที ส่วนการแสดงในระบบแอนดรอยด์มีการแสดงแบบ Real time ในการแสดงผลนั้นจะแสดงได้
ในระยะ Wifi ที่ปล่อยสัญญาณมาเท่านั้น จากผลการทดลองใช้เครื่องวัดเทียบอ้างอิงเห็นได้ว่า เครื่องวัดบันทึกข้อมูลพลังงาน
แสงอาทิตย์ทสี่ ร้างขึ้นนั้นใช้ได้จริงมีค่าใกล้เคียงกันอาจจะมีค่าผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องจากอุปกรณ์ที่นามาเทียบอ้างอิงนั้นอาจจะเกิด
จากการใช้งานอาจจะไม่ตรงกับเซ็นเซอร์ที่นามาทดลองจึงทาให้มีค่าผิดพลาดอยู่บ้าง
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การศึกษาผลของการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
เพื่อยับยั้ง เชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุของโรคเส้นดาในยางพารา
Screening for Antifungal Activity of Folk Medicinal Plants
for Control Black Stripe Disease in Rubber Tree
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บทคัดย่อ
จากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเมทานอลของพืชสมุนไพรพื้นบ้านจานวน 10 ชนิด
คือ ข่า (Alpinia galanta (L.) Willd.) ผักโขม (Amaranthus lividus) ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) บาหยา (Asystasia
gangetica) ผักปลัง (Basella alba L.) เสี้ยว (Bauhinia glauca) เลนเค็ด (Cassia occidentalis) ลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus) ทองพันชั่ง
(Rhinacanthus nasutus) และขัดมอญ (Sida acuta) ในการต้านเชื้อรา Phytophthora palmivora DOAC 2072 สาเหตุของโรคเส้นดา
ในยางพาราพบว่าสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซีเตตและเมทานอล จากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 9 ชนิด คือ ข่า ผักโขม บาหยา ผักปลัง เสี้ยว
เลนเค็ด ลูกใต้ใบ ทองพันช่างและขัดมอญ แสดงฤทธิ์ในการต้าน เชื้อรา P. palmivora DOAC 2072 ส่วนสารสกัดหยาบทั้ง 3 ชนิดของต้น
ฟ้าทะลายโจรไม่แสดงฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา
คาสาคัญ: พืชสมุนไพรพื้นบ้าน เชื้อรา ส่วนสกัดหยาบ โรคเส้นดา

Abstract
The results of antifungal activity of crude extracts including hexane, ethyl acetate and methanol of Thai
medicinal plants, Alpinia galanta (L.) Willd., Amaranthus lividus, Andrographis paniculata, Asystasia gangetica,
Basella alba L., Bauhinia glauca, Cassia occidentalis, Phyllanthus amarus, Rhinacanthus nasutus and Sida acuta
against Phytophthora palmivora DOAC 2072 which cause Black stripe in rubber tree revealed that 27 crude extracts
of A. galanta (L.) Willd., A. lividus, A. paniculata, A. gangetica, B. alba L., B. glauca, C. occidentalis, P. amarus, R.
nasutus and S. acuta exhibited the antifungal activity against P. palmivora. While, the crude extracts of
Andrographis paniculata have no antifungal activity.
Keywords: Antifungal, Black stripe, Phytophthora palmivora, Rubber tree

1. บทนา
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญลาดับต้นของประเทศไทย ทาให้เกษตรกรสนใจปลูกยางพารารวมถึงรัฐบาลก็ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกยางพาราทั่วทุกภาคของประเทศไทย กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกยางพาราซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก
ยางพารากว่า 200,000 ไร่ กรีดน้ายางได้แล้ว 20,000 ไร่ ซี่งเปิดฤดูกรีดยางในปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 10,000 ไร่ (สถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร, 2555) ถึงแม้แนวโน้มพื้นที่ในการปลูกยางจะเพิ่มมากขึ้นแต่ปัญหาที่มีควบคู่กับชาวสวนยางเสมอก็คือปัญหาโรคระบาดใน
ยางพารา โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับหน้ายางพาราเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ทางด้านการจัดการดูแลรักษาต้นยางพาราเพราะเป็น
พืชใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคที่เกิดขึ้นกับยางพาราที่เกษตรกรชาวสวนยางคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีคือโรคเส้นดา โดย
สาเหตุของโรคนี้เกิดจากเชื้อรา Phytophthora spp. ซึ่งลักษณะอาการของโรคนั้นจะปรากฏว่าเหนือรอยกรีดเป็นรอยช้า ต่อมาเป็นรอย
บุ๋มสีดาหรือสีน้าตาลดาตามแนวยาวของลาต้น เมื่อเฉือนเปลือกบริเวณรอยบุ๋มสีดาจะเห็นลายเส้นสีดาบนเนื้อไม้และอาจลุกลามลงใต้
รอยกรีด ถ้าอาการรุนแรงเปลือกบริเวณที่เป็นโรคปริเน่าจะมีน้ายางไหลและเปลือกเน่าหลุดออกมา (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร,
2553) โดยวิธีการรักษาอาการของโรคนี้ ส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้สารเคมี เช่น เอพรอน และอาลีเอท ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เมื่อใช้เป็นประจา
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อเกษตรกร และยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสาหรับการดูแลรักษาสวนยางเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้องนาเข้าสารเคมีเหล่านี้
จากต่างประเทศ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าโรคระบาดนี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆ งมี
กระจายอยู่ในท้องถิ่น จากงานวิจัยของจาณียาและคณะ (2555) ได้ศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา P. palmivora
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(Butl.) Butl. และ Odinium heveae Steinm ของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน พบว่าสารสกัดเมทานอลของพืชสมุนไพร ขมิ้น กระชาย
ดองดึง หนอนตายอยากและประคาดีควายสามารถยับยั้งเชื้อรา P. palmivora (Butl.) Butl. ที่ความเข้มข้น 10,000 ppm. และ 20,000
ppm. จากผลงานวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านสามารถนามาป้องกันและรักษาโรคพืชที่เกิดจากเชือ้ ราชนิดต่างๆ
ได้ การใช้สมุนไพรนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา P. palmivora จากการสกัดสารด้วยตัวทาละลายอินทรีย์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อเป็น
แนวทางในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับยางพาราโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตยางพาราอีกด้วย

2. วิธีการทดลอง
1. อุปกรณ์/เครื่องมือและสารเคมี
วัสดุและสารเคมี
1. ตัวทาละลายอินทรียต์ ่าง ๆ ซึ่งทาให้บริสุทธิ์ด้วยการกลั่นอาศัยจุดเดือดของสารเหล่านั้น
- Hexane
- Dichloromethane
- Ethyl acetate
- Acetone
- Methanol
2. สารดูดซับ
- silica gel 60 F254 aluminium sheets
3. Developing reagent (anisaldehyde: conc. H2SO4: H2 : Absolute ethanol ในอัตราส่วน (2: 3: 2: 90)
อุปกรณ์และเครื่องมือ
1. หลอดกาเนิดแสงอัลตราไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 nm
2. Rotary evaporator (Buchi Rotavapor R-211)
3. conical flask
4. Erlenmeyer flask
5. Beaker
6. Filter paper
7. Test tube
8. Capillary tube
9. Rack
10. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตาแหน่ง
11. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตาแหน่ง

2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 การเก็บตัวอย่างพืช เก็บตัวอย่างพืชจากหมู่ที่ 1 และ 2 บ้านหนองสรวง ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 และตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์โดยจัดทาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (Herbarium specimen) แล้วนาตัวอย่างที่
จัดไปเปรียบเทียบกับกับตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่หอพรรณพืชของกรมป่าไม้
2.2 การสกัดสารสกัดหยาบจากพืช
1. นาพืชตัวอย่างมาสับ และผึ่งลมในที่ร่มให้แห้ง
2. บดพืชตัวอย่างให้ละเอียดด้วยเครื่องบดพืช
3. ชั่งน้าหนักตัวอย่างแห้ง หลังจากนั้นแช่ด้วยตัวทาละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเมทานอลปริมาตร 500 mL
ตามลาดับ โดยแช่ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 วัน สกัดซ้าด้วยตัวทาละลายละ 3 ครั้ง
4. กรองแยกส่วนของพืชและตัวทาละลายด้วยกระดาษกรอง
5. นาสารละลายที่ได้จากการกรองมาระเหยตัวทาละลายด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ จึงได้สารสกัดหยาบ
6. นาสารสกัดหยาบที่ได้มาชั่งโดยใช้เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง
7. นาสารสกัดหยาบที่ได้ใส่ไว้ในขวดรีเอเจนต์สีชา แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 oC เพื่อรอการวิเคราะห์
8. นาสารสกัดหยาบมาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้บเชื้อรา
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2.3 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora palmivora DOAC 2072
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในครั้งนี้ใช้เชื้อรา Phytophthora palmivora DOAC 2072 สาเหตุก่อให้เกิดโรคเส้นดาใน
ยางพารา ซึ่งในขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็น การเตรียมสารทดสอบ การเตรียมเชื้อราทดสอบและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพโดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.3.1 การเตรียมสารทดสอบ
นาสารสกัดสมุนไพรจานวน 30 ชนิด มาละลายใน Dimethyl sulfoxide ให้ได้ความเข้มข้น 30,000 ppm โดยใช้ Dimethyl
sulfoxide เป็นชุดควบคุม (Control)
2.3.2 การเตรียมเชื้อราทดสอบ
เตรียมเชื้อตั้งต้นของเชื้อรา Phytophthora palmivora DOAC 2072 ที่จะใช้ทดสอบ โดยย้ายเชื้อราจากหลอดอาหารที่เป็น
stock culture ลงเลี้ยงบนอาหาร Carrot Agar ทาการบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 28 ºC เป็นเวลา 5 วัน ใช้ Cork borer ขนาด 6 mm. ตัดเส้น
ใยที่บริเวณริมโคโลนีพร้อมทั้งวุ้นอาหารออกเป็นชิ้นกลมโดยวิธีปลอดเชื้อแล้วจึงใช้ปากคีบ คีบชิ้นวุ้นไปเพาะเลี้ยงเชื้อลงตรงกลางจาน
อาหารอาหาร Carrot Agar บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 28 ºC เป็นเวลา 5 วัน
2.3.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราของส่วนสกัด
ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารทดสอบด้วยวิธี spot-diffusion โดยใช้ Cork borer ขนาด 6 mm. ตัดเส้นใยจากเชื้อราทดสอบ
ที่เตรียมไว้ที่บริเวณริมโคโลนีพร้อมทั้งวุ้นอาหารออกเป็นชิ้นกลมโดยวิธีปลอดเชื้อแล้วจึงใช้ปากคีบคีบชิ้นวุ้นไปเพาะเลี้ยงเชื้อ 3 จุด บน
จานอาหาร Carrot Agar จากนั้นหยดสารทดสอบที่เตรียมไว้จากข้อ 2.3.1 ปริมาณ 2 µl ต่อจุด โดยหยด 3 จุด รอบๆ ชิ้นวุ้นของเชื้อราที่
วางไว้ ทาการทดลอง 3 ซ้า ในแต่ละสารทดสอบ บ่มที่อุณหภูมิ 28 ºC เป็นเวลา 2 วัน ตรวจผลการทดลองโดยถ้าเชื้อราสามารถเจริญคลุม
ทับสารทดสอบได้แสดงว่าสารทดสอบนั้นไม่มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา Phytophthora palmivora DOAC 2072 แต่ถ้าเชื้อราไม่สามารถเจริญ
คลุมทับสารทดสอบได้แสดงว่าสารทดสอบนั้นมีฤทธิ์ต้านเชื้อรา Phytophthora palmivora DOAC 2072

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
สารสกัดจากสมุนไพรจานวน 10 ชนิด คือ ข่า (Alpinia galanta (L.) Willd.) ผักโขม (Amaranthus lividus) ฟ้าทะลายโจร
(Andrographis paniculata) บาหยา (Asystasia gangetica) ผักปลัง (Basella alba L.) เสี้ยว (Bauhinia glauca) เลนเค็ด (Cassia
occidentalis) ลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus) ทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus) และขัดมอญ (Sida acuta) เมื่อนาตัวอย่างทั้งหมด
สกัดด้วยตัวทาละลายอินทรีย์ ได้สารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซีเตตและเมทานอลของพืชตัวอย่างทั้ง 10 ชนิด รวมทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง
โดยมีน้าหนักอยู่ในช่วง 0.091-5.373 g โดยลักษณะของสารสกัดหยาบที่ได้ส่วนใหญ่เป็นของแข็งสีเหลืองและน้าตาล จะมีแค่สารสกัด
หยาบเมทานอลที่มีลักษณะเป็นของหนืดสีดา จากผลการทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา Phytophthora palmivora DOAC 2072 ของ
สารสกัดหยาบทั้ง 30 ชนิด พบว่าสารสกัดหยาบซึ่งได้การสกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซน เอทิลอะซีเตตและเมทานอลจากข่า ผักโขม บา
หยา ผักปลัง เสี้ยว เลนเค็ด ลูกใต้ใบ ทองพันช่าง และขัดมอญ แสดงฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา P. palmivora DOAC 2072 มีเพียงสารสกัด
หยาบของต้นฟ้าทะลายโจรเท่านั้นทีไ่ ม่แสดงฤทธิใ์ นการต้านเชื้อราดังกล่าวข้างต้น ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านเชื้อ P. palmivora DOAC 2072 ของสารสกัดหยาบที่
ได้จากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พืชตัวอย่าง
1. ข่า
Alpinia galangal (L.) Willd.
2. ผักโขม
Amaranthus lividus
3. ฟ้าทะลายโจร
Andrographis paniculata
4. ต้นบาหยา
Asystasia gangetica

ชนิดของสารสกัดหยาบ
เฮกเซน
เอทิลอะซีเตต
เมทานอล
เฮกเซน
เอทิลอะซีเตต
เมทานอล
เฮกเซน
เอทิลอะซีเตต
เมทานอล
เฮกเซน
เอทิลอะซีเตต
เมทานอล
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+
+
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+
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5. ผักปลัง
Basella alba
6. เสี้ยว
Bauhinia glauca
7. เลนเค็ด
Cassia occidentails
8. ลูกใต้ใบ
Phyllanthus amarus
9. ทองพันชั่ง
Rhinacanthus nasutus
10. ขัดมอญ
Sida acuta

เฮกเซน
เอทิลอะซีเตต
เมทานอล
เฮกเซน
เอทิลอะซีเตต
เมทานอล
เฮกเซน
เอทิลอะซีเตต
เมทานอล
เฮกเซน
เอทิลอะซีเตต
เมทานอล
เฮกเซน
เอทิลอะซีเตต
เมทานอล
เฮกเซน
เอทิลอะซีเตต
เมทานอล

Dimethyl sulfoxide (contral)
หมายเหตุ
+ หมายถึง มีฤทธิ๋ตา้ นเชื้อ Phytophthora palmivora DOAC 2072
- หมายถึง ไม่มีฤทธิ์ตา้ นเชื้อ Phytophthora palmivora DOAC 2072

29-31 May 2017
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

ภาพที่ 1 ฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา Phytophthora palmivora DOAC 2072 ของพืชสมุนไพร
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4. สรุปผล
พืชตัวอย่างทั้ง 10 ชนิด คือ ข่า (Alpinia galanta (L.) Willd.) ผักโขม (Amaranthus lividus) ฟ้าทะลายโจร (Andrographis
paniculata) บาหยา (Asystasia gangetica) ผักปลัง (Basella alba L.) เสี้ยว (Bauhinia glauca) เลนเค็ด (Cassia occidentalis) ลูก
ใต้ใบ (Phyllanthus amarus) ทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus) และขัดมอญ (Sida acuta) เมื่อสกัดด้วยตัวทาละลายอินทรีย์ เฮ
กเซน เอทิลอะซีเตตและเมทานอล ได้สารสกัดหยาบรวมทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านเชื้อรา Phytophthora palmivora DOAC 2072 ของสารสกัดหยาบที่ได้จากพืช
สมุนไพร 10 ชนิด ทั้งหมด 30 ตัวอย่าง พบว่าสารสกัดหยาบจากข่า ผักโขม บาหยา ผักปลัง เสี้ยว เลนเค็ด ทองพันช่าง ลูกใต้ใบ และขัด
มอญ ที่สกัดด้วยตัวทาละลายทั้งสามชนิดออกฤทธิ์ในการต้านเชื้อ P. palmivora DOAC 2072 และพบว่ามีเฉพาะสารสกัดหยาบจากต้น
ฟ้าทะลายโจรทีไ่ ม่แสดงฤทธิใ์ นการต้านเชื้อราดังกล่าว จากผลการทดสอบแสดงว่าสมุนไพรพื้นบ้านทั้ง 9 ชนิด สามารถนามาใช้ในการต้าน
เชื้อรา P. palmivora DOAC 2072 ได้

5. กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจั ยในครั้งนี้สาเร็จลงได้ด้ วยดี โดยการได้รั บทุนอุดหนุนการวิจั ยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิ นธุ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และขอขอบคุณสานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรสาหรับการให้ความอนุเคราะห์เชื้อรา
Phytophthora palmivora DOAC 2072 ที่ใช้ในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในครั้งนี้
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การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของโคคลาน
Chemical Constituents and Biological Activities from Anamirta cocculus
1
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บทคัดย่อ
การสกัดสารจากเถาโคคลานด้วยตัวท้าละลายเฮกเซน เอทิลอะซีเตตและเมทานอลได้ส่วนสกัดหยาบเฮกเซน น้าหนัก 35.7g
(0.71%) เอทิลอะซีเตต น้าหนัก 99.4 g (8.75%) และเมทานอลน้าหนัก 435.5g (1.98 %) ตามล้าดับ น้าส่วนสกัดหยาบเฮกเซนมาแยก
หาสารบริสุทธิ์โดยวิธีทางโครมาโตกราฟี (CC, PLC, FCC) ได้สารจ้านวน 4 สาร วิเคราะห์โครงสร้างของสารบริสุทธิ์โดยเทคนิคสเปคโต
รสโคปี (UV, IR, 1H NMR, 2D NMR, Mass spectroscopy) การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนสกัดหยาบของเถาโคคลานในการ
ยับยังการเจริญเติบโตของเชือรา P. palmivora พบว่าส่วนสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซีเตตและเมทานอลไม่แสดงฤทธิ์ในการยับยัง
การเจริญเติบโตของเชือรา P. palmivora สาเหตุของโรคที่เกิดในพืช ที่ความเข้มข้น 30,000 ppm.
คาสาคัญ: โคคลาน ฤทธิ์ทางชีวภาพ ส่วนสกัดหยาบ องค์ประกอบทางเคมี

Abstract
Air-dried vines of Anamirta cocculus was extracted with hexane, EtOAc and MeOH to give crude
hexane 35.7g (0.71%), crude Ethyl acetate 99.4g (8.75%) and crude methanol 435.5g (1.98%), respectively.
The chromatographic separation of hexane extract provided four compounds. Their structures were elucidated by
spectroscopy data (1D and 2D NMR and MS). Three crudes extract were tested for their antifungal activity against P.
palmivora. It was found that crude extracts of A. cocculus have no activity on the concentration at 30,000 ppm.
Keywords: antifungal, crude extract, Phytophthora palmivora, Anamirta cocculus

1. บทนา
โคคลาน (Anamirta cocculus) พืชในวงศ์ MENISPERMACEAE พบมากตามประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากภูมิปัญญาชาวบ้านระบุว่าใช้สมุนไพรชนิดนีเป็นยาบ้ารุงโลหิต ใช้เป็นยาแก้กษัยและใช้รักษาโรคผิวหนัง โคคลานเป็นไม้เถา สี
น้าตาลแดง ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ส่วนผลรูปทรงกลมขนาดเล็ก เมื่อผลสุกจะเป็นสี
แดง โคคลานมักพบต้นไม้ชนิดนีขึนอยู่ตามธรรมชาติ มีการน้าไปใช้ประโยชน์โดยการผสมกับพืชสมุนไพรชนิดอื่นเพื่อเป็นยาแก้ปวด
เมื่อยตามร่างกาย อย่างไรก็ตามจากการบอกเล่าของหมอสมุนไพรชาวบ้านระบุว่าโคคลานอาจกลายเป็นพืชที่สูญพันธุ์ได้ในอนาคต
ทังนีจากการค้นคว้าในฐานข้อมูล SciFinder Scholar พบว่ายังไม่เคยมีรายงานการวิจัยการใช้สารสกัดจากพืชชนิดนีในการทดสอบ
การต้านเชือรา Phytophthora palmivora ซึ่งเป็นราที่ก่อให้เกิดโรคในพืชหลายชนิด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
เช่น ยางพารา มันส้าปะหลัง เป็นต้น รวมถึงยังมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ
พืชชนิดนีจ้านวนน้อยมาก โดยในปี 1993 Jayasinghe และคณะ สกัดแยกสารบริสุทธิ์จากโคคลานได้จ้านวน 5 สาร คือ
2,3,23-trihydroxy-11,12a-epoxyolean-28,13-olide, triterpenoid glycosides, -D-glucopyranosyl-2,3,23trihydroxyolean-12-en-28-oate, 2,3-dihydroxy-23--D-glucopyranosyloxyolean-12-en-28-oic acid, 2,3,23trihydroxyolean-12-en-28-oic acid (arjunolic acid) และ 28-O--D-glucopyranoside ต่อมาในปี 1997 Roy และคณะ ได้
ทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชือราของกรดสเตียริกที่สกัดได้จากโคคลาน ส่วนในปี 1999 Agarwal และคณะได้ทดสอบฤทธิ์ในการต้าน
เชือราของสารกลุ่ม sesquiterpene lactones ที่ได้จากโคคลาน และในปีเดียวกัน Agarwal และคณะก็ได้ท้าการแยกสกัดสาร
จากผลของโคคลานได้สารบริสุทธิ์ จ้านวน 2 สาร คือ dihydroxypicrotoxinin และ picrotoxic acid จากงานวิจัยที่กล่าวมา
ข้างต้นพบว่ายังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับการแยกสารและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของโคคลานรวมถึงการทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในการต้านเชือราที่ก่อให้เกิดโรคในพืช ซึ่งงานวิจัยเหล่านีเน้นการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพกับเชือที่ก่อให้เกิดโรคในคน จาก
เหตุ ดังกล่า วนี ผู้วิจั ยจึ งเลือกพืชชนิด นี มาศึก ษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ท างชีวภาพในการต้า นเชื อรา Phytophthora
palmivora สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคในพืช
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2. วิธีการทดลอง
1. อุปกรณ์/เครื่องมือและสารเคมี
วัสดุและสารเคมี
1. ตัวท้าละลายอินทรีย์ตา่ งๆ ซึ่งท้าให้บริสุทธิ์ด้วยการกลั่นอาศัยจุดเดือนของสารเหล่านัน
- Hexane
- Dichloromethane
- Ethyl acetate
- Acetone
- Methanol
2. ตัวท้าละลายที่ใช้ในการรัน NMR
- CDCl3
3. สารดูดซับ
- silica gel 60 F254 aluminium sheets
-Silica gel (0.063-200 mm, Merck 1.07734)
-Silica gel (<0.063mm, Merck 1.07729)
- silica gel 60 PF254 (0.5 mm, MERCK) plates
4. Developing reagent (anisaldehyde: conc. H2SO4: H2 : Absolute ethanol ในอัตราส่วน (2: 3: 2: 90)
อุปกรณ์และเครื่องมือ
1. หลอดก้าเนิดแสงอัลตราไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 และ 366 nm
2. Rotary evaporator (Buchi Rotavapor R-211)
3. conical flask
4. Erlenmeyer flask
5. Beaker
6. Filter paper
7. Test tube
8. Capillary tube
9. Rack
10. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ต้าแหน่ง
11. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต้าแหน่ง
12. เครื่อง Perkin-Elmer Spectrum One and BRUKER TENSOR 27 FT-IR spectrophotometer
13. เครื่อง Varian Mercury Plus 400 spectrometer
14. เครื่อง Agilent 8453 UV-visible spectrophotometer

2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 การเก็บตัวอย่างพืช เก็บตัวอย่างต้นโคคลานจากภูพาน อ้าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 และ
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์โดยจัดท้าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (Herbarium specimen) แล้วน้าตัวอย่างที่จัดไปเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่หอพรรณพืชของกรมป่าไม้
2.2 การสกัดส่วนสกัดหยาบจากพืช
1. น้าต้นโคคลานมาสับ และผึ่งลมในที่ร่มให้แห้ง
2. บดพืชตัวอย่างให้ละเอียดด้วยเครื่องบดพืช
3. ชั่งน้าหนักตัวอย่างแห้ง หลังจากนันแช่ด้วยตัวท้าละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเมทานอลปริมาตร 5 L ตามล้าดับ
โดยแช่ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน สกัดซ้าตัวท้าละลายเดิมจ้านวน 2 ครัง แผนผังการสกัดแสดงดังภาพที่ 1
4. กรองแยกส่วนของพืชและตัวท้าละลายด้วยกระดาษกรอง
5. น้าสารละลายที่ได้จากการกรองมาระเหยตัวท้าละลายด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ จึงได้ส่วนสกัดหยาบ
6. น้าส่วนสกัดหยาบที่ได้มาชั่งโดยใช้เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต้าแหน่ง
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7. น้าส่วนสกัดหยาบที่ได้ใส่ไว้ในขวดรีเอเจนต์สีชา แล้วเก็บไว้ในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ 2-8 oC เพื่อรอการวิเคราะห์
8. น้าส่วนสกัดหยาบมาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยับเชือรา
เถาโคคลาน (5.0 Kg)
Hexane x 3
MarcEtOAc x 3

สารสกัดหยาบเฮกเซน (35.7 g)

Marc
MeOH x 3

ส่วนสกัดหยาบเอทิลอะซิเตต (99.4 g)

สารสกัดหยาบเมทานอล (437.5 g)

Marc

ภาพที่ 1 การสกัดจากเถาโคคลานด้วยตัวทาละลายอินทรีย์
2.3 การแยกส่วนสกัดหยายเฮกเซนจากต้นโคคลาน
ส่วนสกัดหยาบเฮกเซน (35.7 g) แยกด้วยเทคนิค column chromatography (CC) ชะด้วยตัวท้าละลายผสม เฮกเซน:
เอทิลอะซิเตต เอทิลอะซิเตต:เมทานอล ซึ่งเก็บสารที่ชะครังละ 50 มิลลิลิตร เมื่อรวม fraction โดยอาศัยเอกลักษณ์ของสารด้วย
เทคนิค TLC ได้ทังสินจ้านวน 16 fractions คือ AC 1- AC 16
นาส่วนสกัดหยาบเฮกเซนแต่ละ fraction มาแยกหาสารบริสุทธิ์ได้ดังนี้
AC 3 น้ามาตกผลึกด้วยตัวท้าละลายเฮกเซนได้สาร A (87 mg) น้า AC 8 แยกด้วยเทคนิค preparative thin-layer
chromatography (PLC) โดยใช้ระบบตัวท้าละลาย เอทิลอะซิเตต:ไดคลอโรมีเทน:เฮกเซน ได้ทังหมด 2 fractions คือ AC 8.1
และ AC 8.2 โดยน้า AC 8.1 ท้าให้บริสุทธ์ด้วยเทคนิค PLC ระบบตัวท้าละลาย เอทิลอะซิเตต:เฮกเซน ได้สาร 2 สาร คือ สาร B
(3.7 mg) และ C (3.9 mg)
AC 13 แยกด้วยเทคนิค column chromatography (CC) โดยใช้ระบบตัวท้าละลายเอทิล-อะซิเตต:เฮกเซน เมทานอล ได้
ทังหมด 6 fractions คือ AC 13.1- AC13.6 น้า AC 13.3 แยกให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิค preparative thin-layer chromatography
(PLC) โดยใช้ระบบตัวท้าละลาย เอทิลอะซิเตต:เฮกเซน ได้สาร D (4.2 mg) แผนผังการแยกสารบริสุทธิ์ของส่วนสกัดหยาบเฮกเซน
ของต้นโคคลานแสดงดังภาพที่ 2
ส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของเถาโคคลาน (35.7 g)

AC 1-2

AC 3

AC 4-7

AC 8

ตกผลึก (H)

AC 9-12

AC 13

AC 14-16

AC 13.1-13.2

AC 13.3

AC 13.4-13.6

PLC (C:H)
A
AC 8.1

AC 8.2

PLC (E:H)
B

C

PLC (E:H)
D

ภาพที่ 2 การแยกสารบริสุทธิ์ของส่วนสกัดหยาบเฮกเซนจากเถาโคคลาน
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2.4 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora palmivora DOAC 2072
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในครังนีใช้เชือรา P. palmivora สาเหตุก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ในพืช ซึ่งในขันตอนนีแบ่งออกเป็น
การเตรียมสารทดสอบ การเตรียมเชือราทดสอบและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพโดยมีรายละเอียดดังนี
2.4.1 การเตรียมสารทดสอบ
น้าส่วนสกัดหยาบจากสกัดสมุนไพรจ้านวน 3 ชนิด มาละลายใน Dimethyl sulfoxide ให้ได้ความเข้มข้น 30,000 ppm
โดยใช้ Dimethyl sulfoxide เป็นชุดควบคุม (Control)
2.4.2 การเตรียมเชื้อราทดสอบ
เตรียมเชือตังต้นของเชือรา Phytophthora palmivora DOAC 2072 ที่จะใช้ทดสอบ โดยย้ายเชือราจากหลอดอาหารที่
เป็น stock culture ลงเลียงบนอาหาร Carrot Agar ท้าการบ่มเชือที่อุณหภูมิ 28 ºC เป็นเวลา 5 วัน ใช้ Cork borer ขนาด 6
mm. ตัดเส้นใยที่บริเวณริมโคโลนีพร้อมทังวุ้นอาหารออกเป็นชินกลมโดยวิธีปลอดเชือแล้วจึงใช้ปากคีบ คีบชินวุ้นไปเพาะเลียงเชือ
ลงตรงกลางจานอาหารอาหาร Carrot Agar บ่มเชือที่อุณหภูมิ 28 ºC เป็นเวลา 5 วัน
2.4.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัด
ทดสอบฤทธิ์ต้านเชือราของสารทดสอบด้วยวิธี spot – diffusion โดยใช้ Cork borer ขนาด 6 mm. ตัดเส้นใยจากเชือรา
ทดสอบที่เตรียมไว้ที่บริเวณริมโคโลนีพร้อมทังวุ้นอาหารออกเป็นชินกลมโดยวิธีปลอดเชือแล้วจึงใช้ปากคีบคีบชินวุ้นไปเพาะเลียง
เชือ 3 จุด บนจานอาหาร Carrot Agar จากนันหยดสารทดสอบที่เตรียมไว้จากข้อ 2.4.1 ปริมาณ 2 µl ต่อจุด โดยหยด 3 จุด
รอบๆ ชินวุ้นของเชือราที่วางไว้ ท้าการทดลอง 3 ซ้า ในแต่ละสารทดสอบ บ่มที่อุณหภูมิ 28 ºC เป็นเวลา 2 วัน ตรวจผลการ
ทดลองโดยถ้าเชือราสามารถเจริญคลุมทับสารทดสอบได้แสดงว่าสารทดสอบนันไม่มีฤทธิ์ต้านเชือรา Phytophthora palmivora
DOAC 2072 แต่ถ้าเชือราไม่สามารถเจริญคลุมทับสารทดสอบได้แสดงว่าสารทดสอบนันมีฤทธิ์ต้านเชือรา Phytophthora
palmivora DOAC 2072

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

1.286
1.237
1.105
0.883
0.939
1.006
1.064
1.048
0.694

1.322

1.378

1.531

1.565

1.641
1.615
1.606

1.678

1.707

1.811

2.103
1.877
1.857
1.839

2.164
2.139

2.201

1.486
1.463
1.450
1.432
1.414
1.0

4.49

2.0

5.40
5.31
5.56
6.66
1.31
11.19
1.45
5.00
7.80
2.13
6.96

3.0

4.58

4.0

1.23
8.83
0.82

637

5.0

1.56
1.21
0.98
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จากการสกัดเถาโคคลานด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์ เฮกเซน เอทิลอะซีเตตและเมทานอล ได้ส่วนสกัดหยาบสีน้าตาลแดง
ของเฮกเซน น้าหนัก 35.7 g (0.71%) สีน้าตาลของเอทิลอะซีเตต น้าหนัก 99.4 g (8.75%) และสีน้าตาลเข้มของเมทานอล 437.5
g (1.98%) การแยกส่วนสกัดหยาบเฮกเซนด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี (CC) ได้ทังหมด 16 fractions คือ AC 1- AC 16
น้าหนักที่ได้อยู่ในช่วง 0.3-3.7 g ลักษณะเป็นของแข็งสีเหลืองและของเหลวหนืดสีน้าตาลเป็นต้น (ตารางที่ 1) ใช้ TLC ในการ
ตรวจสอบเอกลักษณ์ของสารและแยกด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี (CC, PLC, FCC) ได้สารจ้านวนทังสิน 4 สาร คือสาร A-D
ลักษณะทางกายภาพของสารแสดงดังตารางที่ 2 ส้าหรับ 1H NMR ของสาร A-D แสดงดังภาพที่ 3-6 ส่วนโครงสร้างสารยังอยู่ใน
ขันตอนของการวิเคราะห์ 2D-NMR ส้าหรับผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านการเจริญเติบโตของเชือรา Phytophthora
palmivora ของส่วนสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซีเตตและเมทานอลของเถาโคคลานพบว่าส่วนสกัดหยาบของเถาโคคลานไม่แสดง
ฤทธิ์ในการยับยังเชือรา P. palmivora ที่ความเข้มข้น 30,000 ppm.
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1.0

ภาพที่ 5 H NMR ของสาร C ในตัวทาละลาย CDCl3 ภาพที่ 6 1H NMR ของสาร D ในตัวทาละลาย CDCl3

ppm (t1)

1

ตารางที่ 1 จานวน fraction น้าหนักและลักษณะที่สังเตกได้จากการแยกสารสกัดหยาบเฮกเซนของเถาโคคลาน
Fraction
AC 1 (f2-5)

ตัวชะ (%v:v)
100 % CH2Cl2

น้าหนัก (g), ร้อยละ
3.70 (10.36 %)

ลักษณะที่สังเกตได้
ของแข็งสีเหลือง

AC 2 (f6-8)

100 % CH2Cl2

2.81 (7.87 %)

ของแข็งสีเหลือง

AC 3 (f9-10)

100 % CH2Cl2

0.87 (2.43 %)

ของแข็งสีเหลือง

AC 4 (f11-13)

100 % CH2Cl2

1.43 (4.01 %)

ของแข็งสีเหลือง

AC 5 (f14-15)

100 % CH2Cl2

0.60 (1.68 %)

ของแข็งสีเหลือง

AC 6 (f16-26)

100 % CH2Cl2

3.65 (10.22 %)

ของแข็งสีเหลือง

AC 7 (f27-33)

5-10 % EtOAc:CH2Cl2

0.75 (2.10 %)

ของแข็งสีเหลือง

AC 8 (f35-37)

10 % EtOAc:CH2Cl2

0.30 (0.84 %)

ผลึกสีขาว

AC 9 (f38-45)

10-15 % EtOAc:CH2Cl2

2.60 (7.28 %)

ของเหลวหนืดสีน้าตาล

AC 10(f46-49)

15-20 % EtOAc:CH2Cl2

0.60 (1.68 %)

ของเหลวหนืดสีน้าตาล

AC 11 (f50-53)

30-50 % EtOAc:CH2Cl2

0.53 (1.48 %)

ของเหลวหนืดสีน้าตาล

AC 12 (f54-55)

50-70 % EtOAc:CH2Cl2

0.91 (2.54 %)

ของเหลวหนืดสีน้าตาล

AC 13 (f56-57)

70-90 % EtOAc:CH2Cl2

0.90 (2.52 %)

ของแข็งสีเหลือง

AC 14 (f58-60)

90 % EtOAc:CH2Cl2, 100 % EtOAc

0.59 (1.65 %)

ของเหลวหนืดสีน้าตาล

AC 15 (f61-64)

100 % EtOAc, 10 % MeOH: EtOAc

0.39 (1.09)

ของเหลวหนืดสีน้าตาล

AC 16 (f41-80)

10 % EtOAc:CH2Cl2

2.60 (7.28 %)

ของเหลวหนืดสีน้าตาล
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ตารางที่ 2 น้าหนักและเอกลักษณ์ ของสารบริ สุทธิ์ ที่ไ ด้จากสารสกัดหยาบเฮกเซนของต้น โคคลาน
สาร
A
B
C
D

น้าหนัก (mg)
87
3.7
3.9
4.4

ค่า Rf
0.79 (20% CH2Cl2:Hexane)
0.49 (20% Ethyl Acetate: Hexane)
0.30 (20% Ethyl Acetate: Hexane)
0.15 (25% Ethyl Acetate: Hexane)

ลักษณะที่สังเกตได้
ของแข็งสีเหลือง
ของแข็งสีขาว
ของแข็งสีขาว
ของแข็งสีขาว

4. สรุปผล
การสกัดสารจากเถาโคคลานด้วยตัวท้าละลายเฮกเซน เอทิลอะซีเตตและเมทานอลได้ส่วนสกัดหยาบเฮกเซน 0.71% เอทิลอะ
ซีเตต 8.75% และเมทานอล 1.98% โดยน้าหนัก จากเอกลักษณ์ของสารที่ปรากฏบนแผ่น TLC พบว่าส่วนสกัดหยาบเฮกเซนมี
องค์ประกอบของสารอยู่จ้านวนหลายชนิด จึงน้ามาแยกหาสารบริสุทธิ์โดยวิธีทางโครมาโตกราฟี (CC, PLC, FCC) การแยกส่วนสกัด
หยาบเฮกเซนด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี (CC) ได้ทังหมด 16 fractions คือ AC 1- AC 16 ใช้ TLC ในการตรวจสอบเอกลักษณ์
ของสาร และแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี (CC, PLC, FCC) ได้สารจ้านวนทังสิน 4 สาร คือสาร A-D วิเคราะห์
โครงสร้างของสารบริสุทธิ์โดยเทคนิคสเปคโตรสโคปี (UV, IR, 1H NMR, 2D NMR, Mass spectroscopy) อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์
โครงสร้างของสารทังหมดยังอยู่ในกระบวนการซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมเป็นจ้านวนมากเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ ส้าหรับการทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนสกัดหยาบจากเถาโคคลานในการต้านการเจริญเติบโตของเชือรา P. palmivora ที่ก่อให้เกิดโรคในพืช พบว่า
ส่วนสกัดทัง 3 ชนิด ไม่แสดงฤทธิ์ในการยับยังการเจริญเติบโตของเชือรา P. palmivora ที่ความเข้มข้น 30,000 ppm

5. กิติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ขอขอบคุ ณ ส้ า นั ก วิ จั ย พั ฒ นาการอารั ก ขาพื ช กรมวิ ช าการเกษตรส้ า หรั บ การให้ ค วามอนุ เ คราะห์ เ ชื อรา Phytophthora
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ประสิทธิภาพการยับยั้งของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูต่อ Salmonella บางซีโรไทป์
Inhibitory Effect of the Ethanolic Extract from Betel Leaf (Piper betle Linn.)
against Some Salmonella Serotypes
อุมาพร ทาไธสง และ มณีรัตน์ จันทร์แสง
Umaporn Thathaisong and Maneerat Jansang
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
E-mail: umaporn@buu.ac.th โทร. 080-5617996

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ท าการทดสอบฤทธิ์ ต้ า นจุ ลิ น ทรี ย์ ข องสารสกั ด เอทานอลจากใบพลู ต่ อ การเจริ ญ ของ
Salmonella จานวน 5 ซีโรไทป์ ได้แก่ Salmonella Typhimurium ATCC 14028, Salmonella Enteritidis ATCC 13076,
Salmonella Infantis DMST 26426, Salmonella Hadar DMST 10634 และ Salmonella Virchow DMST 10635 ผลจาก
การทดสอบด้วยวิธี disc diffusion พบว่า สารสกัดเอทานอลจากใบพลู (10 มิลลิกรัม/ดิสก์) มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
Salmonella ทุกซีโรไทป์ที่นามาทดสอบ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone อยู่ในช่วง 14.67±0.46 17.17±1.03 มิลลิเมตร และเมื่อทาการหาค่า minimal inhibitory concentration (MIC) ด้วยวิธี agar dilution พบว่า ค่า MIC
ของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูต่อ Salmonella อยู่ในช่วง 1.024 - 2.048 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ผลการศึกษานี้สามารถนาไปใช้ใน
การพัฒนาในการนาสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากใบพลูมาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ Salmonella หรือใช้ในการควบคุมเชื้อ
ดังกล่าวในอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต
คาสาคัญ : ใบพลู สารสกัดเอทานอล ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ Salmonella

Abstract
This study was aimed to test antimicrobial activity of ethanolic extract from betel leaf (Piper betle
Linn.) in growth inhibition of five Salmonella serotypes including Salmonella Typhimurium ATCC 14028,
Salmonella Enteritidis ATCC 13076, Salmonella Infantis DMST 26426, Salmonella Hadar DMST 10634 and
Salmonella Virchow DMST 10635. The result from disc diffusion showed that the ethanolic extract from betel
leaf (10 mg/disc) could inhibit growth of all tested Salmonella and the diameter of inhibition zone ranged
from 14.67±0.46 - 17.17±1.03 mm. The minimal inhibitory concentration (MIC) was determined using agar
dilution method. Result showed that the MIC values of ethanolic extract against Salmonella ranged from
1.024 - 2.048 mg/ml. The results obtained from this study could be applied in the development of
antimicrobial agent against Salmonella infection or controlling the bacteria in food industry in the future.
Keywords : betel leaf., ethanolic extract, antimicrobial activity, Salmonella

1. บทนา
Salmonella เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทาให้เกิดการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษและเป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุขใน
หลายประเทศทั่วโลก โดยทั่วไป Salmonella พบได้ตามธรรมชาติ เช่น ในน้า ดิน อากาศ และติดอยู่ตามพืชต่างๆ ทาให้สามารถ
ปนเปื้อนไปในอาหารได้หลายประเภท เช่น น้าดื่ม เนื้อสัตว์ต่างๆ หรือผักผลไม้ ทาให้มีความสาคัญทางเศรษฐกิจมาก มีรายงาน
การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในสหภาพยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 2008 พบว่าประมาณ 80 % ของผู้ป่วยด้วยโรค Salmonellosis เกิด
จากเชื้อ Salmonella Typhimurium และ Salmonella Enteritidis ซึ่งมีแหล่งที่มาจากเนื้อสัตว์ปีก ทาให้สหภาพยุโรปมี
มาตรการควบคุมภายใต้ข้อกาหนดที่ว่าตัวอย่างเนื้อไก่ดิบ จานวน 25 กรัม จะต้องปลอดจากเชื้อ Salmonella โดยสิ้นเชิง
(Barroso, 2011) สาหรับประเทศไทยมีรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสุขอนามัยต่อประชาชนชาวไทยที่บริโภคเนื้อไก่ พบว่าเนื้อ
ไก่ เ ป็ น สาเหตุ สาคั ญ ประการหนึ่ งของการเกิ ด โรคทางเดิ น อาหาร ซึ่ ง แบคที เ รี ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ ห ลั ก คื อ S. Enteritidis และ
S. Typhimurium โดยทาให้เกิดโรคท้องร่วงมากถึง 4.5% ของจานวนประชากรที่เกิดโรคท้องร่วงทั้งหมด (ประเวทย์ และคณะ,
2546) Salmonella นอกจากจะก่อโรคแล้ว ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องการดื้อยาซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วโลก มีรายงานการพบ
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Salmonella สายพันธุ์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิด เพิ่มมากขึ้น เชื้อที่ดื้อยาปฏิชีวนะนี้สามารถถ่ายทอดจากสัตว์ไปสู่คนได้
(Threlfall, 2002) ดังนั้นการหาแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดโรค และแก้ไขปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการใช้สารเคมีเป็นสารกันเสียในอาหารลดน้อยลง จึงทาให้นักวิจัยมีความสนใจในการค้นหา
สารต้านจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงจากพืชสาหรับใช้ในอาหารและกระบวนการแปรรูป อีกทั้งใช้สารสกัดจากพืชเป็นทางเลือก
หนึ่งในการนามารักษาโรคติดเชื้อต่างๆ ซึ่ง พลู (Piper Betle Linn.) เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน นิยมนามา
บริโภคกับหมาก มีการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบและน้ามันจากใบพลูสามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบและบวกหลายชนิด
(Lopez et al. 2003) เชื้อรา (นันทกาญจน์ และคณะ, 2541) รวมทั้งเชื้อ Salmonella (บงกช และคณะ, 2552) จากข้อมูล
ดังกล่าวงานวิจัยนี้ จึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูในการยับยั้งการเจริญของ Salmonella ซี
โรไทป์ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนาสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
Salmonella ได้ ซึ่งอาจใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นยาปฏิชีวนะต่อไปในอนาคต

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบพลู (ดัดแปลงจาก วาทินี จตุรพรชัย, 2546)
ล้างใบพลูด้วยน้าสะอาด แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นาไปอบด้วยอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นามาปั่นให้
เป็นผงละเอียด นาผง 400 กรัม มาผสมกับ 95% เอทานอล 1,600 มิลลิลิตร (อัตราส่วน 1:4 (w/v)) ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 7 วัน นา
สารละลายมากรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วนามากรองต่อด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 ระเหยตัวทาละลายด้วยเครื่อง rotary
evaporator จากนั้นคานวณ % yield ตามสูตรด้านล่าง และทาการเก็บสารสกัดเอทานอลไม่ให้โดดแสง ที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการทดลองขั้นต่อไป
%yield = น้าหนักตัวอย่างหลังระเหยตัวทาละลาย x 100
น้าหนักของตัวอย่างเริ่มต้น

2.2 การเตรียมเชื้อทดสอบ (Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 2006a)
เพาะเลี้ยง Salmonella จานวน 5 ซีโรไทป์ ได้แก่ S. Typhimurium ATCC 14028, S. Enteritidis ATCC 13076,
S. Infantis DMST 26426, S. Hadar DMST 10634 และ S. Virchow DMST 10635 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar (NA)
แล้วนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง และใช้ลูปเขี่ยโคโลนีของแบคทีเรียทดสอบมาประมาณ 4 - 6
โคโลนี ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller - Hinton broth (MHB) นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 - 4 ชั่วโมง
ปรับความขุ่นของเชื้อทดสอบด้วย 0.85 % NaCl ให้มีความขุ่นเท่ากับ McFarland Standard No. 0.5 ซึ่งมีเชื้อประมาณ 1.5 x
108 CFU/มิลลิลิตร (ใช้สาหรับการทดสอบ disc diffusion) จากนั้นดูดเซลล์แขวนลอยมา 100 ไมโครลิตร เติมลงในอาหารเลี้ยง
เชื้อ Mueller - Hinton broth (MHB) ปริมาตร 9.9 มิลลิลิตร จะได้ปริมาณเชื้อประมาณ 1 x 106 CFU/มิลลิลิตร ซึ่งต้องนาไปใช้
ภายใน 15 นาที (ใช้สาหรับการทดสอบ agar dilution)

2.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์เบื้องต้นของสารสกัดเอทานอลจากใบพลู ต่อ Salmonella ด้วยวิธี disc
diffusion (CLSI, 2006a)
ละลายสารสกัดเอทานอลจากใบพลูด้วย Dimethyl sulfoxide (DMSO) ให้ได้ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร แล้ว
หยดสารสกัดปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงบนดิสก์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร (ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม/ดิสก์) จานวน 2
ดิสก์ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 15 นาที จากนั้นใช้ไม้พันสาลีปราศจากเชื้อจุ่มเชื้อที่เตรียมไว้ และป้ายเชื้อลงบนอาหารเลี้ยง
เชื้อ Mueller-Hinton agar (MHA) ให้ทั่วผิวหน้า วางแผ่นดิสก์ที่มีสารสกัด ดิสก์ยา ciprofloxacin (5 ไมโครกรัม/ดิสก์) เป็น
positive control และดิสก์ที่หยด DMSO ปริมาตร 20 ไมโครลิตร/ดิสก์ เป็น negative control บนผิวหน้าอาหาร นาจานเพาะ
เชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง ตรวจวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone (ทาการ
ทดลองซ้า 3 ครั้ง)
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2.4 การหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ (minimal inhibitory concentration, MIC) ของ
สารสกัดเอทานอลจากใบพลูต่อ Salmonella ด้วยวิธี agar dilution (CLSI, 2006b)
เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบพลู ใน DMSO ให้ได้ความเข้มข้น 163.84 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ทาการเจือจางต่อแบบสอง
เท่า (two - fold dilution) ด้วยน้ากลั่นปราศจากเชื้อ ให้ได้ความเข้มข้นต่างๆ ดังนี้ 81.92, 40.96, 20.48, 10.24, 5.12 และ
2.56 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลาดับ จากนั้นเติมสารสกัดแต่ละความเข้มข้น ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA
หลอมเหลว (อุณหภูมิประมาณ 50 - 55 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 19 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วเทอาหารที่ผสมสารสกัดลงใน
จานเพาะเชื้อที่ปราศจากเชื้อ จะได้อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งที่มีสารสกัดเอทานอลจากใบพลูความเข้มข้น สุดท้ายเท่ากับ 4.096, 2.048,
1.024, 0.512, 0.256 และ 0.128 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลาดับ โดยชุดควบคุมทาเช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนจากการเติมสารสกัด
เป็นการเติมยา gentamicin (positive control) ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย 2- 0.0625 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ DMSO
(negative control) ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย 2.5% (เป็นความเข้นข้นสุดท้ายของ DMSO ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารทดสอบ
4.096 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
ทาการหยดเชื้อทดสอบ (1x106 CFU/มิลลิลิตร) แต่ละซีโรไทป์ หยดละ 10 ไมโครลิตร (104 CFU/หยด) ลงบนผิวหน้า
อาหารที่เตรียมไว้ (ซีโรไทป์ละ 2 หยด) เมื่อผิวหน้าอาหารแห้ง นาจานเพาะเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1824 ชั่วโมง แล้วทาการอ่านค่า MIC ซึ่งค่า MIC คือความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่ไม่พบการเจริญของเชื้อทดสอบบนจานเพาะเชื้อ
(ทาการทดลองซ้า 3 ครั้ง)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 การเตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบพลู
หลังจากนาสารสกัดเอทานอลจากใบพลูไประเหยตัวทาละลายออกจนหมด จะได้สารสกัดลักษณะเหนียวหนืด สีดา จานวน
28.36 กรัม มีค่า % yield เท่ากับ 7.09

3.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์เบื้องต้น ด้วยวิธี disc diffusion
จากการนาสารสกัดเอทานอลจากใบพูลมาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Salmonella จานวน 5 ซีโรไทป์
ได้แก่ S. Typhimurium ATCC 14028, S. Enteritidis ATCC 13076, S. Infantis DMST 26426, S. Hadar DMST 10634 และ S.
Virchow DMST 10635 ด้วยวิธี disc diffusion ให้ผลดังตารางที่ 1 ซึ่งพบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบพูลความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม/ดิสก์
สามารถยับยั้งการเจริญของ Salmonella ทุกซีโรไทป์ที่นามาทดสอบ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone อยู่ในช่วง
14.67±0.46 - 17.17±1.03 มิลลิเมตร ซึ่งลักษณะของ inhibition zone แสดงดังภาพที่ 1 และพบว่า Salmonella ทุกซีโรไทป์ที่นามา
ทดสอบมีความไวต่อยา ciprofloxacin (positive control) เนื่องจากมีขนาด inhibition zone มากกว่าหรือเท่ากับ 21 มิลลิเมตร ซึ่งระบุ
ไว้โดย CLSI (2007) ส่วนดิสก์ที่บรรจุ DMSO (negative control) ไม่เกิด inhibition zone
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับรายงานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าสารสกัด 95 % เอทานอลจากใบพลู (4 มิลลิกรัม/ดิสก์)
สามารถยับยั้งการเจริญของ S. Typhimurium (ประภัสสร และคณะ, 2553) และ S. Derby (Lopez et al., 2003) นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาพบว่าสารสกัด 95 % เอทานอลจากใบพลูมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์อีกหลายชนิด ได้แก่ Staphylococcus
aureus, Lactobacillus sp., Bacillus subtilis, Aspergillus niger และ Saccharomyces cerevisiae เมื่อใช้ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัม/
ดิสก์ (Lopez et al., 2003) และสามารถยับยั้ง Escherichia coli ATCC 25922, E. coli O157:H7 NCTC 12049, Vibrio cholerae
และ Shigella dysenteriae-1 MJ-84 เมื่อใช้ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/ดิสก์ (Hoque et al., 2011) ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า
สารสกัด 95% เอทานอลจากใบพลู มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้หลายชนิด รวมทั้ง Salmonella
สาเหตุที่สารสกัดเอทานอลจากใบพลูสามารถยับยั้งการเจริญของ Salmonella ที่นามาทดสอบได้ เนื่องมาจากสารสกัด เอ
ทานอลจากใบพลูมีสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียดังกล่าว แต่ปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าสารชนิดใดในสารสกัดเอทานอลจากใบพลูเป็นสาร
ที่ออกฤทธิต์ ้านแบคทีเรีย อย่างไรก็ตามมีรายงานว่ายูจีนอลเป็นสารออกฤทธิ์ยั้งยั้งแบคทีเรียของน้ามันหอมระเหยจากใบพลู (Rawat et
al., 1989) และสารสกัดคลอโรฟอร์มจากใบพลู (วาทินี, 2546) และมีการศึกษาพบว่า สารสกัดน้าจากใบพลูมีสาร hydroxychavicol,
fatty acid (stearic และ palmitic) และ hydroxy fatty acid esters (stearic, palmitic และ myristic) เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งสาร
ดังกล่าวมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียโดยไปทาลาย plasma membrane (Nalina & Rahim, 2007)
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ตารางที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูต่อ
Salmonella ที่นามาทดสอบ
ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone (มิลลิเมตร) ± SD
สารสกัดอทานอลจากใบพลู
เชื้อทดสอบ
Ciprofloxacin
DMSO
(10 มิลลิกรัม/ดิสก์)
(5 ไมโครกรัม/ดิสก์)
(20 ไมโครลิตร/ดิสก์)
S. Typhimurium ATCC 14028
14.67±0.46
33.33±1.25
NZ
S. Enteritidis ATCC 13076
17.17±1.03
24.00±0.00
NZ
S. Infantis DMST 26426
17.17±1.02
33.00±1.41
NZ
S. Hadar DMST 10634
15.00±0.81
27.83±0.85
NZ
S. Virchow DMST 10635,
17.00±0.0
29.67±1.25
NZ
หมายเหตุ : NZ (No Zone) หมายถึง ไม่มี inhibition zone

ภาพที่ 1 ลักษณะ inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูในการยับยั้งการเจริญของ
ใบพลู
S. Typhimurium ATCC 14028
1, 2 : ดิสก์บรรจุสารสกัดเอทานอลจากใบพลู (10 มิลลิกรัม/ดิสก์)
3 : ดิสก์ยา ciprofloxacin (5 มิลลิกรัม/ดิสก์) เป็น positive control
4 : ดิสก์บรรจุ DMSO (20 ไมโครลิตร/ดิสก์) เป็น negative control

3.3 การหาค่า MIC ด้วยวิธี agar dilution
เมื่อนาสารสกัดเอทานอลจากใบพลูมาหาค่า MIC ต่อเชื้อ Salmonella ทั้ง 5 ซีโรไทป์ด้วยวิธี agar dilution ให้ผลดังตาราง
ที่ 2 ซึ่งพบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบพลู มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง S. Virchow, S. Infantis และ S. Enteritidis ได้ดีที่สุด โดยมีค่า
MIC เท่ากับ 1.024 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และรองลงมาคือ S. Typhimurium และ S. Hadar โดยมีค่า MIC เท่ากับ 2.048 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร เมื่อทาการเปรียบเทียบขนาดของ inhibition zone และค่า MIC พบว่าให้ผลสอดคล้องกัน คือเชื้อที่มีขนาด inhibition zone
กว้าง จะมีค่า MIC ต่ากว่าเชื้อที่มีขนาด inhibition zone น้อยกว่า และเมื่อทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสกัดเอทานอลจากใบพลู
ของการศึกษานี้กับ รายงานของบงกช และคณะ (2552) ซึ่งได้ทาการหาค่า MIC ของสารสกัดเอทานอลจากใบพลู ด้วยวิธี broth
microdilution ต่อ S. Enteritidis และ S. Typhimurium พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.125 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพยับยั้ง
Salmonella ทั้ งสองซี โรไทป์ ของสารสกัดเอทานอลจากใบพลู ในการศึกษานี้ ต่ ากว่าของบงกช และคณะ (2552) เป็ นเช่ นนี้อาจ
เนื่องมาจากขั้นตอนการเตรียมสารสกัดเอทานอล แหล่งของใบพลู และวิธีการทดสอบหาค่า MIC แตกต่างกัน จึงทาให้ประสิทธิภาพของ
สารสกัดในการยับยั้งแบคทีเรียแตกต่างกัน และการศึกษาของ Lopez et al. (2003) ซึ่งได้ทาการหาค่า MIC ของสารสกัดเอทานอลจาก
ใบพลูแห้งและสด ด้วยวิธี agar dilution ต่อ S. Derby พบว่ามีค่าเท่ากับ 2.56 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และมากกว่า 10.24 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบค่า MIC ของการทดลองนี้กับสารสกัดเอทานอลจากใบพลูแห้งพบว่า มีค่าใกล้เคียงกัน
จากการหาค่า MIC ของยา gentamicin ต่อ Salmonella ที่นามาทดสอบพบว่าค่า MIC ต่อ Salmonella ทุกซีโรไทป์
เท่ากับ 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (ตารางที่ 2) นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อทดสอบสามารถเจริญได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller - Hinton agar
(MHA) ที่มี DMSO 2.5 % แสดงว่าตัวทาละลายไม่มีผลต่อการเจริญของเชื้อทดสอบ ซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้พบว่า DMSO ความเข้มข้น 1
- 3 % มีความเป็นพิษต่อเซลล์แบคทีเรียน้อยมาก (Wadhwani et al., 2009) และการศึกษาของ Basch & Gadebusch (1968) พบว่า
ค่า MIC ของ DMSO ต่อ S. Typhimurium เท่ากับ 10 %
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ตารางที่ 2 ค่า MIC ของสารสกัดเอทานอลจากใบพลู และยา gentamicin ต่อ Salmonella
เชื้อทดสอบ
S. Typhimurium ATCC 14028
S. Enteritidis ATCC 13076
S. Infantis DMST 26426
S. Hadar DMST 10634
S. Virchow DMST 10635

MIC ของสารสกัด
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
2.048
1.024
1.024
2.048
1.024

MIC ของยา gentamicin
(ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
1
1
1
1
1

4. สรุปผล
สารสกัดเอทานอลจากใบพลูความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม/ดิสก์ สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Salmonella ทุกซีโรไทป์ที่
นามาทดสอบ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone อยู่ในช่วง 14.67±0.46 - 17.17±1.03 มิลลิเมตร และค่า MIC ต่อ
Salmonella ทุกซีโรไทป์ที่นามาทดสอบ อยู่ในช่วง 1.024 - 2.048 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าสารสกัด 95 % เอ
ทานอลจากใบพลูมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง Salmonella หลายซีโรไทป์ ดังนั้นน่าจะมีการศึกษาชนิดของสารที่เป็นตัวออกฤทธิ์ต้าน
จุลินทรีย์ในเอทานอลจากใบพลู รวมทั้งศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารชนิดดังกล่าวในอนคต เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
หรือทางด้านอุตสาหกรรมอาหารต่อไป
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รายชื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
รูปแบบการนาเสนอ
(เรื่อง)
Oral
Poster

หน่วยงานที่เข้าร่วม
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
3) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7) วิทยาลัยพิชยบัณฑิต
8) มหาวิทยาลัยนเรศวร
9) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
10) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
11) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
12) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์
13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14) มหาวิทยาลัยบูรพา
15) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
16) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
17) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
19) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
20) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
21) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
23) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
27) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
รวมจานวนบทความวิจัย (เรื่อง)
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บทความ
ทั้งหมด

23
1
3
1
2
1
3

4
1
1
4
-

27
1
2
3
1
6
1
3

1

-

1

1
5
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
2
-

1
1
3
1
2
1
4

1
5
1
5
5
5
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
4

-

1

1
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