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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิลที่ได้ รับโซเดียม
อาร์เซไนต์ (NaAsO2; As3+) ความเข้มข้น 5 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 และ 48 
ชั่วโมง ในสภาวะทดลอง เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยใช้เทคนิคไอเอสเอสอาร์ สร้างเดนโดรแกรม
ด้วยวิธี UPGMA ซ่ึงใช้ค่าดรรชนีความเหมือน พบว่า จากการใช้ไพรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ ลายพิมพ์ดีเอ็น
เอของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เกิดแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 72 
และ 74 แถบ ตามล าดับ เมื่อสร้างเดนโดรแกรม พบว่า ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 
24 และ 48 ชั่วโมง สามารถแบ่งออกเป็นอย่างละ 3 กลุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งปลานิลที่
ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 5 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม คือ 18.3-26.2 20.0-33.9 และ 13.8-32.1 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 24 ชั่วโมง 
และ 25.7-33.3 27.6-35.9 และ 14.2-29.8 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 48 ชั่วโมง ตามล าดับ การได้รับ
โซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้นตั้งแต่ 5 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไป จะท าให้แถบดีเอ็นเอเกิดขึ้นใหม่ และ
ขาดหายไปซึ่งเกิดความแตกต่างกับกลุ่มควบคุม ดังนั้นการได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์สามารถท าให้ปลา
นิลเกิดการเปลี่ยนทางพันธุกรรมได้ 
 
ค าส าคัญ : ปลานิล การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม โซเดียมอาร์เซไนต์ เทคนิคไอเอสเอสอาร์ 

 
ABSTRACT 

 This research aims to study the genetic change of Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus) exposure to sodium arsenite (NaAsO2; As3+) In vivo. O. niloticus samples were 
injected with sodium arsenite at concentrations of 5, 10 and 20 mg/L for 24 and 48 
hours compare with control group. Genetic changes were studied by inter simple 
sequence repeats (ISSR) with dendrogram construction and analysis of genetic 
similarity. The results showed that ISSR fingerprint from 10 primers successfully 
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produced 72 and 74 bands for O. niloticus samples exposure to sodium arsenite at 24 
and 48 hours. The dendrogram construction separates O. niloticus exposure to sodium 

arsenite at 24 and 48 hours into three clusters corresponding to their control group. 
The genetic distance of O. niloticus exposure to sodium arsenite at concentrations of 
5, 10 and 20 mg/L compare with control group were 18.3-26.2, 20.0-33.9 and 13.8-
32.1% for 24 hours and 25.7-33.3, 27.6-35.9 and 14.2-29.8% for 48 hours, respectively. 
The exposure to sodium arsenite at concentration ≥ 5 mg/L indicate bands changes 
such as the appearance or disappearance of bands as compared with control group. 
Therefore, the exposure to sodium arsenite can cause genetic change of O. niloticus. 
 
Keywords: Nile tilapia, Genetic Change, Sodium Arsenite, Inter Simple Sequence 

Repeats (ISSR) 
 

บทน า 
 สารหนูสามารถพบได้ตามธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนประกอบของหิน ถ่านหิน และดิน ที่เกิดจาก
การสึกกร่อนของพื้นผิวโลกหรือเปลือกโลก โดยอยู่รวมตัวกับแร่ธาตุชนิดอ่ืน หรือจากก๊าซของภูเขาไฟ 
(ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา, ม.ป.ป.) ปัจจุบันสารหนูถูกน ามาใช้เพ่ือเป็นส่วนประกอบในภาคอุตสาหกรรม 
เช่น อุตสาหกรรมผลิตแก้ว อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมสี และด้านเกษตรกรรม เช่น สารเคมี
ก าจัดแมลง สารเคมีก าจัดศัตรูพืช น้ ายาถนอมเนื้อไม้ เป็นต้น เมื่อมีการปนเปื้อนเข้าสู่ธรรมชาติสาร
หนูจะไม่สลายตัว ท าให้มีการสะสมในดิน น้ า อีกทั้งยังสามารถเข้าไปสะสมในสิ่งมีชีวิต เช่น พืช และ
สัตว์ (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2007) ในธรรมชาติพบสารหนูได้ 2 
รูปแบบ คือ สารหนูอนินทรีย์ และสารหนูอินทรีย์ มีวาเลนซี่ -3 0 +3 และ +5 สารหนูอนินทรีย์ ที่มี
วาเลนซี่ +3 มีความเป็นพิษรุนแรงมากกว่าสารหนูรูปแบบอ่ืน เนื่องจากสามารถละลายได้ในไขมัน 
และดูดซึมผ่านผิวหนังได้ดีกว่า (An et al., 2004) สารหนูมีพันธะเคมีที่แข็งแรงในการจับกับเซลล์ของ
สิ่ งมีชีวิต สามารถเข้าจับกับหมู่  sulfhydryl group (-SH) ของเอนไซม์รี เซฟเตอร์  (enzyme 
receptors) หรือโคเอนไซม์ (coenzymes) น าไปสู่การยับยั้งปฏิกิริยาชีวเคมีที่ส าคัญ ท าให้เกิดผลเสีย
ต่อร่างกาย และยังมีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกับฟอสเฟต (phosphate) จึงสามารถเข้าแทนที่
ฟอสเฟตของเอนไซม์หลายชนิดในร่างกาย (ATSDR, 2007) ก่อให้เกิดการยับยั้งเอนไซม์ในเซลล์ โดย
การแทนที่ฟอสเฟตในกระบวนการสังเคราะห์ adenosine-5-phosphate ท าให้กระบวนการหายใจ
ระดับเซลล์ถูกขัดขวาง จากนั้นสารจะถูกเมตาโบไลท์ กลายเป็น monomethylarsonic acid และ 
dimethylarsinic acid ซึ่งจะถูกขับออกทางปัสสาวะ (เกศ สัตยพงศ์, 2555) นอกจากนี้สารหนูยังมี
ผลท าให้ระดับ S-adenosyl-methionine ในร่างกายลดลง และยับยั้งกระบวนการดีเอ็นเอเมททิล
เลชั่น (DNA methylation) ท าให้ไม่มีกลไกในการป้องกันยีน เกิดการแสดงออกของยีนที่ผิดปกต ิและ
ยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ตลอดจนอาจเกิดการแปรผันทาง
พันธุกรรม (genetic variation) และการเปลี่ ยนแปลงในระดับโครโมโซม ( chromosomal 
mutation) (Salem et al., 2014) โดย Kumar et al. (2014) ประเมินความเสียหายของดีเอ็นเอใน
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ปลาทองที่เกิดขึ้นจากสารหนู พบว่า ความเข้มข้นของสารหนูที่ระดับ 10 ไมโครกรัมต่อลิตร สามารถ
ส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวน าต่อการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอ และมีผลท าให้แถบของดีเอ็นเอขาดหาย 
และเกิดขึ้นใหม่ และ Ahmed et al. (2011) ศึกษาความเป็นพิษของสารหนูต่อพันธุกรรมปลานิลโดย
วิธี Comet assay และ Micronucleus test พบว่า สารหนูชักน าให้เกิดความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอ โดย
ระยะเวลาการสัมผัสสารมีผลต่อความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ซ่ึงตับเป็นอวัยวะที่พบว่าดีเอ็นเอมีการถูก
ท าลายมากท่ีสุด 
 การศึกษาความเป็นพิษของสารหนูต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตด้วย
เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสหรือพีซีอาร์ (polymerase chain reaction; PCR) ยังมีการศึกษา
ไม่มากนัก โดยเทคนิคพีซีอาร์เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพ่ิมปริมาณของสารพันธุกรรม ท าให้ดีเอ็นเอมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็นล้านเท่าในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยอาศัยหลักการจ าลองตัวเองของสายดีเอ็นเอ 
(DNA replication) (อรุณรัตน์ ฉวีราช, 2552) การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคไอเอสเอสอาร์ 
(inter simple sequence repeats; ISSR) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากไม่
จ าเป็นต้องทราบข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์ คล้ายกับเทคนิคอาร์เอพีดี แต่มีความจ าเพาะมากกว่า และ
มีความสามารถในการท าซ้ า (reproducibility) ท าให้เห็นถึงความแตกต่างชัดเจน (polymorphism) 
ใช้เวลาน้อย วิธีการไม่ยุ่งยาก (Powell Machray & Provan, 1996) ปลานิล เป็นปลาน้ าจืดที่มีการ
เพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพแหล่งน้ า 
มีความอดทน และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  (กรมประมง , 2554) จากการศึกษาของ  
เบญจวรรณ เศวตวงษ์ (2549) พบว่า ปลานิลสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่มีสารหนูความเข้มข้น 5 
10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงท าใหค้ณะผู้วิจัยเลือกเทคนิคไอเอสเอสอาร์มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
 โดยงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับ
โซเดียมอาร์เซไนต์ ในสภาวะทดลอง ที่ความเข้มข้น และระยะเวลาในการรับโซเดียมอาร์เซไนต์
แตกต่างกัน และเลือกใช้ปลานิลในการทดลองเนื่องจากเพศของปลานิลไม่มีผลต่อการตอบสนองต่อ
สารหนูในการทดลอง ผลของการศึกษาจะสามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความเข้มข้นของโซเดียมอาร์เซ
ไนต์ที่มีพิษต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมินพิษของสารหนูที่มีผลต่อ
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความ
เข้มข้น 5 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความ
เข้มข้น 5 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง กับกลุ่มควบคุม 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษานี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ให้ปลานิลได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความ
เข้มข้น 5 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ในแต่ละความเข้มข้น และช่วงเวลาใช้ปลานิลจ านวน 3 ตัว 
และกลุ่มควบคุมจะได้รับน้ ากลั่นปราศจากเชื้อจ านวน 3 ตัว เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง รวมจ านวน
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ปลานิลทั้งหมด 24 ตัว โดยฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องของปลานิล 1 มิลลิลิตร ต่อ 100 กรัม
น้ าหนักปลานิล วิธีการศึกษาทางพันธุกรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
วิธีการสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อตับปลานิล 
 ขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อตับปลานิลดัดแปลงมาจาก Ashahida et al. (1996) 
โดยใช้เนื้อเยื่อตับ 0.3 กรัม บดให้ละเอียดด้วย Micro pestles ใน micro tube เติม Cellysis buffer 
ปริมาตร 600 ไมโครลิตร และ RNaseA ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที (พลิกหลอดไปมาทุก 5 นาที) เติม Proteinase K ปริมาตร 20 
ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที (พลิกหลอดไปมาทุก 5 นาที) เติม 
Phenol: Chloroform: Isoamyl alcohol ปริมาตร 1 เท่าของสารละลายที่มีอยู่ในหลอด ผสมให้เข้า
กัน น าไปปั่นเหวี่ยงที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ดูด
สารละลายส่วนบน ใส่ในหลอดใหม่ และเติม Iso-propanol ปริมาตร 750 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน 
น าไปปั่นเหวี่ยงที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที เทสารละลายทิ้ง ล้างตะกอนดีเอ็นเอด้วยเอ
ทานอลความเข้มข้น 75เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 750 ไมโครลิตร (พลิกหลอดไปมา) น าไปปั่นเหวี่ยงที่ 
10,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที เทสารละลายส่วนใสทิ้ง ละลาย
ตะกอนดีเอ็นเอด้วย TE buffer ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เก็บดีเอ็นเอไว้ที่อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส 
การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคไอเอสเอสอาร์ 
 ศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคไอเอสเอสอาร์ตามวิธีของ Bornet et al. (2001) 
องค์ประกอบของปฏิกิ ริยาลูกโซ่พอลิ เมอเรส  ในปริมาตร 25 ไมโครลิตร ประกอบด้วย  
10x Taq Buffer A MgCl2 50 ไมโครโมลาร์ oligonucleotide primer 0.5 ไมโครโมลาร์ dNTP 2 
ไมโครโมลาร์ 0.5 Unit Taq DNA Polymerase (Vivantis) ดีเอ็นเอต้นแบบ 20 นาโนกรัม และท า
การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในเครื่องพีซีอาร์ โดยตั้งโปรแกรมดังนี้ ขั้นที่ 1 อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 5 นาที ขั้นที่ 2 อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 1 นาที ต่อด้วย Annealing 
Temperature ของแต่ละไพรเมอร์ (ตารางที่ 1) เป็นเวลา 1 นาที 30 วินาที และอุณหภูมิ 72 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที (ท าซ้ าในขั้นที่ 2 จ านวน 40 รอบ) ขั้นที่ 3 อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 7 นาที จากนั้นน าผลผลิตพีซีอาร์ ที่ได้มาตรวจผลลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้ผงอะกาโรส 1.5 
เปอร์เซ็นต์ ใน 1x TBE Buffer เปรียบเทียบขนาดของชิ้นดีเอ็นเอกับ 100pb DNA ladder marker 
ใช้กระแสไฟฟ้า 90 โวลต์ 60 นาที ย้อมด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ 15 นาที ส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต 
บนเครื่อง UV transilluminator บันทึกภาพ และวิเคราะห์ผล 
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับสารหนู 
 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์เป็นเวลา 24 
และ 48 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ ที่เป็นผลผลิตจาก
ปฏิกิริยาไอเอสเอสอาร์-พีซีอาร์ โดยให้แถบดีเอ็นเอที่ปรากฏมีค่าเท่ากับ 1 และไม่ปรากฏมีค่าเท่ากับ 
0 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความเหมือนทางพันธุกรรมด้วยวิธี unweighted pair group method 
with arithmetic mean (UPGMA) โดยใช้ค่าดรรชนีความเหมือน (similarity index) และวิเคราะห์
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ความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยวิธี p-distance method ด้วยโปรแกรม FreeTree 3.0 และสร้าง
เดนโดรแกรมจากข้อมูลของแถบดีเอ็นเอด้วยโปรแกรม TreeView 3.0 

 
ผลการวิจัย 

ไอเอสเอสอาร์ไพรเมอร์ 
 การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสด้วยไอเอสเอสอาร์ไพรเมอร์ 10 
ไพรเมอร์ พบว่า ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง และกลุ่มควบคุม มี
ชิ้นดีเอ็นเออยู่ระหว่างประมาณ 200-3,000 คู่เบส ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง และกลุ่มควบคุม เกิดแถบทั้งหมด 72 แถบ ไพรเมอร์ 16 เกิดแถบมากที่สุด จ านวน 14 แถบ 
ไพรเมอร์ 8 เกิดแถบน้อยที่สุด จ านวน 3 แถบ ไพรเมอร์ที่ให้แถบโพลีมอร์ฟิค (Polymorphic band) 
มากที่สุดคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ คือ ไพรเมอร์ 12 ไพรเมอร์ที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างกันคิดเป็น 
0 เปอร์เซ็นต์ คือ ไพรเมอร์ 8 และ 23 (ตารางที่ 1) ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์เป็นเวลา 48 
ชั่วโมง และกลุ่มควบคุม เกิดแถบทั้งหมด 74 แถบ ไพรเมอร์ 16 เกิดแถบมากที่สุด จ านวน 15 แถบ 
ไพรเมอร์ 8 เกิดแถบน้อยที่สุด จ านวน 3 แถบ ไพรเมอร์ที่ให้แถบโพลีมอร์ฟิค มากที่สุดคิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์ คือ ไพรเมอร์ 12 ไพรเมอร์ที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอท่ีแตกต่างกันคิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ คือ ไพร
เมอร์ 8 และ 23 (ตารางที่ 2) จากการใช้ไพรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ พบว่า แถบดีเอ็นเอของตัวอย่างปลา
นิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เป็นแบบโพลิมอร์ฟิคโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
41.7 และ 40.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 ล าดับนิวคลีโอไทด์ Annealing Temperature (Ta) ของไพรเมอร์ จ านวนแถบดีเอ็นเอ 
และจ านวนแถบโพลีมอร์ฟิคของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

 

Primer Nucleotide Sequence Ta (◦C) 
No. of Total 

bands 

No. of 
Polymorphic 

bands 

Polymorphism 
(%) 

1 AGAGAGAGAGAGAGAGG 47 9 1 11.1 
8 GAGAGAGAGAGAGG 39 3 0 0 
10 GAGAGAGAGAGACC 39 8 5 62.5 
11 GTGTGTGTGTGTCC 39 4 1 25 
12 CACCACCACGC 33 8 8 100 
13 GAGGAGGAGGC 33 8 6 75 
16 ACTGACTGACTGACTG 43 14 5 35.7 
20 ACACACACACACACACCG 51 9 3 33.3 
23 AGAGAGAGAGAGAGAG 43 5 0 0 
24 GAGAGAGAGAGAGAGA 25 4 3 75 

รวม 72 32 41.7 
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ตารางที่ 2 ล าดับนิวคลีโอไทด์ Annealing Temperature (Ta) ของไพรเมอร์ จ านวนแถบดีเอ็นเอ 
และจ านวนแถบโพลีมอร์ฟิคของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

 

Primer Nucleotide Sequence Ta (◦C) 
No. of Total 

bands 

No. of 
Polymorphic 

bands 

Polymorphism 
(%) 

1 AGAGAGAGAGAGAGAGG 47 9 1 11.1 
8 GAGAGAGAGAGAGG 39 3 0 0 
10 GAGAGAGAGAGACC 39 7 5 71.4 
11 GTGTGTGTGTGTCC 39 5 1 20 
12 CACCACCACGC 33 7 7 100 
13 GAGGAGGAGGC 33 9 8 88.8 
16 ACTGACTGACTGACTG 43 15 10 66.6 
20 ACACACACACACACACCG 51 10 2 20 
23 AGAGAGAGAGAGAGAG 43 5 5 0 
24 GAGAGAGAGAGAGAGA 25 4 1 25 

รวม 74 40 40.2 
 
 โดยดีเอ็นของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง สามารถเพ่ิม
ปริมาณดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ เหมือนกัน อย่างไรก็ตามจ านวนแถบดีเอ็นเอของปลานิลที่
ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เกิดขึ้นแตกต่างกัน ทั้งจ านวนของแถบดีเอ็นเอ
ทั้งหมด คือ 72 และ 74 แถบ แถบดีเอ็นเอที่เป็นแบบโพลิมอร์ฟิค มีจ านวน 32 และ 40 แถบ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.7 และ 40.2 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามในแต่ละไพรเมอร์แถบดีเอ็นเอของปลานิล
กลุ่มควบคุม ที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง มีแถบดีเอ็นเอเกิดข้ึนเหมือนกัน 
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
 จากแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นท าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับ
โซเดียมอาร์เซไนต์ในแต่ละความเข้มข้น เช่น ไพรเมอร์ที่ 11 (ภาพที่ 1) และในไพรเมอร์ที ่16 (ภาพที่ 
2) ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ทุกความเข้มข้น มีความแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน และ
ยังพบว่าบางตัวอย่างมีจ านวนของแถบดีเอ็นเอขาดหาย และเพ่ิมข้ึนมาใหม่ ซ่ึงโซเดียมอาร์เซไนต์ท าให้
สายของดีเอ็นเอขาดออกจากกัน และล าดับของคู่เบสสั้นลง 
การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรม 
 ผลการวิเคราะห์ค่าดรรชนีความเหมือนทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA โดยใช้ค่าดรรชนี
ความเหมือนมาสร้างเดนโดรแกรมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ 
เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง และกลุ่มควบคุม จากไพร์เมอร์ 10 ไพรเมอร์ พบว่า ปลานิลที่ได้รับ
โซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ได้รับโซเดียมอาร์
เซไนต์ความเข้มข้น 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 2) กลุ่มที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร และ 3) กลุ่มควบคุม ด้วยค่า Bootstrap 100% (ภาพที่ 3) วิเคราะห์ค่าความ
แตกต่างทางพันธุกรรมด้วยวิธี p-distance method เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม
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ของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 5 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง กับกลุ่มควบคุม พบว่า มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม คือ 18.3-26.2 20.0-33.9 และ 13.8-
32.1 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างทางพันธุกรรม เท่ากับ 1.2 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 

 
 

ภาพที่ 1 แถบดีเอ็นเอจากปฏิกิริยาพีซีอาร์ ของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
  และ 48 ชั่วโมง โดยใช้ ไพรเมอร์ที่ 11 (GAGAGAGAGAGACC) 

 
 

ภาพที่ 2 แถบดีเอ็นเอจากปฏิกิริยาพีซีอาร์ ของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
  และ 48 ชั่วโมง โดยใช้ ไพรเมอร์ที่ 16 (CACCACCACGC) 

 ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และกลุ่มควบคุม 2) กลุ่มที่ได้รับ
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โซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ปลานิลตัวที่ 1 และ 3 ที่ได้รับโซเดียมอาร์เซ
ไนต์ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 3) ปลานิลตัวที่ 2 ที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 
10 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยค่า Bootstrap 100% (ภาพที่ 4) เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างทาง
พันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 5 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 
48 ชั่วโมง กับกลุ่มควบคุม พบว่า มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม คือ 25.7-33.3 27.6-35.9 และ 
14.2-29.8 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างทางพันธุกรรม เท่ากับ 1.3 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางที่ 4) ซึ่งค่า Bootstrap มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการ โดยค่า Bootstrap 85-100% แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับสูง ค่า Bootstrap 71-84% 
แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับปานกลาง ค่า Bootstrap 50-70% แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับต่ าของสาย
สัมพันธ์ทางวิวัฒนาการที่ได้ (ดวงกมล และคณะ, 2548) 

 
ภาพที่ 3 เดนโดรแกรมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา  

24 ชั่วโมง 

 
ภาพที่ 4 เดนโดรแกรมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา  

48 ชั่วโมง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
 ผลของแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของปลานิลที่
ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ทุกความเข้มข้น มีความแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน และยังพบว่าบาง
ตัวอย่างมีจ านวนของแถบดีเอ็นเอขาดหาย และเพ่ิมขึ้นมาใหม่  ซึ่งสารหนูยังมีผลท าให้ระดับ S-
adenosyl-methionine ในร่างกายลดลง และยับยั้งกระบวนการดีเอ็นเอเมททิลเลชั่น (DNA 
methylation) ท าให้ไม่มีกลไกในการป้องกันยีน เกิดการแสดงออกของยีนที่ผิดปกติ และยังท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ตลอดจนอาจเกิดการแปรผันทางพันธุกรรม (genetic 
variation) และการเปลี่ยนแปลงในระดับโครโมโซม (chromosomal mutation) (Salem et al., 
2014) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kumar et al. (2014) พบว่า ปลาทองที่ได้รับสารหนูความ
เข้มข้นตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวน าต่อการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอ และ
ท าให้มีแถบของดีเอ็นเอขาดหาย และเกิดขึ้นใหม่ได้ Salem et al. (2014) พบว่า ปลาที่ได้รับโลหะ
หนักจะมีรูปแบบลายพิมพ์อีเอ็นเอแตกต่างจากปลาที่ไม่ได้รับโลหะหนัก  นอกจากนี้การศึกษาของ 
Kousar and Javed (2014) พบว่า เมื่อสิ่งมีชีวิตได้รับสารหนูความเข้มข้นเพ่ิมมากขึ้นจะส่งผลต่อ
ความเสียหายของดีเอ็นเอ  
การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรม 
 ผลเดนโดรแกรมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ เป็นเวลา 
48 ชั่วโมง พบว่า ปลานิลกลุ่มควบคุม และปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัม
ต่อลิตร อยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับ
โซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าที่น้อยกว่า ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์
ความเข้มข้น 5 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้อาจเกิดจากปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความ
เข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตรมีการปรับตัว และซ่อมแซมดีเอ็นเอภายในร่างกาย สอดคล้องกับ
การศึกษาของ โกสินทร์ และวิยะดา (2556) เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับดีเอ็นเอ ซึ่งอาจเกิดได้จาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต ยา รวมทั้งเคมีบ าบัดหรือรังสีรักษา หรือปัจจัยที่
เกิดขึ้นภายในร่างกาย เช่น อนุมูลอิสระที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ ปัจจัยเหล่านี้
จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อดีเอ็นเอ ดังนั้น ร่างกายจะมีระบบการท างานของยีนที่ท าหน้าที่
ซ่อมแซมดีเอ็นเอให้กลับมาสู่โครงสร้างเดิมและสามารถท างานได้ตามปกติ ระบบดังกล่าว ได้แก่ การ
ซ่อมแซมด้วยการตัดออกของเบส (Base excision repair; BER) การซ่อมแซมด้วยการตัดออกของนิ
วคลีโอไทด์ (nucleotide excision repair; NER) การซ่อมแซมการเข้าคู่กันของนิวคลีโอไทด์ที่ผิด 
(mismatch excision repair) และ Homologous recombination ซึ่งในแต่ละระบบประกอบด้วย
ยีนที่ท าหน้าที่ร่วมกันหลายยีน และนอกจากนั้นการท างานในแต่ละระบบขึ้นกับระดับของความ
เสียหายของดีเอ็นเอ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความ
เข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมกับกลุ่ม
ควบคุมมากกว่าปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 5 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากที่
ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระดับความเข้มข้นต่ าที่สุดในการทดลอง ซึ่งท าให้เกิดความเป็น
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พิษท่ีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มข้น 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซ
ไนต์ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมกับควบคุมมากกว่าปลานิลที่
ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์
ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเครียด (stress) ในระหว่างท าการ
ทดลองมากกว่า จึงส่งผลให้อนุมูลอิสระมีปริมาณมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสร้างขึ้นมา 
สภาวะที่เกิดความไม่สมดุลนี้ ท าให้เกิดสภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ขึ้นภายในเซลล์
และเนื้อเยื่อ ส่งผลกระทบต่อเซลล์ เช่น เกิดการกลายพันธุ์ของดีเอนเอ (DNA mutation) การท าลาย
สภาพโปรตีน (protein carbonylation) และท าลายผนังเซลล์ (lipid peroxidation) (รัตนา และ
ประพนธ์, 2538) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ ด้วยเทคนิคไอเอส
เอสอาร์สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมได้ โดยแถบดีเอ็นเอของปลานิลที่ได้รับโซเดียม
อาร์เซไนต์ เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เกิดขึ้นเป็นแบบโพลิมอร์ฟิค และปลานิลได้รับโซเดียมอาร์เซ
ไนต์ทุกความเข้มข้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ท าให้แถบดีเอ็นเอมีการขาดหาย และเกิดขึ้นใหม่ 
 ปลานิลที่ได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 และ 48 
ชั่วโมง มีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมกับกลุ่มควบคุมมากที่สุด 33.8 และ 35.9 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโซเดียมอาร์เซไนต์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ของปลานิล 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาพิษของสารหนูที่มีผลต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
ได้รับสารหนู 
 ควรมีการศึกษาที่ระดับสูงขึ้นไป เช่น เอนไซม์ของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับสารหนูในสภาวะการ
ทดลอง และในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารหนู 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณทุนสนับสนุนจากกลุ่มวิจัยสารพิษปศุสัตว์และสัตว์น้ า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอขอบคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ที่อ านวยความสะดวก และสถานที่ในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณทุนอุดหนุน และส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าภาคปลายปีการศึกษา 2559 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF WORK LIFE AND  ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT OF PERSONAL IN KARUNVEJ PATHUMTHANI HOSPITAL 
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1นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี 

  2อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑติวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 ___________________________________        
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและระดับความผูกพันต่อ
องค์กร ของบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี และ3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาล
การุญเวชปทุมธานีประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลการุญเวช
ปทุมธานี ได้แก่ พนักงานในโรงพยาบาลทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร จ านวน 313 คน ทั้งนี้ไม่
รวมแพทย์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่เป็น subcontact กับทางโรงพยาบาลไม่ถือเป็นพนักงาน
ของโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างค านวณโดยวิธีของ ทาโร่ ยามาเน่ย์ (Taro Yamane, 1973) ได้จ านวน
ขนาดตัวอย่าง 193 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการ
ทดสอบค่าเอฟ ใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้วิเคราะห์
ด้วยวิธีเชฟเฟ่และสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ การหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สันโดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสดระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ คือ ระดับปริญญาตรีมีอายุงาน 1-5 ปี
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาทสังกัดฝ่ายการพยาบาลและ ส่วนใหญ่มีต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ และผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า 
 1. บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีให้ระดับคุณภาพชีวิตมาก คือ ด้านสังคมสัมพันธ์ 
ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านการบริหารงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความ
ภูมิใจในองค์กร ด้านความปลอดภัยในการท างาน และด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านที่
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ให้ระดับคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง คือ ด้านผลตอบแทน และบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวช
ปทุมธานีให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรมากทุกด้าน และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านบรรทัดฐานสังคม 
 2. บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ที่มีอายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างานในองค์กร ฝ่ ายที่สังกัด แตกต่างกัน ส่งผลให้
ระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน และบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี ที่มีเพศ 
ระดับเงินเดือน และต าแหน่งงานแตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  
 3. คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to compare organizational commitment 

of Karunvej Pathum Thani hospital staffs, classified by personal factors, and 2) to study 
the relationship between the quality of work life and organizational commitment of 
Karunvej Pathum Thani hospital staffs.  The population used in this study was staffs 
working in Karunvej Pathum Thani hospital: 313 both operational and management 
staffs.  The doctors and security guards that are subcontractors of the hospital were 
not considered as employees of the hospital and were not included.  The sample was 
calculated by means of Taro Yamane (1973). It yielded 193 staffs.  Questionnaires were 
used as the data collection tool. The statistic used to analyze data were frequency, 
percentage, means, standard deviation, t test, and F test. The average pairwise 
comparison, One-way ANOVA using Scheffe were also conducted.  Additionally, the 
statistic used to examine the relationship between factors was done to find the 
Pearson's correlation coefficient with statistical significance at the 0.01 and 0.05 level. 

 From the study result, it was found that Karunvej Pathum Thani hospital staffs 
was mostly females, aged 21-30 years old, single, with undergraduate education,  has 
worked between 1-5 years, the income per month was 10,001-20,000 baht, belong to 
nursing department,  and in the operation level. The analysis results can be concluded 
as follows: 

1. Karunvej Pathum Thani hospital staffs to the level of, namely, social relations, 
the independent status of management, the work in progress and stability.The pride 
in the organization, safety in the work, The potential development of workers, to 
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intermediate side is the return Karunvej Pathum Thani hospital staffs to the level of 
commitment of all aspects. And the least is the social norms. 

 2. Karunvej Pathum Thani hospital staffs had different personal factors. The 
differences resulted in different levels of organizational commitment.  Additionally, it 
was also found that Karunvej Pathum Thani hospital staffs that were with differences 
in gender, age, marital status, educational level, work period, and department affiliation 
also resulted in different levels of organizational commitment.  Moreover, Karunvej 
Pathum Thani hospital staffs that were with different salary levels and those with 
different positions resulted in no different with the levels of organizational 
commitment. 
 3. The quality of work life was related to the organizational commitment of 
Karunvej Pathum Thani hospital staffs. 
 
Keywords: The Quality of work Life, Organizational Commitment 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 คนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งขององค์กร คนที่มีคุณภาพในการท างานที่
เหมาะสมก็จะยิ่งช่วยเพ่ิมความพึงพอใจในงานและส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรได้ ซึ่งความผูกพัน
ต่อองค์กรมีความส าคัญต่อความอยู่รอดขององค์กร ทั้งยังเป็นตัวชี้วัดที่ดีถึงความมีประสิทธิผลของ
องค์กร และยังสามารถแสดงถึงแนวโน้มของความตั้งใจของบุคคลที่จะคงอยู่หรือลาออกจากองค์กรได้ 
องค์กรที่มีสภาพเอ้ือให้เกิดคุณภาพชีวิตการท างานย่อมจะให้ผลผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทุก
องค์กรต่างต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในงานเพ่ือที่จะ
สามารถปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและทุ่มเทให้กับองค์กรเต็มที่ โดยผู้บริหารพยายามหาวิธีการที่จะท าให้
บุคลากรแสดงศักยภาพอย่างแท้จริง เช่น การคัดเลือกบุคคลที่มีประวัติการท างานดี การให้เงินเดือนที่
จูงใจ การให้ปฏิบัติงานที่ส าคัญและท้าทาย หรือการเลื่อนต าแหน่งงาน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี 
ผู้บริหารต้องเข้าใจและยอมรับความจริงว่า บุคคลและองค์กรมีความต้องการที่แตกต่างกัน ทุกคนมิใช่
มนุษย์องค์กร ที่เกิดมาเพ่ือท างานเพียงอย่างเดียว โดยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่จนกระทั่งเกษียณอายุ 
ประการส าคัญทุกคนต่างต้องพัฒนาตัวเองเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต่างมีบทบาท หน้าที่ ภารกิจ
ที่แตกต่างกัน ขณะที่องค์กรต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งต้อง
อาศัยการท างานหนักและความทุ่มเทอย่างจริงจังของบุคลากร ดังนั้นแนวทางเป็นไปได้ของผู้บริหาร
คือ การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและงานให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรสามารถชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร ปฏิบัติงานให้เกิดผลสูงสุด โดยปัจจุบันกระแสการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานและการ
สร้างความผูกพันให้กับบุคลากรภายในองค์กรหรือหน่วยงานได้รับการยอมรับและได้รับความสนใจ
หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งคุณภาพชีวิตการท างาน คือการประเมินสถานะในลักษณะต่างๆ 
ของงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตของบุคคล คุณภาพชีวิตการท างานจะ
ให้ความส าคัญกับผลงานที่มีต่อบุคคล และประสิทธิภาพขององค์กรรวมทั้งความพอใจของบุคลากรกับ
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การแก้ปัญหาและการตัดสินใจขององค์กร ส่วนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร ท าให้สมาชิกเกิดความ
เต็มใจที่จะท างาน เพ่ือความก้าวหน้า เพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร มีความยึดมั่นยอมรับในค่านิยม 
ตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์กรและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 
 โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง เปิดด าเนินการ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2534 มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ทันสมัยครบถ้วน ประกอบด้วยศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์ตรวจสุขภาพ 
ศูนย์สุขภาพ ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์กายภาพบ าบัด ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์ไตเทียม และ
ล่าสุดมีแผนกก่อตั้งใหม่ คือ ศูนย์อา- ชีวอนามัย ให้บริการรักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคม 
กองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โครงการประกันสุขภาพ และ
ให้บริการประชาชนทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จ านวน 313คน (ข้อมูลจากฝ่าย
บุคคล ธ.ค.2558) ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริหาร ในด้านหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะการท างานต้องอาศัยความรับผิดชอบสูง มีความอดทนสามารถปฏิบัติงานในด้านการบริการ
ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพด้วยใบหน้าที่ยิ้ม ค าพูดที่น่าฟัง บนสถานการณ์ที่เครียดในการปฏิบัติงาน 
บางครั้งจึงท าให้บุคลากรเกิดความเครียดและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในระยะเวลานานจึงเกิดการ
ลาออกหรือเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนซึ่งในปี พ.ศ.2558 ผู้บริหารได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ือเป็น
ตัวชี้วัดอัตราการลาออกของพนักงานไว้ไม่เกินร้อยละ2ต่อปี พบว่ามีอัตราการลาออกสูงถึงร้อยละ 
3.48 ซึ่งเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้  การลาออกมาจากหลายสาเหตุ เช่น ค่าตอบแทน บรรยากาศ
องค์กร ผู้ร่วมงาน หรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การสับเปลี่ยนหน้าที่ในการท างาน
เพ่ือเรียนรู้งานด้านอื่น ท าให้โรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบุคลากรใหม่ และเสียเวลาในการ
ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ 
 จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี เพ่ือเป็นแนวทางการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะสามารถเสริมสร้างระดับคุณภาพชีวิตการท างานให้ดียิ่งขึ้น  เพ่ือให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร อยู่กับองค์กรได้นานมีความรู้สึกท่ีเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความ
ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์กับองค์กรเพ่ือที่จะท าให้ผลประกอบการบรรลุ ตาม
เป้าหมายต่อไป รวมถึงสามารถที่จะน าข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและระดับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรโรงพยาบาล
การุญเวชปทุมธานี 

  2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ของโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี 
   3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี จ านวนทั้งสิ้น 313 

คน (ข้อมูลจากฝ่ายบุคคล ณ เดือนธันวาคม 2558 )  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage 

Random Sampling) โดยแบ่งเป็น 1) การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
คือมีการจัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างประชากรออกเป็นส่วนๆ แบบไม่ซ้ ากัน 2) การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากบัญชีรายชื่อบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวช
ปทุมธานี ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จนครบจ านวนแต่ละชั้นภูมิบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวช
ปทุมธานีจ านวนทั้งสิ้น 313 คน และประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณหาขนาด
ที่เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane, 1973) จ านวน 193 คน ซึ่งเป็นการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่จะยอมรับได้ว่ามีความเพียงพอจะใช้เป็นตัวแทนของ
ประชากรก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่1  แบบสอบถามปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างานในองค์กร ระดับเงินเดือน ฝ่ายที่สังกัด และต าแหน่งงาน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน
จากการทบทวนแนวคิดของคัมมิงส์ และวอร์เลย์ (Cummings & Worley, 1997)และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องใช้มาตรส่วนประมาณค่าของ Likert ซึ่งลักษณะของข้อค าถามในลักษณะประเมินค่า 5 
ระดับโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือแปลความหมายของแบบสอบถามได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประกอบด้วย  8 ด้าน ดังนี้ ด้านผลตอบแทน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง 
ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงานและด้านความภูมิใจในองค์กร 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
เองจากการทบทวนแนวคิดของของอเลนและเมเยอร์ (Allen & Mayer, 1990) และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องใช้มาตราส่วนประมาณค่าของ Likert ซึ่งลักษณะของข้อค าถามประกอบด้วยข้อความที่เป็น
เชิงบวกและเชิงลบให้ตอบในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือแปล
ความหมายของแบบสอบถามได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง ประกอบด้วย ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันด้านความต่อเนื่องและความผูกพันด้าน
บรรทัดฐานทางสังคม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  ผู้วิจัยท าการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี โดยท าหนังสือ
ชี้แจงขอความร่วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกคน  

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูล  
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3. ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยต่อไป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

องค์ประกอบรายด้าน Cronbach's Alpha 
คุณภาพชีวิตในการท างาน  

1. ด้านผลตอบแทน 0.81 
2. ด้านความปลอดภัยในการท างาน 0.71 
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 0.74 
4. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 0.75 
5. ด้านสังคมสัมพันธ์ 0.70 
6. ด้านการบริหารงาน 0.83 
7. ด้านภาวะอิสระจากงาน 0.71 
8. ด้านความภูมิใจในองค์กร 0.72 

ความผูกพันต่อองค์กร  
1. ด้านความรู้สึก 0.71 
2. ด้านความต่อเนื่อง 0.70 
3. ด้านบรรทัดฐานสังคม 0.79 

รวมเฉลี่ยทุกด้าน 0.78 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Items Objective Congruency : IOC) ค่า IOC ของ
แบบสอบถามนี้ เท่ากับ 0.91 

2) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
ค่าร้อยละ(Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ค่าเฉลี่ย(Mean) ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลต่างๆ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviationหรือ S.D) แสดงลักษณะการกระจายของ

ข้อมูล 
3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ทดสอบสมมติฐานระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันใช้
ทดสอบค่าที (t-test) และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มขึ้นไป
โดยใช้สถิติทดสอบค่าเอฟ (F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ใช้การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Analysis) 
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4) สถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson Product Moment Correlation) โดย

ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีสามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 
ปีสถานภาพโสดระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ คือ ระดับปริญญาตรีมีอายุงาน 1-5 ปีส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาทสังกัดฝ่ายการพยาบาลและ ส่วนใหญ่มีต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของระดับ คุณภาพชีวิตในการท างาน ตามระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี พบว่า พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ตามระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( =3.57, 
S.D.=0.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ตามระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 1 ด้านคือ ด้าน
ผลตอบแทน (=3.02, S.D.=1.13) และมีระดับความคิดเห็นมาก เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
สังคมสัมพันธ์ ( =3.80, S.D.=0.80) รองลงมา คือ ด้านภาวะอิสระจากงาน (=3.71, S.D.=0.63)  ด้านการ
บริหารงาน (=3.68, S.D.=0.77)  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  (=3.65, S.D.=0.68)  ด้านความภูมิใจใน
องค์กร (=3.63, S.D.=0.66)  ด้านความปลอดภัยในการท างาน (=3.60, S.D.=0.58) และด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน (=3.44, S.D.=0.64) ตามล าดับ 
 ด้านผลตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ท่านได้รับสวัสดิการที่
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่ง (=3.15, S.D.=1.19) ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ( =3.03, S.D.=1.31) ท่านได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ  ( =2.98, S.D.=1.26) ค่าตอบแทนที่ ได้ รับมีความเพียงพอต่อค่า ใช้จ่ ายใน
ชีวิตประจ าวัน (=2.90, S.D.=1.33) ตามล าดับ 
 ด้านความปลอดภัยในการท างาน มีระดับความคิดเห็นปานกลางคือ อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การปฏิบัติงานมีคุณภาพ ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ (=3.40, S.D.=0.97) และระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ด้านความปลอดภัยในการท างาน อยู่ในระดับมาก คือ
องค์กรของท่านมีการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (=3.85, 
S.D.=0.66) การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของท่านไม่เสี่ยงอันตราย  ( =3.66, S.D.=0.80) 
องค์กรของท่านมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการท างาน (=3.48, S.D.=0.98) ตามล าดับ 
 ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานมีระดับปานกลาง คือ ท่านได้ใช้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานในงานของท่านอย่างเหมาะสม (  = 3.40, S.D.=0.94) รองลงมา องค์กรของ
ท่านสนับสนุนให้น าความคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (=3.39, S.D.=0.92) องค์กรของ
ท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เช่นมีการฝึกอบรม (=3.38, S.D.=0.97) 
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ตามล าดับ และข้อที่มีระดับความคิดเห็นมาก คือ องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความใฝ่รู้
สามารถลาศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น (=3.60, S.D.=0.97) 
 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ท่านพอใจในระบบการเลื่อนต าแหน่งในองค์กรของท่าน (=3.78, S.D.=0.95) รองลงมา คือ 
องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ( =3.64, 
S.D.=1.04) องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  (=3.62, S.D.=1.04) 
และท่านมั่นใจว่าจะไม่ถูกโยกย้ายให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืน (=3.58, S.D.=1.01) ตามล าดับ 
 ด้านสังคมสัมพันธ์ มีระดับความคิดเห็น มากทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ท่านได้รับ
ความช่วยเหลือและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพ่ือนร่วมงาน (=4.00, S.D.=1.08) รองลงมา 
คือ ท่านและเพ่ือนร่วมงานมีทัศนคติที่ดีต่อกัน (=3.85, S.D.=1.02) บุคลากรในองค์กรยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้งานคุณภาพ (=3.75, S.D.=0.97) และท่านรู้สึกว่าในหน่วยงานของท่านไม่มีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก (=3.62, S.D.=1.07) ตามล าดับ 
 ด้านการบริหารงานมีระดับมาก ทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ผู้บังคับบัญชายอมรับ
ฟังความคิดเห็นปัญหาและการด าเนินงานของท่าน (=3.77, S.D.=0.94) รองลงมาคือ ท่านได้รับ
ความเสมอภาคและยุติธรรมการประเมินผลงาน (=3.67, S.D.=0.69) ผู้บังคับบัญชาของท่านมี
ความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน (=3.64, S.D.=0.99) และระบบการลงโทษพนักงานเป็นไปอย่าง
ยุติธรรม (=3.62, S.D.=0.86) ตามล าดับ 
 ด้านภาวะอิสระจากงาน มีระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านสามารถ
แบ่งเวลาการท างานและเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม (=3.84, S.D.=0.78) รองลงมาคือ ท่านมี
ความสุขกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (=3.83, S.D.=0.89) การท างานของท่านไม่
เป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  (=3.73, S.D.=0.91) และท่านไม่ถูก
รบกวนด้วยเรื่องงานระหว่างการพักผ่อน (=3.46, S.D.=0.99) ตามล าดับ 
 ด้านความภูมิใจในองค์กร มีระดับความคิดเห็น มากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ท่านภูมิใจในการปฏิบัติงานกับองค์กรของท่าน (=3.82, S.D.=0.82) รองลงมาคือ องค์กรของท่าน
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม (=3.62, S.D.=0.91)องค์กร
ของท่านเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงที่ดีมาก (=3.56, S.D.=0.86)และท่านมีความรู้สึกไม่พอใจหากมี
บุคคลใดมีมุมมองไม่ดีต่อองค์กร (=3.50, S.D.=0.90) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของระดับความผูกพันต่อองค์กร ตามระดับความคิดเห็นของบุคลากร
ในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.70, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ตามระดับความคิดเห็นของบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช 
ปทุมธานี โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ด้านความรู้สึก (  =3.84, 
S.D.=0.73) รองลงมา คือ ด้านความต่อเนื่อง (=3.68, S.D.=0.60) และด้านบรรทัดฐานสังคม (=
3.58, S.D.=0.82) ตามล าดับ 
 ด้านความรู้สึก อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านมีความทุ่มเท
ให้กับงานนั้นอย่างเต็มที่ (=3.94, S.D.=1.05) รองลงมา คือ ท่านได้อุทิศตนให้กับองค์กร (=3.89, 
S.D.=0.90) ท่านรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กรอย่างเต็มที่  (=3.87, S.D.=0.95) และ
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ท่านรู้สึกว่าพร้อมให้ความร่วมมือต่อองค์กรโดยไม่มีความเคลือบแคลงใจ (=3.68, S.D.=0.74) 
ตามล าดับ 
 ด้านความต่อเนื่องอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ แม้ว่างานที่ท่าน
ปฏิบัติอยู่นั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านท่านก็เต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นตามที่ได้รับมอบหมาย (=3.84, 
S.D.=0.88) รองลงมา คือ ท่านมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กรนี้ต่อไปแม้ว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนงาน
ใหม่ (=3.73, S.D.=0.78) องค์กรให้ในสิ่งที่ท่านต้องการมากกว่าองค์กรอ่ืน (=3.63, S.D.=0.64) 
และองค์กรให้ท่านได้สิ่งที่ท่านต้องการอย่างเพียงพอ (=3.53, S.D.=0.68) ตามล าดับ 
 ด้านบรรทัดฐานสังคม อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ท่านเชื่อมั่น
ว่านโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร สามารถท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้  (  =3.79, 
S.D.=0.96) รองลงมา คือ ท่านจะไม่ออกจากองค์กรในตอนนี้เนื่องจากมีความผูกพันกับเพ่ือนร่วมงาน
ในองค์กรนี้อยู่ (=3.58, S.D.=1.03) ท่านเห็นด้วยกับระบบการปฏิบัติงานขององค์กรซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของท่าน (=3.51, S.D.=0.92) และท่านมีความรู้สึกว่าต้องท างานให้กับ
องค์กรนี้ต่อไปเพื่อตอบแทนบุญคุณ (=3.44, S.D.=0.94) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันในองค์กร ของ
บุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี พบว่าด้านที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านผลตอบแทน (r=-0.256) ด้านความปลอดภัยในการท างาน (r=0.207) ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (r=0.236) ด้านสังคมสัมพันธ์ (r=0.307) ด้านการบริหารงาน (r=-
0.327) และด้านภาวะอิสระจากงาน (r=-0.194) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (r=0.179) ส าหรับด้านที่สัมพันธ์กันอย่างไม่
มีนัยส าคัญ คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร (r=0.105) 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า คุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาล
การุญเวช ปทุมธานี โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า กับความผูกพันในองค์กรอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 ผลวิเคราะห์สรุปการทดสอบสมมติฐานโดยรวม 
 1. บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน  พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีที่มี อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างานในองค์กร ฝ่ายที่สังกัด แตกต่างกันส่งผลให้
ระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน และบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช
ปทุมธานีที่มีเพศ ระดับเงินเดือน และต าแหน่งงานแตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 2. คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี ยอมรับสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีผู้วิจัยได้น าประเด็นข้อค้นพบมาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสดระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ คือ ระดับปริญญาตรีมีอายุงาน 1-5 ปีส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาทสังกัดฝ่ายการพยาบาลและ ส่วนใหญ่มีต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการท างานในองค์กร ฝ่ายที่สังกัด แตกต่างกันส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐาน และบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีที่มีเพศ ระดับเงินเดือน และ
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิต วงศ์สุนธิ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  พบว่า 
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ประสบการณ์การท างาน สถานภาพการท างาน ต าแหน่ง
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภชาดา  คงเกษม (2557) ศึกษา
เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตการท างานมีผลต่อความผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การท างานสูง กว่า 15 ปี มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาทและเป็น
ข้าราชการ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญฑวรรณ  วิงวอน และปรียา  ปันธิยะ (2553) ศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 25-30 ปี สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์การน้อยกว่า 5 ปี ให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากส่วนการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. คุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ตามระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ตามระดับความคิดเห็นของบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี มี
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 1 ด้านคือ ด้านผลตอบแทน และมีระดับความคิดเห็นมาก เรียงจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ด้านสังคมสัมพันธ์รองลงมา คือ ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านการบริหารงาน ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความภูมิใจในองค์กร ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
และด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ตามล าดับและพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ  บุญล้อม (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตในการท างานความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
ข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานทุก
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ด้านมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กอบกุล อินทโชติ (2554) ได้ศึกษาศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
ท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการท างานมีความสันพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธีราภัทร ขัติยะ-หล้า (2555) ได้ศกึษาคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน มีคุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดับสูงและแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานเพ่ือให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ พบว่า ต้องการให้หน่วยงานจัดสวัสดิการเพ่ิมขึ้นและพิจารณาขั้นเงินเดือนอย่างยุติธรรม 
รวมถึงการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีของบุลากร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มธุรส เพิกขจร (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
การท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านความภูมิใจในองค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการบริหารงาน ส่วนความผูกพันต่อองค์การของพนักงานอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
 3. ความผูกพันต่อองค์กร ตามระดับความคิดเห็นของบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช 
ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ตามระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรในโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ด้านความรู้สึก รองลงมา คือ ด้านความต่อเนื่องและด้านบรรทัดฐานสังคม
ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา ศรีทอง (2550) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการกรมทรัพยากรน้ าบาดาล พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมทรัพยากร
น้ าบาดาลโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรเทิง  
ศรีอาจ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัท เอสเคโพลีเมอร์ จ ากัด พบว่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์กัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลัยทิพย์  จันทร์เทศ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) 
จ ากัด พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรู้สึก รองลงมา คือ ด้านบรรทัดฐานทางสังคม และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความต่อเนื่อง ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ตามระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสังคม
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สัมพันธ์ รองลงมาคือ ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านการบริหารงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในงาน ด้านความภูมิใจในองค์กร ด้านความปลอดภัยในงาน และด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหาร ควรให้ความส าคัญและสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างทัศนคติที่ดีกับบุคลากร
ในหน่วยงาน สร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ ไม่
มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก อีกทั้งยังคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อบุคลากรในองค์กรมีความเดือดร้อน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
พัฒนาระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้านที่ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญอีกด้าน คือ ด้านผลตอบแทน ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เรื่องที่ควร
พิจารณาอันดับแรก ได้แก่ ค่าตอบแทนมีความเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  เรื่อง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความสามารถ เรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
และเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับตามต าแหน่ง ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานที่ดีและมีความสุขในการท างาน 
 2. ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ตามระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรู้สึก 
รองลงมาคือ ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานสังคม ดังนั้นผู้บริหารควรท าให้บุคลากรใน
องค์กรรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีหน้าที่ส าคัญในการร่วมกันพัฒนาให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ สร้างความเชื่อมั่นว่านโยบายและวัตถุประสงค์เป้าหมายในการด าเนินงานขององค์กรจะ
สามารถท าให้องค์กรมีความก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จได้ และสร้างความร่วมมือร่วมใจโดยไม่มี
ความเคลือบแคลงใจ การที่บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรนั้นจะช่วยให้มีความทุ่มเทให้กับ
งานอย่างเต็มที่เพ่ือรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กร อีกทั้งสร้างความผูกพันอันดีให้กับเพ่ือน
ร่วมงานเพ่ือลดการหมุนเวียนเข้าออกของบุคลากร จะท าให้เกิดการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและ
เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. เพ่ือให้สามารถอธิบายในการท าวิจัยได้อย่างครอบคลุมภายใต้องค์กรเดียวกันในการท า
วิจัยในครั้งต่อไป ควรท าการศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือ
เปรียบเทียบความผูกพันกันของแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายอ านวยการ
กลางและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้เพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ครอบคลุมมากขึ้น 
 2. ผลการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรใน
เชิงปริมาณ พบว่า มีระดับของการรับรู้คุณภาพชีวิตในการท างานนั้นมีค่าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปมีประโยชน์มากขึ้น ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
 3  ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรแหง่การเรียนรู้ ว่าปัจจัย
ใดบ้างที่เป็นเชิงบวก เชิงลบ เพ่ือให้การพัฒนาองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ผลิตและการตลาด สภาพการผลิตและการตลาด ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและ
การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกรในอ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ใช้แบบสัมภาษณ์เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 157 ราย สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากประชากร 1,795 ราย น ามาวิเคราะห์
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 46.22 ปี ประสบการณ์ในการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 8.17 ปี มีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 17.96 ไร่ ต้นทุนและรายได้
จากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 59,370.11 บาท/ปี และ 109,931.21 บาท/ปี ตามล าดับ มี
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับมาก เกษตรกรปลูกในพ้ืนที่เชิงเขา ใช้
เมล็ดพันธุ์ซีพี 888 ระยะปลูก 75 x 20 เซนติเมตร ไม่ปลูกพืชแซม ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช อายุการเก็บ
เกี่ยวเฉลี่ย 122.62 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 577.48  กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งพ่อค้าคนกลางเป็นผู้ก าหนดราคาซื้อ
ขาย ปัญหาคือเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมีมีราคาแพง มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การ
สนับสนุนในรูปแบบ การประกันราคาผลผลิต การปรับปรุงพันธุ์ให้มีราคาเมล็ดพันธุ์ถูกกว่าท้องตลาด 
 
ค าส าคัญ : การผลิตและการตลาด ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจังหวัดน่าน 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to study social and economic condition of 

maize farmers in Santi Suk District of Nan Province; their fundamental knowledge; the 
state of their maize production and marketing; and their problems and suggestions of 
maize production in perspective of farmers. The population in this study was the 157 
samples selected by using simple random sampling methodology. The data were 
collected by interviewing the samples using interview form. The statistical 
methodology used to analyze the data was frequency, percentage, minimum value, 
maximum value, mean, and standard deviation. 

The findings of this study were as follows: most of farmers were male with 
average age at 46.22 years. The average their experience of producing maize was 8.17 
years. Their total average occupied maize planting area was 17.96 rai. Their average 
maize production was 59,370.11 baht/year, whereas, they had average income cost at 
109,931.21 baht/year. Most of the studied farmers had knowledge of maize production 
and marketing at high level. Their maize was mostly planted around foothill area, They 
used CP 888 seeds at 75x20 cm. spacing, they did used intercropping system, and 
mostly used herbicides. They would harvest their produce at average age of 122.62 
days after sowing. The average quantity of their produce was 577.48 kg./rai. however, 
their buying/selling price was determined by middlemen. And they faced problems 
with the high price of maize seeds and fertilizer, and made suggestions that the 
government and related sectors should provide support in various forms such as 
insurance products, Breeding, seed prices are cheaper than the market. 
 
Keywords: Production and Marketing, Maize Products, Farmers Nan province 
 

บทน า 
 จังหวัดน่าน พบข้อมูลการบุกรุกป่า เพ่ือขยายพ้ืนที่การท าไร่ข้าวโพดของราษฎร เพ่ิมมากขึ้น 
จากปี 2551 ถูกบุกรุกจ านวน 533,254 ไร่ ในปี 2554 เพ่ิมขึ้นเป็น 708,969 ไร่ คิดเป็นร้อยละ33  
โดยเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์เพียง 132,064.37 ไร่ ที่เหลือยังเป็นพ้ืนที่ที่ทับซ้อนในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน
และเขตป่าไม้ และมีแนวโน้มการบุกรุกขยายพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น โดยพ้ืนที่อ าเภอนาน้อย เป็นอ าเภอที่มี
การบุกรุกขยายพ้ืนที่เพ่ือท าไร่ข้าวโพดมากที่สุด รองลงมาคือ อ าเภอเมืองน่าน และอ าเภอสันติสุข 
ตามล าดับ ทั้งนี้แม้ว่าคดีการลักลอบตัดไม้ลดน้อยลง แต่การบุกรุกแผ้วถางป่าเพ่ือขยายพื้นที่ท ากินของ
ชาวบ้านอาจเพ่ิมมากข้ึน (ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน อ้างถึงใน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2555)  
 ในพ้ืนที่อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่านมีพ้ืนที่ที่ใช้ท าการเกษตรทั้งสิ้นจ านวน 9,250 ไร่ และปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 6,732 ไร่ (ส านักงานเกษตรอ าเภอสันติสุข2558 ,น.12) ซึ่งในการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในปัจจุบันนิยมน าเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้กันอย่างแพร่หลาย 
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เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมามากมาย  เช่น การใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง ท าให้สมดุลของ
สิ่งมีชีวิตเสียไป การใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชเป็นระยะเวลานานอาจท าให้โรคและแมลง
สร้างภูมิต้านทานหรือดื้อยา ท าให้ต้องใช้จ านวนมากขึ้นหรือต้องเปลี่ยนชนิดใหม่ การใช้ปุ๋ยเคมีท าให้
ดินเสื่อมสภาพเร็ว ปริมาณอินทรียวัตถุต่างๆ และสิ่งมีชีวิตในดินลดลง ดินมีสภาพเป็นกรด-ด่างเพ่ิมข้ึน 
เนื้อดินแน่นทึบท าให้โครงสร้างของดินเสีย นอกจากจะท าให้อากาศในดินน้อยลงแล้วยังท าให้เกิดการ
อัดแน่นของดินมากขึ้น การระบายอากาศของดินเสียไป งานวิจัยบางฉบับ (เขมรัฐ เถลิงศร และคณะ
2555 ,น.3) แสดงให้เห็นว่า การปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือการพาณิชย์ ท าให้เกิดปัญหาความยากจนเพ่ิม
มากขึ้น เจ้าของแหล่งเงินทุนได้รับประโยชน์จากาการที่เกษตรกรพ่ึงพาเทคโนโลยีทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา
และเคมีเกษตร และส่งผลให้เกษตรกรประสบกับปัญหาหนี้สินที่เพ่ิมข้ึน สุขภาพร่างกายทรุดโทรมและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

งานวิจัยฉบับนี้ใช้ศึกษาถึง การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกรใน
อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  เพ่ือวิเคราะห์ถึงความตระหนักต่อสภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจาก
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งแตกต่างจากงานศึกษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไทยที่ผ่านมาที่เน้นศึกษา
ระบบธุรกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ และความไม่เท่า
เทียมกันที่เกิดขึ้น เช่น โครงการการพัฒนาทางเลือกระบบเกษตรดีที่เหมาะสมเพ่ือทดแทนการปลูก
ข้าวโพดบนพ้ืนที่ลาดชัน กรณีจังหวัดน่าน ของ สาวิต มีจุ้ยและคณะ (2551) จากการวิจัยฉบับนี้ 
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด  เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการผลิตและตลาด ลดปริมาณการใช้ ปุ๋ย ยาและสารเคมี ส่งเสริมการปลูกพืชแซม 
พืชหมุนเวียนในพ้ืนที่เสื่อมโทรม เพ่ือลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ซึ่งจะส่งผลให้การวางแผนการพัฒนาด้าน
การปลูกข้าวโพดที่ถูกต้องเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพ่ือศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 1.2 เพ่ือศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของ
เกษตรกร 
 1.3 เพ่ือศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร 
 1.4 เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ทัศนะของเกษตรกร 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58 ในอ าเภอสันติ

สุข จังหวัดน่าน จ านวน 3 ต าบล และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในระบบบันทึก
ข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอสันติสุข มี
จ านวน 1,795 คน 
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยค านวณโดย สูตร Taro 
Yamane (1973 อ้างถึงใน จินดา ขลิบทอง 2544,น.19) ค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า
ความคลาดเคลื่อน 0.8 เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีคุณลักษณะเหมือนกันมาก (homogeneity) และ
ขนาดของประชากร มีขนาดใหญ่มาก (size of population) (จันทร์เพ็ญ มีนคร, 2555) ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 157 คน แบ่งตามสัดส่วนของเกษตรกรทั้งหมดที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละต าบล
ในอ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)  

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีลักษณะ 
ค าถามเป็นปลายปิดและปลายเปิด  

3.1 การสร้างเครื่องมือ 
     1) ศึกษาเอกสาร และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และผลงานในงานวิจัยต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวคิด 
  2) ก าหนดกรอบของเนื้อหาและข้อค าถาม สร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับหัวข้อ 

และวัตถุประสงค์ในการวิจัย ค าถามประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ค าถามท่ีก าหนดค าตอบไว้ให้
เลือกตอบหรือค าถามปลายปิด และ 2) ค าถามประเภทเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูล
อย่างเต็มที่หรือค าถามปลายเปิด  
                     3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบ และให้ความคิดเห็น   

   3.2 การทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content 
validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสัมภาษณ์ โดยการน าแบบสัมภาษณ์ไป
ทดลองใช้กับเกษตรกรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มที่จะศึกษา โดยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 
คน แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาค่า 
Cronbach’s alpha ของลักษณะค าตอบเป็นแบบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (rating 
scale) ของไลเคอร์ท (Likert) 5 ระดับพบว่า ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารการเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.915 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกร ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.844 และ 0.933 ตามล าดับ แล้วจึงน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้
เก็บข้อมูลจริง  
                4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล 
แบบปฐมภูมิ(primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

      5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ซึ่งประกอบไปด้วยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การรับข่าวสารจากแหล่ง 
ต่าง ๆ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (frequencies) ค่า
ร้อยละ (percentage) ค่าต่ าสุด (minimum) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และ แหล่งและระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารของ 
เกษตรกร โดย 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากท่ีสุด 
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ตอนที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และการจัดอันดับ 
  เกณฑ์การประเมินค่ามี 5 ระดับ ดังนี้ 

มีผู้ตอบถูกร้อยละ 91.0  - 100.0 หมายถึง มีจ านวนผู้ที่รู้เรื่องนั้นมากท่ีสุด      
มีผู้ตอบถูกร้อยละ 71.0  -  90.9  หมายถึง มีจ านวนผู้ที่รู้เรื่องนั้นมาก       
มีผู้ตอบถูกร้อยละ 61.0  - 70.9   หมายถึง มีจ านวนผู้ที่รู้เรื่องนั้นปานกลาง  
มีผู้ตอบถูกร้อยละ 51.0  -  60.9 หมายถึง มีจ านวนผู้ที่รู้เรื่องนั้นน้อย        
มีผู้ตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 50.9 หมายถึง มีจ านวนผู้ที่รู้เรื่องนั้นน้อยที่สุด   

เกณฑ์การวัดระดับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกร พิจารณาจากเกณฑ์ความรู้ของเกษตรกรที่ได้รับการสัมภาษณ์ และน ามาจัดกลุ่มอันตร
ภาคชั้น ดังนี้ 

จ านวนข้อที่ตอบถูกต้อง 17 - 20  ข้อ หมายถึง มีความรู้ระดับมากท่ีสุด 
จ านวนข้อที่ตอบถูกต้อง 13 - 16  ข้อ หมายถึง มีความรู้ระดับมาก 
จ านวนข้อที่ตอบถูกต้อง   9 - 12   ข้อ หมายถึง มีความรู้ระดับปานกลาง 
จ านวนข้อที่ตอบถูกต้อง   5 - 8   ข้อ หมายถึง มีความรู้ระดับน้อย 
จ านวนข้อที่ตอบถูกต้อง   1 - 4    ข้อ หมายถึง มีความรู้ระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 สภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร  สถิติท่ีใช้ได้แก่  
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ตอนที่ 4 สภาพการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร  สถิติท่ีใช้ได้แก่  
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

          ตอนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกาสภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การก าหนดระดับการได้รับความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ระดับความรุนแรงของปัญหา  
และระดับความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของเกษตรกร แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการแบ่ง
ช่วงชั้นและการแปลความหมายของข้อมูล ดังนี้ 

  ช่วงคะแนน = ( คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด ) / จ านวนระดับ 
  คะแนนสูงสุด = 5 
  คะแนนต่ าสุด = 1 
  จ านวนระดับ = 5 
  ช่วงคะแนน = ( 5 – 1 ) / 5 = 4 / 5 = 0.80 
  ดังนั้นจึงแปลความหมายได้ ดังนี้ 
  เกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
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คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

            ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ น าเสนอเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  
     สภาพทางสังคมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอ าเภอสันติ
สุข เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 46.22 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.18 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร โดยเป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มากที่สุด 
และมีประสบการณ์ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 8.17 ปี  
     ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากแหล่งต่าง ๆ พบว่าได้รับระดับปานกลางในภาพรวม และเรียงล าดับจากมากไปน้อยจาก 
3 แหล่ง ได้แก่ (1) สื่อมวลชน ได้รับข้อมูลระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่  
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หอกระจายข่าว และหนังสือพิมพ์ และระดับน้อย ได้แก่ ป้ายโฆษณา แผ่น
พับ วารสารเกษตร และอินเตอร์เน็ต  (2) สื่อกิจกรรม ได้รับข้อมูลระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย ได้แก่  การอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุม  การสาธิต งานวันเกษตร และการสัมมนา (3) 
สื่อบุคคล ได้รับข้อมูลระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
นักวิชาการเกษตร เกษตรกรผู้น า เกษตรอ าเภอ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และหมอดินอาสา และ
ระดับน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ประมง  
    สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีจ านวนแรงงานภาคเกษตรใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 2.59 คน ขนาดพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 17.96 ไร่ พ้ืนที่ท าไร่เฉลี่ย 2.78 ไร่ 
และพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย 3.13 ไร่ เกษตรกรส่วนมากมีพ้ืนที่ถือครองเป็นของตนเอง มีเอกสารสิทธิ์เป็น 
สปก.4-01 มีอาชีพหลักท าไร่ อาชีพรองคือการรับจ้าง โดยมีรายได้จากการขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย  
109,931.21 บาท และรายได้จากการขายผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ เฉลี่ย 37,773.89 บาท/ป ี มีต้นทุน
ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 59,370.11 บาท/ปี  แบ่งเป็นต้นทุนเฉลี่ยด้านต่าง ๆ เรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ปุ๋ย ยา เคมีเกษตร  25,394.33 บาท/ปี  เมล็ดพันธุ์ 10,687.52 บาท/ปี  
ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว 7,428.66 บาท/ปี  แรงงานในการปลูก 4,689.72  บาท/ปี  ค่าเตรียมดิน 
3,995.86 บาท/ปี  ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย 2,588.54  บาท/ปี  ค่าก าจัดโรค แมลงและวัชพืช 2,308.41 
บาท/ปี  และค่าขนส่งผลผลิต 2,277.07 บาท/ปี  โดยแหล่งเงินทุนเพ่ือการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก
การกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

เกษตรกรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยระดับมาก  โดย
เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้องจ านวน 6 ประเด็น ได้แก่ (1) โรคที่ท าให้
เกิดความเสียหายร้ายแรง คือ โรคราน้ าค้างและโรคใบไหม้ (2) หนอนกระทู้ข้าวโพดสามารถท าลายใน
ระยะต้นอ่อน (3) เมล็ดพันธุ์เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วไม่สามารถน ามาคัดพันธุ์เพ่ือปลูกในปีต่อไปได้ (4) การ
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เตรียมดินปลูกควรไถพรวนอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ไถดะให้ลึกและไถแปรให้ดินแตกละเอียด (5) ในหนึ่ง
ปีสามารถปลูกได้ 2 ครั้ง คือ ช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน และ (6) การปลูกข้าวโพดหมุนเวียนกับพืช
ชนิดอ่ืน จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย และเป็นการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรมีความรู้ด้าน
การผลิตที่ไม่ถูกต้อง ในเรื่อง อัตราการใช้ปุ๋ยในการผลิตที่เหมาะสม 
                 เกษตรกรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยระดับมาก โดย
เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ด้านการตลาดที่ถูกต้องจ านวน 4 ประเด็น ได้แก่  (1) การเก็บ
ผลผลิตแบบสีเพ่ือทิ้งแกนและเปลือก จะช่วยให้ความชื้นเหมาะสมกับการจ าหน่าย  (2) การตากเมล็ด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องตากเป็นเวลา 3 – 5 วัน ก่อนการจ าหน่าย (3) วิธีเก็บรักษาผลผลิตก่อนการ
จ าหน่ายคือการเก็บในยุ้งฉางและ (4) ค่าระดับความชื้นเมล็ดข้าวโพดที่ตลาดรับซื้อต้องไม่เกินร้อยละ 
14.5 เกษตรกรมีความรู้ด้านการตลาดที่ไม่ถูกต้อง ในเรื่อง คือ การขายผลผลิตในรูปแบบเงินเชื่อ  
 3. สภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 
     เกษตรกรส่วนมากปลูกในสภาพพ้ืนที่เชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่มี
การไถเตรียมดินก่อนการปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์ซีพี 888 มีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการซื้อ 
ใช้ระยะปลูก 20 x 75 เซนติเมตร ไม่ใช้ปุ๋ยก่อนปลูก ปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ใส่ปุ๋ย
ระยะต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุประมาณ 20 – 30 วัน มีการใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0  โดยการหยอดเป็นหลุม 
มีการให้ปุ๋ยระยะออกฝักของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ไม่มีการปลูกพืช
แซมในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การก าจัดวัชพืชในแปลงด้วยวิธีการใช้สารก าจัดวัชพืช แต่ไม่มีการ
ก าจัดโรคและแมลง บางส่วนก าจัดโดยการใช้สารเคมี อายุการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 
122.62 วัน ได้รับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย  577.48 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่มีการเข้าร่วมกลุ่ม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในชุมชน   
     เกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่ายให้กับผู้รวบรวมในท้องถิ่น วิธีการจ าหน่ายผลผลิตที่ได้
ราคาดีที่สุดคือ น าไปจ าหน่ายยังโรงงานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรสอบถามหรือตรวจสอบราคาก่อน
การจ าหน่ายจากสถานที่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ผู้ก าหนดราคาซื้อ – ขาย คือ พ่อค้า ระบบตลาดใน
ท้องถิ่นแบบซื้อขายกับพ่อค้ารายเดียว ไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือขายผลผลิต เกษตรกรไม่ได้รับเงินสดทันที
หลังการขายผลผลิต  มีการใช้ยานพาหนะประเภทรถยนต์หกล้อทั้งของตนเองและเช่าในการขนส่ง
ผลผลิต  
 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกร 
                  ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมี
ระดับความรุนแรงของปัญหาในภาพรวมระดับมาก  และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านรวม 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้  
                  เกษตรกรมีระดับความรุนแรงของปัญหาด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาพรวม
ระดับปานกลาง และในประเด็นย่อยมีระดับความรุนแรงของปัญหาระดับมาก 6 ประเด็น เรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ 1) เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง 2) ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงและไม่เพียงพอ 3) ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ 4) การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคา 5) ขาด
น้ าในฤดูแล้ง และ 6) พ้ืนที่ปลูกไม่เหมาะสม  
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  เกษตรกรมีระดับความรุนแรงของปัญหาด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในภาพรวม
ระดับมาก  และในประเด็นย่อยมีระดับความรุนแรงของปัญหาระดับมาก 8 ประเด็น เรียงล าดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ 1) ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่แน่นอน 2) ค่าความชื้นไม่ได้มาตรฐานท าให้ถูกกดราคา 
3) การขนส่งผลผลิตยากล าบาก 4) ไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการจ าหน่ายผลผลิต 5) ตาชั่งไม่
มีมาตรฐาน 6) ไม่มีเครือข่ายผู้ผลิตเพื่อใช้ในการต่อรองราคา 7) ข้อมูลข่าวสารด้านราคามีน้อย และ 8) 
มีการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากราคาถูกกว่าในประเทศ  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร พบว่า  
เกษตรกรมีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาพรวมระดับมาก และใน 
4 ประเด็นย่อย เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการปรับปรุงพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มีราคาเมล็ดพันธุ์ที่ถูกกว่าท้องตลาด 2) ภาครัฐควร
มีการจัดหาและจ าหน่ายปัจจัยการผลิตราคาถูกและตรงตามความต้องการของเกษตรกร 3) เจ้าหน้าที่
และหน่วยงานภาคการเกษตรควรมีการอบรมถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ให้แก่เกษตรกร และ 4) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า
ให้แก่เกษตรกร  

    เกษตรกรมีระดับความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะด้านการตลาดในภาพรวมระดับมาก 
และใน 5 ประเด็นย่อย เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ภาครัฐควรจัดให้มีการประกันราคา
ผลผลิต 2) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีหลากหลายช่องทางในการให้ข่าวสารด้าน
การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร และ 3) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแก่เกษตรกรเพ่ือสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 4) 
ภาครัฐและหน่วยงานในท้องถิ่นควรจัดให้มีตลาดกลางเพ่ือรับซื้อผลผลิต ซึ่งจะช่วยลดการกดราคาจาก
พ่อค้าคนกลาง และ 5) เกษตรกรควรมีการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
          ผลวิจัยเรื่องการผลิตและการตลาดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกรในอ าเภอสันติ
สุข จังหวัดน่าน น าไปอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 46.22 ปี มีประสบการณ์ในการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 8.17 ปี เป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
มีแหล่งเงินทุนใช้ทุนกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร มารวม
กับแหล่งทุนของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นสมาชิกกลุ่มสามารถด าเนินการในการกู้ยืมเงินได้ง่าย
และต้นทุนการผลิตด้านต่าง ๆ ค่อนข้างสูง ท าให้ได้ก าไรจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่มากนัก จึง
ท าให้ต้องมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ด้วย   เกษตรกรมีขนาดพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เฉลี่ย 17.96 ไร่ เกษตรกรเกินครึ่งหนึ่งมีเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเป็นประเภท 
สปก 4 -01 ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ สกว. (2553 อ้างถึงในสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 2555, น.21) 
ระบุว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน ซึ่งจาก

http://www.trf.or.th/
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สภาพพ้ืนที่ทางภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา ท าให้มีพ้ืนที่ราบส าหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์น้อยมาก สภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกเพ่ือขายทั้งหมด ไม่มีการเก็บ
เมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในปีเพาะปลูกถัดไป 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 109,931.21 บาท/ปี และ
รายได้จากภาคการเกษตรอ่ืน ๆ เฉลี่ย 37,773.89 บาท/ปี  พบว่า รายได้เฉลี่ยจากการขายผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่ารายได้จากภาคการเกษตรอื่น ๆ จ านวน 2.9 เท่า คิดเป็นรายได้จากการขาย
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยต่อไร่ 6,120.89 บาท ซึ่งเกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เฉลี่ย 59,370.11 บาท/ปี หรือคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 3,305.68 บาท ซึ่งจะมีผลตอบแทนสุทธิต่อไร่
เฉลี่ย 2,815.21 บาท  หากเปรียบเทียบกับในระดับจังหวัดน่านและระดับประเทศเท่ากับ 3,712.60 
บาทและ 4,725.33 บาท ตามล าดับ (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 2555 ,น.137) จะเห็นว่ามีผลตอบแทน
สุทธิต่อไร่น้อยกว่าในระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ซึ่งต้นทุนค่าปุ๋ย ยาและเคมีเกษตร สูงสุด เฉลี่ย 
25,394.33 บาท/ปี รองลงมาเป็นค่าจ้างแรงงานและค่าขนส่งตามล าดับ สอดคล้องกับแนวทางการลด
ต้นทุนการผลิต (เขมรัฐ เถลิงศร และคณะ2555 ,น.33-34) ที่มีข้อค้นพบว่า หากเกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มในการซื้อปัจจัยการผลิต เช่นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทุ่นแรงทางการเกษตร พาหนะขนส่ง
ผลผลิต ค่าปุ๋ย ยาและเคมีเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าก าจัดโรค แมลงและวัชพืช มีการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการเตรียมดินโดยการเขตกรรม ใช้พืชสมุนไพรไล่แมลงหรือสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ซึ่ง
มีราคาถูกกว่าและปลอดภัยต่อเกษตรกร และเปลี่ยนแนวคิดมาใช้ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ย
อินทรีย์ จะท าให้ต้นทุนที่ใช้ในการซื้อปุ๋ยเคมีลดลงและสามารถลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีได้  จะท าให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงได้ 
  
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร 

 จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรความรู้ด้านการผลิตและการตลาดที่ถูกต้อง ในเรื่อง โรคและ
แมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเตรียมดินก่อนการปลูก การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือการ
จ าหน่ายให้ได้ราคาตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (เมธาพร อินทกูล, 2545,น. 
3) ที่มีข้อค้นพบว่า ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิต สามารถช่วยเพ่ิมปริมาณผลผลิตและรายได้
จากการจ าหน่ายผลผลิตได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรความรู้ด้านการผลิตที่ไม่ถูกต้องในเรื่องปุ๋ยที่ใช้ในการผลิตตาม 
หลักวิชาการ เนื่องจากเกษตรกรเคยชินในการปฏิบัติด้านการใส่ปุ๋ยด้วยการใช้ประสบการณ์ของตนเอง 
ซึ่งตามหลักวิชาการ ที่กรมวิชาการเกษตร (2550, น.13) แนะน าไว้คือ หากเป็นดินร่วนหรือดินทราย 
ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 16-16-16 และ 15-15-15 วิธีการใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 1 ใส่รองพ้ืนก่อนปลูก อัตรา 25-
30 กิโลกรัม /ไร่ จากข้อมูลดังกล่าวจึงควรมีการน าประเด็นนี้ไปส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรต่อไป มี
ความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ส่วนความรู้ด้านการตลาดที่ไม่ถูกต้องในเรื่อง การขายผลผลิตใน
รูปแบบเงินเชื่อ ซึ่งสอดคล้องกับ (คลังปัญญา, 2549 อ้างถึงใน ปรเมษฐ์ ยอดเครือวัลย์, 2558, น.5) 
ระบุว่าสินเชื่อการเกษตร จะพิจารณาให้ความส าคัญและค านึงถึงในเรื่องสภาพคล่องอย่างมาก จะมี
การให้เครดิตจ านวน 5 - 7 วัน เกษตรกรจึงได้รับเงินสด ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรมีความรู้น้อยจึงท าให้
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เกษตรกรเสียประโยชน์ ได้รับผลตอบแทนช้า ควรหาทางแก้ไขโดยหาวิธีการสร้างอ านาจในการต่อรอง 
เช่น การรวมกลุ่มเพื่อให้มีอ านาจในการต่อรอง 
3. การผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร 
           เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกในสภาพพ้ืนที่เชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไมม่ีการไถ
เตรียมดินก่อนการปลูก เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอสันติสุข เป็นภูเขาลาดชัน ไม่สามารถ
ใช้เครื่องมือทางการเกษตรได้สะดวก เมล็ดพันธุ์ที่ใช้เป็นพันธุ์ลูกผสม ซีพี 888 สามารถหาซื้อได้ง่าย
จากร้านจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์โดยทั่วไป วิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้มานานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยในหัวข้อการเลือกพันธุ์ที่ใช้ปลูก ระบุว่าเกษตรกรจะเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพดิน ฟ้า 
อากาศ ท าให้มีการเลือกใช้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ และเป็นพันธุ์ลูกผสมจากบริษัท
ผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งให้ผลผลิตสูง แต่เนื่องจากเมล็ดพันธุ์มีลักษณะเป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมไม่สามารถจะ
น าเมล็ดที่ปลูกและเก็บเกี่ยวได้มาใช้ท าเป็นเมล็ดพันธุ์ปลูกในรุ่นต่อ ๆ ไปได้อีก เกษตรกรจะต้องซื้อ
เมล็ดพันธุ์ปลูกทุก ๆ ฤดู จากร้านจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์โดยทั่วไป ไม่มีการปลูกพืชแซมในแปลงข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์  ซึ่งหากมีการส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกพืชแซมที่สามารถน ามาปลูกร่วมกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เช่น ถั่วเขียว  งา และ ฟักทอง ได้อย่างเหมาะสม จะเป็นการเพ่ิมรายได้ และ เป็นการปรับปรุงบ ารุง
ดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ในระบบการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   
 ใช้ระยะปลูก 20 x 75 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างจากกรมวิชาการเกษตร (2547) ระบุว่า 
ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 75 x 25 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 2 เมล็ด แล้วถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น แต่
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรในอ าเภอนี้เป็นเชิงเขา พ้ืนที่ในการปลูกมีน้อย จึงต้องลดระยะปลูกในพ้ืนทีล่งเพ่ือให้
ได้ปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น  มีการก าจัดวัชพืชในแปลงด้วยวิธีการใช้สารก าจัดวัชพืช และเกษตรกรครึ่งหนึ่งมีวิธีการ
ก าจัดโรคและแมลงโดยการใช้สารเคมี วิธีฟิสิกส์ และชีววิธี ซึ่งจาก (สหกรณ์กรีนเนท จ ากัด 2559 เกษตร
อินทรีย์ (ออนไลน์) แหล่งที่มา : http://www.greennet.or.th/article/1006) มีข้อค้นพบว่า ควรมี
การก าจัดวัชพืชด้วยการเขตกรรม การใช้แรงงานคน ส่วนการก าจัดโรคและแมลงด้วยชีววิธี เพ่ือเป็น
การลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยต่อทั้งตัวเกษตรกรและผลผลิตที่จะน าไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
ต่อไป  อายุการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 122.62 วัน สอดคล้องกับกรมวิชาการเกษตร (2550, 
น. 5) ระบุว่า ข้าวโพดรุ่นแรก ปลูกในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมจะเก็บเก่ียวข้าวโพดที่ยังมีความชื้น
สูงในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ซึ่งเป็นระยะที่มีฝนตกชุก ช่วงเวลาที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ดี ถ้าเก็บ
เกี่ยวเมื่อข้าวโพดอายุมากกว่า 115 วัน ความชื้นเมล็ดร้อยละ 25 จะปนเปื้อนอะฟลาทอกซินใน
ระหว่างการเก็บรักษาต่ า ถ้าเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดอายุมากกว่า 125 วัน ความชื้นเมล็ดน้อยกว่าร้อยละ 
23 จะปลอดภัยและปนเปื้อนอะฟลาทอกซินน้อยมาก   
 ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตเฉลี่ย 577.48  กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อน ามาเทียบกับ 
ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร (2558 อ้างถึงใน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) ระบุว่า ผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 735 กิโลกรัม/ไร่ แสดงให้เห็นว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอ าเภอสันติ
สุขที่ศึกษานี้เฉลี่ยต่ ากว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยระดับประเทศ เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ
เป็นภูเขาและการจัดการแปลงหลังการเพาะปลูกยากล าบาก ไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้ ไม่มีการให้น้ า
หลังปลูก อาศัยน้ าฝนเท่านั้น จึงท าให้ผลผลิตต่ า 

http://www.greennet.or.th/article/1006
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      เกษตรกรส่วนใหญ่น าผลผลิตไปจ าหน่ายให้กับผู้รวบรวมในท้องถิ่น มีการสอบถามหรือ
ตรวจสอบราคาก่อนการจ าหน่ายผลผลิต จากสถานที่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเพ่ือนบ้านและเครือ
ญาติ จากตลาดกลางข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และจากส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นอันดับสุดท้าย ผู้ก าหนด
ราคา ซื้อ – ขาย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ พ่อค้า ระบบตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นแบบซื้อขายกับ
พ่อค้ารายเดียว ไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือจ าหน่ายผลผลิต เกษตรกรเกินครึ่งไม่ได้รับเงินสดทันทีหลังการ
ขายผลผลิต  และใช้ยานพาหนะรถยนต์หกล้อทั้งของตนเองและเช่าในการขนส่งผลผลิต สืบเนื่องจาก
พ่อค้าในท้องถิ่นให้เกษตรกรเชื่อปัจจัยการผลิตก่อนแล้วหักต้นทุนคืนเมื่อขายผลผลิตแล้ว  ท าให้
เกษตรกรต้องน าผลผลิตไปจ าหน่ายให้กับผู้รวบรวมหรือพ่อค้ารายเดียวในชุมชนนั้น ๆ  การสอบถาม
ราคาจึงได้มาจากสถานที่รับซื้อและเพ่ือนบ้าน เครือญาติ ไม่ได้รับข้อมูลจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ซึ่งเป็นราคากลางที่รับซื้อกันตามมาตรฐาน ซึ่งการประกาศจากสมาคมพ่อค้าข้าวโพดเกี่ยวกับ
ความชื้น/เชื้อรา ในฐานะนักการตลาด จัดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีการแสดงมาตรฐานของสินค้าอันจะเป็น
หนทางกรณีที่ ผลผลิตคุณภาพดี ความชื้นได้ตรงตามมาตรฐานควรได้ราคาที่สูง ในขณะเดียวกันเป็น
เกณฑ์มาตรฐานที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรให้มีราคาสูงขึ้นได้ ซึ่งสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย (2555, น.44 ) มีข้อค้นพบว่า เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่ม ท าให้ไม่มีอ านาจในการ
ต่อรองราคาซึ่งจะแตกต่างกับระบบตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไป ที่เกษตรกรสามารถน าผลผลิตไป
จ าหน่ายยังจุดรับซื้อที่ตนเองมีความพอใจในการขายผลผลิตโดยไม่ต้องติดพันธะสัญญาใด ๆ กับพ่อค้า
รายใดรายหนึ่ง อีกทั้งการรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรยังมีคุณภาพที่ไม่แน่นอน ประกอบกับข้าวโพด
เป็นผลผลิตที่มีราคาต่อหน่วยต่ า จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพ การซื้อขายข้าวโพดจะมีการ
ตัดราคา ถ้าหากข้าวโพดมีเชื้อราเข้าท าลายมาก และตัดน้ าหนักถ้าข้าวโพดมีความชื้นเกินร้อยละ 14.5 
โดยการตัดน้ าหนักนี้ทางสมาคมพ่อค้าข้าวโพดแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก าหนด ในการตัดน้ าหนัก
นอกจากจะค านวณตามความชื้นที่เกินไปจากร้อยละ 14.5  แล้ว ยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเพ่ิมข้ึนใน
การลดความชื้นและความเสี่ยงต่อการเสื่อมคุณภาพจากการที่ข้าวโพดมีความชื้นสูง ดังนั้นหาก
เกษตรกรสามารถลดความชื้นของข้าวโพดให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  ก็จะท าให้มี รายได้จากการขาย
ข้าวโพดมากขึ้น 
 
4. ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกร 
 เกษตรกรมีระดับความรุนแรงของปัญหาในภาพรวมระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยในหัวข้อพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้างอิงจากกรมวิชาการเกษตร. (2550 , น.8) ระบุว่า เมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดลูกผสม หรือพันธุ์ไฮบริด (hybrid) เช่น  ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว (single cross 
hybrid) ลักษณะของต้นมีความสม่ าเสมอ  ผลผลิตต่อไร่จะสูงกว่าพันธุ์ธรรมดา 2-3 เท่าตัว  แต่ข้อเสีย
ของข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมคือ ไม่สามารถจะน าเมล็ดที่ปลูกและเก็บเกี่ยวได้มาใช้ท าเป็นเมล็ดพันธุ์ปลูก
ในรุ่นต่อๆ ไปได้ เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ปลูกทุกๆ ฤดู และราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมมีราคา
แพงกว่าเมล็ดพันธุ์ธรรมดา เนื่องจากมีขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนมาก  
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มี
ราคาเมล็ดพันธุ์ที่ถูกกว่าท้องตลาด สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้ในปีต่อไปได้ 
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ปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงและไม่เพียงพอ เนื่องจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในลักษณะ พืช
เชิงเดี่ยว (cash crop) ไม่มีการปลูกพืชอ่ืนหมุนเวียน เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม ผลผลิตตกต่ า ท าให้
เกษตรกรต้องเพ่ิมปริมาณการใช้ปุ๋ย ยาและเคมีเกษตรมากกว่าปกติ รายได้ต้องถูกหักเพ่ือใช้ในการเพิ่ม
ต้นทุนการผลิต ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการใช้หลักการเกษตรดีที่เหมาะสม ( GAP) ส าหรับการปลูก
พืช เพ่ือลดการใช้ปุ๋ย ยาและเคมีเกษตร การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation) เช่นการปลุกพืช
ตระกูลถั่วสลับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

ทั้งนี้เกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่แน่นอน เนื่องมาจากเกษตรกรไม่ได้
รับข้อมูลข่าวสารด้านราคาผลผลิตที่ถูกต้อง มีพ่อค้าเป็นผู้ก าหนดราคา ซื้อ – ขาย  เกิดการผูกขาดจาก
พ่อค้ารายเดียว ไม่มีอ านาจในการต่อรองเพ่ือจ าหน่ายผลผลิต สองคล้องกับ เขมรัฐ เถลิงศร และคณะ 
(2555 ) มีข้อค้นพบว่า เกษตรต้องขายผลผลิตให้กับไซโลหรือพ่อค้าที่ไปเชื่อเอาวัตถุดิบมาเท่านั้น เมื่อ
หักช าระหนี้หมดแล้ว เกษตรกรกลุ่มนี้มักจะมีการเชื่อวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตรอบใหม่กับพ่อค้าคน
เดิม เพราะไม่มีเงินทุนเหลือพอที่จะไปซื้อวัตถุดิบอย่างอิสระจากแหล่งอ่ืนที่อาจจะมีราคาที่ถูกกว่า 
เกษตรกรเหล่านี้ถูกผูกมัดอยู่ในวงจรที่ท าให้ไม่สามารถบริหารต้นทุนของตนเองได้ และเมื่อต้นทุน
ปัจจัยการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็ยิ่งเพ่ิมต้นทุนในการผลิตมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นควรมีการให้
ความรู้และให้ค าแนะน าในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางใน
การอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารด้านราคาซื้อ - ขายผลผลิต ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้ได้รับผลผลิตมีมาตรฐาน มีอ านาจในการต่อรองราคาจ าหน่าย
ผลผลิต และการจ่ายเงินส าหรับผลผลิตที่มีความยุติธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า 

3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1) หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         ข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า ควรมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้แก่เกษตรกร  ดังนั้นควรส่งเสริม วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ทนแล้ง 
ต้านทานโรค ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีราคาเมล็ดพันธุ์ที่ถูกกว่าท้องตลาด ก าหนดเขต
เศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Zoning) เพ่ือให้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ปริมาณและคุณภาพท่ี
เหมาะสม   

 2) เกษตรกร   
    ข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า เกษตรกรควรมีการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิต 

ดังนั้นควรส่งเสริมให้ค าแนะน า เกษตรกรในการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ระดับชุมชน ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  เพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิต ลด
ต้นทุนทีใ่ช้ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในราคาท่ีถูกลง  
  3) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
         ข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางในการ
เผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลายเรื่องเทคโนโยลีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพและการประกัน
ราคาผลผลิต ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับบทบาทและความรู้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
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ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโยลีการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ ไม่เป็นการบุกรุกท าลายป่าเพื่อท าการเกษตร   
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การประยุกต์ใช้ QFD เพื่อหารูปแบบการสร้างร้านกาแฟและการออกแบบตกแต่ง 
 

APPLYING QFD IN COFFEE SHOP CREATION AND DECORATION         
 

ประจบ ดีบตุร 1* อรวิกา ศรีทอง 2 และชาคริต ศรีทอง 3 
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ABSTRACT 
 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและตกแต่งร้านกาแฟ โดยได้น าข้อมูลจากการพัฒนาต้นแบบ
ร้านกาแฟ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหารูปแบบการสร้างร้านและการออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ
และ เพ่ือน าเสนอการแก้ไขปัญหารูปแบบการสร้างร้านและการออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ ด้วย
เทคนิคการใช้ QFD ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิค QFD แบบ 4 เฟสในการด าเนินการศึกษา
ได้แก่1 การวางแผนออกแบบร้านกาแฟ 2 การออกแบบร้านกาแฟ 3 การวางแผนกระบวนการและ 4 
การควบคุมกระบวนการ โดยกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้นิยมในการบริโภค
กาแฟโดยใช้ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ผลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบและตกแต่งร้านขึ้นมาใหม่ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจก่อนการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุงโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจาก 3.57 เป็น 4.52  
   
ค าส าคัญ : การประยุกต์ใช้ QFD ร้านกาแฟ การออกแบบตกแต่ง 
 

ABATRACT 
 This research is to design and decorate the coffee shop by using the data 
from coffee shop prototype development. This research aimed to study the problems 
in creating and designing the coffee shop and provide the solutions in solving those 
problems by employing QFD technique. Therefore, the QFD four phrases technique 
was chosen by the researchers which included 1 to plan the coffee shop designing 2 
To design the coffee shop 3 To plan the development process and 4 To control the 
development process. In this research, the sample group was 400 persons from the 
coffee mania groups. The findings from the needs of the customers were analyzed to 
design and decorate new coffee shop. Moreover, the satisfactions of customers 
between before and after coffee shop development were compared. The averages of 
these satisfactions were increased from 3.57 to 4.52. 
 
Keywords: QFD, Coffee shop, Decoration 
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บทน า 
 จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่าในปี 2556 ธุรกิจร้านกาแฟที่เป็นเครือข่ายธุรกิจขนาด
ใหญ่จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 7.23 พันล้านบาท เติบโตขึ้น 11% จากปี 2555 ซึ่งมีมูลค่าตลาด
ประมาณ 6.49 พันล้านบาท โดยพบว่าในปีนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ อาทิ สตาร์บัคส์ มีการพัฒนาร้าน
ในรูปแบบสแตนด์อะโลน พร้อมให้บริการในแบบไดรฟ์ ทรู เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น ขณะที่
ร้านกาแฟดังอย่างอเมซอน ก็พัฒนารูปแบบร้านจากเดิมที่เปิดให้บริการในสถานีบริการน้ ามัน ก็หันไปเปิด
ให้บริการในห้างสรรพสินค้า ภายใต้ชื่อ “The Amazon’s Embrace” รวมทั้งยังมีร้านกาแฟดังจากอังกฤษ
อย่าง “คอสต้า คอฟฟ่ี” ที่เข้ามาเปิดให้บริการในเมืองไทย  (http://www.franchisedd.com) การที ่ธุรกิจ
ร้านกาแฟ จากต่างชาติยังทยอยกันเข้ามาลงทุนเปิดกิจการในเมืองไทย แสดงว่า ตลาดของธุรกิจกาแฟ
นี้ยังมีอนาคต และได้รับการประเมินว่ายังขยายตัวต่อไปได้ ขณะเดียวกัน ก็เป็นสัญญาณเตือนภัยจาก
การรุกรานของธุรกิจข้ามชาติที่กดดันให้ร้านกาแฟของ นักลงทุนไทยต้องปรับตัว ทั้งรสชาติและบริการ 
เพ่ือเผชิญการบุกตลาดของเครือข่ายร้านกาแฟชื่อดังจากต่างประเทศ นอกจากนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้
วิเคราะห์ว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟทุกประเภทยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และสามารถเติบโตได้ อีกมาก 
เนื่องจากอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยในปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า คือ บริโภคน้อยกว่าร้อยละ 
0.5 กิโลกรัม/คน/ปี หรือคิดเป็นเพียง 130-150 ถ้วย/คน/ปี เท่านั้น (หรือเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งแก้ว/คน/วัน) 
เพราะปริมาณคนไทยที่บริโภคกาแฟเป็นประจ ามีเพียงร้อยละ 30 (หรือไม่ถึง 2 ล้านคน) จาก
ประชากรคนไทยทั้งหมดกว่า 60 ล้านคน ซึ่งยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชียอย่างเช่น 
ญี่ปุ่น ดื่มกาแฟเฉลี่ย 500 แก้ว/คน/ปี หรืออเมริกาที่ดื่มกาแฟเฉลี่ย 700 แก้ว/คน/ปี (หรือเฉลี่ย 2 แก้ว/คน/
วัน) ดังนั้น ธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก แต่คาดหมายว่าการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์
กาแฟต่างๆ จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น (http://www.vppcoffee.com/knowledge/coffee-business-
growth/) จากข้อมูลด้านต้นพบว่าอัตราการเติบโตของร้านกาแฟมีความเป็นไปได้สูงที่ท าให้ผู้สนใจท า
ธุรกิจในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ แต่จากการลงทุนในการเปิดร้านกาแฟในรูปแบบ ร้านเดียว(Stand 
Alone) ต้องมีเงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ 800,000 ถึง 1,500,000 บาท ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของร้าน
กาแฟรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือ 
 1. ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ประมาณ 90 % ได้แก่ 
 - ค่าก่อสร้างออกแบบและตกแต่งสถานที่ 
 - ค่าวางระบบต่าง ๆ (ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ระบบเก็บเงิน) 
 - ค่าอุปกรณ์ 
 2. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ 10% ได้แก่ 
 - ค่าวัตถุดิบสินค้า 
 - ค่าบรรจุภัณฑ์ 
 - ค่าจ้างพนักงาน 
 - ค่าเช่าพื้นที่ 
 - ค่าน้ า ค่าไฟ 
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

http://www.vppcoffee.com/knowledge/coffee-business-growth/
http://www.vppcoffee.com/knowledge/coffee-business-growth/
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 ดังนั้นจะพบว่าในการเปิดร้านกาแฟการลงทุน 90% เป็นการลงทุนในการสร้างร้าน และ
ปัจจัยส าคัญของการสร้างร้านให้ออกมาเป็นที่ถูกใจของผู้ใช้บริการ คือรูปแบบของการสร้างร้าน ถ้าผู้
ที่สนใจในการท าธุรกิจกาแฟ หรือผู้ที่เปิดร้านกาแฟอยู่แล้วไม่สามารถออกแบบร้านกาแฟให้ตรงใจกับ
ผู้ใช้บริการได้ ร้านกาแฟนั้นมีโอกาสที่จะไม่ประสบความส าเร็จสูงและเงินลงทุน 90% ที่ลงทุนไปจะ
เป็นการสูญเปล่า จากปัญหาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของการลงทุนในการออกแบบ
และตกแต่งร้านกาแฟจึงเสนอแนวทางการออกแบบและการตกแต่งร้านกาแฟด้วยเทคนิค QFD  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหารูปแบบการสร้างร้านและการออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ 
 2. เพ่ือน าเสนอการแก้ไขปัญหารูปแบบการสร้างร้านและการออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ 
ด้วยเทคนิคการใช้ QFD 

 
วิธีการวิจัย 

1. การก าหนดรายละเอียดเพ่ือการออกแบบอุปกรณ์  

 จาการศึกษาในเรื่องของเทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพของอรดี พฤติศรัยนนท์  
(2543) และCohen Lou (1995) ได้สรุปในขั้นตอนแรกในการท าคือการค้นหาความต้องการของผู้ใช้ 
(Customer Requirement) ซึ่งเกิดจากการสอบถามจากผู้ใช้บริการของร้านกาแฟด้วยวิธีสัมภาษณ์
แบบการเจาะจง (Focused  Interview) โดยท าการสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงของผู้ใช้บริการร้าน
กาแฟทั้งแบบร้านเดี่ยวและ ร้านที่มีสาขา ซึ่งความต้องการที่ได้จะเป็นถ้อยค าจากลูกค้าหรือเสียงจาก
ลูกค้า (Voice of Customer) หลังจากนั้นท าการรวบรวมความต้องการทั้งหมดและน ามาท าการจัด
กลุ่มและจัดเรียงถ้อยค าใหม่  

2. การส ารวจเสียงความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 ในขั้นตอนที่ 2 อมรรัตน์ และอรรถกร (2546) ได้เสนอขั้นตอนนี้โดยน าถ้อยค าความ
ต้องการของลูกค้าหรือเสียงของลูกค้าที่ผ่านการจัดเรียงแล้ว ท าการสรุปข้อมูลโดยคัดเลือกเฉพาะว่า
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบร้าน การตกแต่งร้าน และสิ่งอ านวยความสะดวก จุดเด่น และจุด
ด้อยจัดท าแผนผังเชื่อมโยง (Affinity Diagram) เพ่ือจัดกลุ่มของความต้องการให้เป็นหมวดหมู่ให้อยู่
ในรูปแบบที่น าไปประยุกต์ใช้ต่อในการออกแบบสอบถามเพ่ือหาคะแนนความส าคัญและการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค QFD ได้อย่างสะดวก หลังจากนั้นจึงน ามาจัดท าเป็นแบบสอบถามเพ่ือน าไปให้กลุ่ม
ผู้ใช้บริการประเมินคะแนนความส าคัญในแต่ละเสียงความต้องการ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการว่ามีระดับความคิดเห็นอย่างไรกับเสียงความต้องการที่มีต่อคุณลักษณะของอุปกรณ์ ซึ่งมี
การหาดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) เพ่ือวัดความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  
การพิจารณาหาจ านวนขนาดกลุ่มผู้ใช้บริการร้านกาแฟที่เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษาตามขนาด
จากทฤษฎีของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้ค่าจากตารางที่ก าหนดค่าท่ีแน่นอนหรือ
ใช้สูตรในการค านวณดังสมการที่ 1  
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   n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
        (1) 

 
 โดยที่ n คือขนาดตัวอย่างน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ N คือจ านวนประชากร  e คือ ความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 โดยกลุ่มประชากรมาจากกลุ่มผู้ใช้บริการกาแฟซึ่งไม่ทราบจ านวนที่ชัดเจน ในการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้ เท่ากับ 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ 
400 คน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าความต้องการจากแบบสอบถามมาจัดท าแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจหาระดับคะแนน
ความส าคัญและผลต่อความพึงพอใจในแต่ละปัจจัยความต้องการโดยในแบบสอบถามได้ก าหนดระดับ
คะแนน ความส าคัญและผลต่อความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ โดยที่ในแต่ละระดับคะแนนจะแสดงถึง
ความส าคัญของคุณลักษณะ 
ปัจจัยและผลกระทบต่อความพึงพอใจอันจะน าไปสู่การตัดสินใจได้ โดยก าหนดความหมายของระดับ
คะแนนทั้ง 5 ระดับคะแนนดังนี้ 
 5  หมายถึง  ส าคัญมากและมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ส าคัญมากและมีผลต่อความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง  ส าคัญปานกลางและมีผลต่อความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  ส าคัญน้อยและไม่มีผลต่อความพึงพอใจ 
 1  หมายถึง  ไม่มีความส าคัญและไม่มีผลต่อความพึงพอใจ 
 
 เนื่องจากข้อมูลจากแบบสอบถามมีลักษณะเป็นการเลือกให้ระดับคะแนน วิธีที่ให้ค่าเฉลี่ยที่
เชื่อถือได้มากที่สุด คือการใช้ค่าเฉลี่ย เรขาคณิต   
 

4. การวิเคราะห์เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 

ขั้นตอนการท าเทคนิค QFD (ชาคริต ศรีทอง, 2558) ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์คือใช้ House of 
Quality ดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 บ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality: HOQ) 
 
House of Quality ประกอบด้วย (Chun-Yung-Chuang, 2009)  
 1) ก าแพงด้านซ้าย (Customer Requirement) เป็นสิ่งที่ผู้ ใช้คาดหวังว่าจะได้จาก
ผลิตภัณฑ์ 
 2) ก าแพงด้านขวา (Prioritize Customer Requirement)  
ด้านขวาเป็นการจัดล าดับความส าคัญ ของสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ (Planning Matrix) แยกออกเป็น 
หมวดหมู่ เช่น การทดสอบของผู้ใช้ การให้คะแนน จุดขาย เป็นต้น 
 3) เพดานห้อง (Technical Descriptors) หรือชั้นสอง เป็นรายละเอียดเชิงเทคนิค 
(Technical Descriptor หรือ  Voice of the Organization) ที่ สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ใน เชิ ง
คุณสมบัติจ าเพาะ ข้อก าหนด การออกแบบ ตัวแปรต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรม 
 4) ภายในห้อง หรือ ตัวบ้าน เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้า
และราย ละเอียด เชิงเทคนิค หรือกล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นการแปลความต้องการของลูกค้า ให้เป็น
คุณสมบัติ จ าเพาะทางวิศวกรรม 
 5 )  หลั ง ค าบ้ า น  ( Interrelationship Between Technical Descriptors) ใ ช้ แ สด ง
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายละเอียดทางเทคนิค ต่าง ๆ เป็นการ น าเสนอความเหมือนกัน ความ
แตกต่างในเชิงเทคนิคของราย ละเอียดที่ก าหนดขึ้น 
 6) พื้นห้อง (Prioritized Technical Descriptors) หรือพ้ืนบ้านเป็นรายละเอียดเชิงเทคนิค
ที่ถูกจัดล าดับความส าคัญ ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบ กับคู่แข่ง อัตราความยากง่าย คุณค่าของ
จุดมุ่งหมาย 
 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละเมตริกซ์จะแบ่งผลลัพธ์ออกเป็นความต้องการที่ใช้ใน
การตอบสนองต่อความต้องการน าเข้า และระดับความส าคัญในแต่ละความต้องการที่ใช้ในการ
ตอบสนอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในแต่ละความต้องการสามารถตอบสนองได้เพียงใดโดยมีระดับ
ความส าคัญเป็นตัวชี้วัด(นภิสพร, พีรยุ และวรรณรัช, 2012) อธิบายเทคนิคและวิธีการทั่วไป 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการร้านกาแฟ 
จากการสรุปของ นภิสพร พีรยุ และวรรณรัช (2012) ได้ผลสรุปที่คล้ายกันคือผลจากการวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้บริการร้านกาแฟเป็นผลลัพธ์ที่ส าคัญที่สุดเนื่องจากเป็นผลลัพธ์เพ่ือน าไปเป็น
ข้อมูลน าเข้าในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค QFD  
 น าความต้องการทั้งหมดมาออกแบบสอบถามเพ่ือหาคะแนนความส าคัญของแต่ละความ
ต้องการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสอบถามพบว่าข้อค าถามในแบบสอบถามนั้น
กลุ่มผู้ใช้บริการสามารถมารถตอบแบบสอบถามได้อย่างเข้าใจในความหมายของข้อค าถามโดยมีค่า 
IOC เท่ากับ 0.7 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวทางการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามแบบ R.C. Turner and L. Carlson (2003) จ านวน 400 ชุด จากกลุ่มประชากรที่ไม่
ทราบแน่ชัด ค่าความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ 5% และน าผลความต้องการของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่รวบรวมได้มาหาความสัมพันธ์กับข้อจ ากัดของร้านกาแฟ และจัดล าดับความส าคัญของ
แต่ละความต้องการจะได้ตามภาพที่ 1 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้กับ
องค์ประกอบคุณภาพ  
 จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้กับองค์ประกอบคุณภาพ โดยน า
ข้อมูลที่ได้น ามาแปลงสู่ข้อก าหนดทางเทคนิค (Technical Requirement) โดยสามารถสร้างเป็นบ้าน
แห่งคุณภาพ (HOQ) ดังภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณภาพแต่ละอันและทิศ
ทางการพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นบ้านหลังแรกของการท า QFD  
 บ้านหลังที่ 2 ของ QFD ซึ่งหลักการท าของ วันชัย ลีลากวีวงศ์ และคณะ (2555)ได้เสนอ
วิธีการท าคือท าการเลือกค่าน้ าหนักความส าคัญของความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีค่าสูงสุด น ามา
ออกแบบร้านกาแฟ (Design Deployment) ซึ่งจะน าข้อก าหนดทางเทคนิคในบ้านหลังที่ 1 มาแปลง
เป็นข้อก าหนดย่อยหรือคุณสมบัติของข้อก าหนดทางเทคนิคที่ควรจะมี ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้โดยสามารถแสดงในภาพที่ 3 แสดงเมตริกซ์การออกแบบร้านกาแฟ 
(Design Deployment) 
 บ้านหลังที่ 3 ของ QFD คือการวางแผนกระบวนการ (Process Planning) ซึ่ง วันชัย ลีลา
กวีวงศ์และคณะ(2555) ได้ เสนอวิธี การท า โดยให้น าข้อก าหนดส่ วนประกอบย่อย ( Part 
Characteristics) ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ในเมตริกซ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Deployment) มา
แปลงเป็นข้อก าหนดของกระบวนการ(Process Parameter) ที่มี อิทธิพลต่อข้อก าหนดของ
ส่วนประกอบย่อย แสดงได้ดังภาพที่ 4  
ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้กับองค์ประกอบคุณภาพ โดยก าหนดให้  
@ = มีความสัมพันธ์สูง (5) O = มีความสัมพันธ์ปานกลาง (3) X = มีความสัมพันธ์ต่ า (1)  
 จากภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้กับองค์ประกอบคุณภาพ
พบว่า หัวข้อส าคัญที่มีความสัมพันธ์ในทุกด้านคือ การวางระบบไฟภายในร้าน = 18.91 การควบคุม
มาตรฐานรสชาติกาแฟ = 9.94 การปรุงรสได้เอง = 9.94 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณภาพแต่ละอันและทิศทางการพัฒนา

องค์ประกอบคุณภาพ 
 
 จากภาพที่ 3 พบว่า ค่าน้ าหนักความส าคัญของความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุดคือ มี
คอมพิวเตอร์ พร้อมอินเตอร์เน็ท และ wifi 13.26 มีบริการเปิดเพลงตามที่ลูกค้าต้องการ 9.94 
ต้องการความเร็วในการบริการกาแฟต่อลูกค้า 9.21 และ ต้องการรสชาติที่อร่อย 9.21 ตามล าดับ 
ภาพที่ 4 แสดงเมตริกซ์การออกแบบร้านกาแฟ (Design Deployment) พบว่าส่วนที่ส าคัญของการ
ออกแบบร้านกาแฟมี 3 ส่วนที่ส าคัญได้แก่ การตกแต่งห้องดื่มกาแฟส่วนตัว = 10.89 จัดขั้นตอนการ
ชงกาแฟ = 10.55 และการคัดเลือกอุปกรณ์ตกแต่งร้าน = 10.22 
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ภาพที่ 3 แสดงเมตริกซ์การออกแบบร้านกาแฟ (Design Deployment) 
 
 จากขั้นตอนการที่หากระบวนการย่อยอะไรที่ส่งผลต่อการออกแบบของกระบวนการ ซึ่ง
จากการหาพบว่ามีองค์ประกอบย่อย 3 ส่วนที่ส่งผลได้แก่ การคัดเลือกอุปกรณ์ตกแต่งร้าน= 11.02 
การจัดวางโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ตกแต่งร้าน=11.00 การจัดสรรพื้นที่ภายในร้าน= 10.77 ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการ (Process Parameter) ที่มีอิทธิพลต่อข้อก าหนดของส่วนประกอบย่อย 
 
 น าคุณลักษณะทั้ง 3 ขั้นตอนมาเป็นแนวทางในการออกแบบและตกแต่งร้านกาแฟ โดยมี
ตัวแปรทังสิ้น 12  ข้อ โดยตัวแปรทั้ง 12 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังแสดงได้ดังตารางที่ 1  
 จากตารางที่ 1 พบว่าด้านการบริการมีรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้จ านวน 6 ข้อ 
ด้านการตกแต่งร้านมีจ านวน 4 ข้อและด้าน การจัดความสะดวกสบายจ านวน 2 ด้าน 
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2.  ผลการประเมินผลการพัฒนาร้าน 

 จากการพัฒนาและตกแต่งร้านใหม่และได้น าไปสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาร้าน
ก่อนและหลังการพัฒนาซึ่งผลจากการสอบถามได้ดังตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความพึง
พอใจในการพัฒนาก่อนและหลังการพัฒนา 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการพัฒนาก่อนและหลังการพัฒนา 
 

คุณลักษณะความต้องการของลูกค้า 
ค่าเฉลี่ย 

ร้านกาแฟก่อน
การพัฒนา 

ร้านกาแฟหลัง
การพัฒนา 

การบริการ 

1. การควบคุมมาตรฐาน
รสชาติกาแฟ  

4.71 4.77 

2. การปรุงรสได้เอง 4.45 4.66 
3. ต้องการรสชาติที่อร่อย  .4.50 4.63 
4. จัดขั้นตอนการชงกาแฟ 4.23 4.29 
5. ต้องการความเร็วในการ

บริการกาแฟต่อลูกค้า 
3.77 4.86 

6. มีบริการเปิดเพลงตามที่
ลูกค้าต้องการ 

3.86 4.66 

การตกแต่งร้าน 
  

1. การตกแต่งห้องดื่มกาแฟ
ส่วนตัว 

3.30 4.53 

2. ก า ร คั ด เ ลื อ ก อุ ป ก ร ณ์
ตกแต่งร้าน  

3.52 4.48 

3. การจัดวางโต๊ะ เก้าอ้ี และ
อุปกรณ์ตกแต่งร้าน 

3.73 4.21 

4. การจัดสรรพ้ืนที่ภายใน
ร้าน 

3.82 4.26 

การจัดความ
สะดวกสบาย 

1. การวางระบบไฟภายใน
ร้าน 

3.36 4.41 

2. มีคอมพิว เตอร์  พร้ อม
อินเตอร์เน็ทและ wifi 

4.05 4.51 

ค่าเฉลี่ย 3.57 4.52 
  
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจที่ได้จากความต้องการของลูกค้านั้น ได้น ามา
วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาร้านกาแฟ ซึ่งร้านกาแฟที่ได้รับการพัฒนาใหม่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงด้านการ
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ให้บริการ การตกแต่งร้าน และการจัดความสะดวกสบายภายในร้าน ซึ่งผลการประเมินพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพีงพอใจเพ่ิมขึ้นจาก 3.57 เป็น 4.52 สรุปผลงานส าคัญที่ค้นพบจากการวิจัย
หรือการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผล
การทดลอง น าแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับ
ทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผู้ อ่ืน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย 
เสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรท าต่อไป 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การด าเนินงานการพัฒนาร้านกาแฟโดยใช้เทคนิคการแปลงคุณภาพ(QFD) มี
เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดคือการสร้างและพัฒนาร้านกาแฟที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
และสามารถแข่งขันกับร้านกาแฟที่มีตราสินค้าดังๆ ได้ โดยความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่
ส าคัญที่สุดและเป็นข้อมูลเริ่มต้นของการวิจัย ซึ่งกลุ่มผุ้ใช้บริการคือกลุ่มคนที่นิยมและใช้บริการร้าน
กาแฟอยู่เป็นประจ า การหาความต้องการของลูกค้าพบว่ามีความต้องการหลากหลาย จึงน าความ
ต้องการทั้งหมดมาจัดการข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟ แล้วจึงน าความต้องการของผู้ใช้บริการและคะแนน
ความส าคัญเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการแปลงคุณภาพ แบบ 4 เฟส ท าให้เกิดการพัฒนาต้นแบบ
ร้านกาแฟส าหรับกลุ่มผู้ใช้บริการซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากซึ่ง
พิจารณาได้จากผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านกาแฟ ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยสูงมาก
กว่าเดิม จาก 3.57 เป็น 4.52 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว
เสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูปให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง(คลองสอง) ปัญหาหลักของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรคลองหลวง(คลองสอง) ยังไม่มีความรู้ในด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยอาศัย
การออกแบบตามแนวความต้องการของทางกลุ่มเอง และยังขาดการส ารวจความต้องการที่แท้จริง
ของกลุ่มลูกค้า งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว
เสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป ซึ่งจุดประสงค์หลักของงานวิจัยในครั้งนี้คือเพ่ือเสนอแนะ แนวทางการ
แก้ปัญหาด้านการ ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคนิค QFD โดยมีขั้นตอนการท าอยู่ 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) เก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2) สร้างแบบประเมิน 3) วิเคราะห์ด้วยเทคนิค
QFD 4) สร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 5) ประเมินผลการพัฒนาและสรุปผล จากงานวิจัยพบว่าเมื่อน า
ขั้นตอนของ QFD มาใช้ ออกแบบบรรจุภัณฑข์้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูปได้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า และสามารถสร้างจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง(คลอง
สอง) ที่เป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์   
 
ค าส าคัญ : บรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป เทคนิคการแปลง

หน้าที่คุณภาพ 
ABSTRACT 

 This research aimed to provide the solution in designing and developing the 
instant healthy rice package for cooperative women group in Klongluang (Klongsong). 
The main problems of cooperative women group in Klongluang (Klongsong) were 
lacking of knowledge in design and develop package and lacking of customer needs 
survey. Therefore, this research has applied the quality functional deployment 
technique to develop the instant healthy rice package. This aimed to provide the 
solution in designing and developing package by using QFD. Five main steps in 
development process were 1) Collect the data from customers 2) Create the 
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assessment form 3) Analyze the data by QFD 4) Create the prototype package 5) 
Evaluate and conclude the results. The results indicated that after applying QFD, the 
instant healthy rice has satisfied the needs of customers and could create the identity 
in selling products to cooperative women group in Klongluang (Klongsong).  
 
Keywords: Instant healthy rice package, Instant healthy rice, Quality functional 

deployment 
 

บทน า 
 บรรจุภัณฑ์ มีคนหลายคนมีความคิดว่าเป็นเพียงวัสดุบรรจุสินค้าเพ่ือป้องกันไม่ให้สิ่งที่เรา
ไม่ต้องการไปปะปนอยู่กับผลิตภัณฑ์ และเป็นวัสดุป้องกันอันตรายที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน
ได้รับความเสียหาย แต่ จากความเป็นจริงแล้วบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญมากกว่านั้น เพราะนอกจากจะ
ท าหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์แล้ว บรรจุภัณฑ์ยังเปรียบได้กับตัวกระตุ้นกลุ่มลูกค้าให้เกิดความสนใจ
อยากได้อยากซื้อสินค้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของความสวยงาม สีสันสดใสเหมาะสมกับสินค้า สะดวก
ต่อการพกพา ซึ่งการจะท าให้บรรจุภัณฑ์สร้างความรู้สึกอยากได้ของกลุ่มลูกค้า หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์อ่ืนใดก็ตาม ล้วนมีที่มาจากจุดก าเนิดเดี่ยวกันนั่นคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสม
กับสินค้าเหล่านั้น 
 จากการศึกษาของ ชาคริต ศีทอง และอรวิกา ศรีทอง (2559) พบว่าการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) จังหวัดปทุมธานี มุ่งที่จะแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิก และเป็นผู้น าในการด าเนินธุรกิจแก่กลุ่มแม่บ้านอ่ืนๆในจังหวัดปทุมธานี
แต่เนื่องจากทางกลุ่มแม่บ้านยังขาดทักษะในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่
ทางกลุ่มแม่บ้านได้จัดท าขึ้นไม่สามารถขายได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มแม่บ้านได้ตั้งเป้า จึงเป็นปัญหาหลัก
ส าหรับกลุ่มแม่บ้านที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ ดังนั้นการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์จึงมีความส าคัญล าดับต้นๆ ในการที่จะสร้างให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดกลุ่มลูกค้า สิ่งนี้จึงควรที่จะมุ่งมั่นให้ความส าคัญในการพัฒนาสร้างบรรจุภัณฑ์แปลกใหม่
ออกมาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประเทศไทยให้สูงขึ้นกว่าเดิม และเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าได้ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้น าปัญหาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่ง
ส าเร็จรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง(คลองสอง) มาตั้งเป็นโจทย์ในการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือที่
ได้น าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มแม่บ้านดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหารูปแบบการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่ง
ส าเร็จรูป 
 2. เพ่ือน าเสนอการแก้ไขปัญหารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูปด้วยเทคนิค
การใช้ QFD  
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

56 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้จะกล่าวถึงวิธีการด าเนินงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป เพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลอง
หลวง(คลองสอง) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามแนวของชาคริต (2558) ดังนี้ 

1. ขั้นตอนแรกคือการก าหนดรายละเอียดของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่ง
ส าเร็จรูป เพ่ือระบุถึงความหมายของบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป กลุ่มกลุ่มลูกค้าบริการ
ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป และเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่ง
ส าเร็จรูป 

2. ขั้นตอนที่ 2 คือเครื่องมือในการด าเนินงานวิจัย ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการอธิบายวิธีการและ
เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย 

3. ขั้นตอนที่ 3 การส ารวจข้อมูลความต้องการของกลุ่มกลุ่มลูกค้าบริการข้าวเสริมสุขภาพ
กึ่งส าเร็จรูป เป็นการพิจารณาข้อมูลความต้องการเพ่ือน าไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริม
สุขภาพกึ่งส าเร็จรูป 

4. ขั้นตอนที่ 4 คือการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มกลุ่มลูกค้าบริการข้าวเสริมสุขภาพ
กึ่งส าเร็จรูป เป็นการน าเสียงความต้องการไปวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ส าหรับน าไปออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป  

5. ขั้นตอนสุดท้ายคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป จะอธิบายถึง
ขั้นตอนการน าผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค QFD ในการด าเนินการวิจัยไปออกแบบออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป  

ผลการวิจัย 
1. กลุ่มกลุ่มลูกค้าข้าวเสริมสุขภาพก่ึงส าเร็จรูป 

การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่ง
ส าเร็จรูป ได้ท าการออกแบบเพ่ือให้มีรูปร่างสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
นี้ออกเป็น 2 พวก ได้แก่  

 1.1 ลูกค้าท่ัวไปที่นิยมรักษาสุขภาพ 
  1.2 ลูกค้าที่เป็นบริษัทตัวแทนจ าหน่าย  

2. การรับฟังเสียงความต้องการของลูกค้า 
 2.1 การสัมภาษณ์ลูกค้า 

คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์โดยการสอบถามตามแนวทางของวันชัย(2555) จากกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) เกี่ยวกับความต้องการของบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่ง
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ส าเร็จรูป ซึ่งความต้องการที่ได้เป็นถ้อยค าจากกลุ่มลูกค้าข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป (Voice of 
Customer) หลังจากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดเรียงถ้อยค าใหม่ (Reword Data) 

    2.2 สร้างเอกสารแบบสอบถาม 
จากถ้อยค าความต้องการของลูกค้าหรือเสียงจากลูกค้าที่ผ่านการจัดเรียงแล้ว ได้

ท าการสรุปข้อมูลความต้องการโดยเลือกเฉพาะความต้องการที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริม
สุขภาพกึ่งส าเร็จรูป โดยขั้นตอนต่อมาจึงใช้แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagram) เพ่ือจัดกลุ่มของ
ความต้องการให้เป็นหมวดหมู่ โดยสามารถจัดหมวดหมู่ดังตารางที่ 1 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ การ
ออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง ของความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

 

การออกแบบ 

1 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม 

2 บรรจุภัณฑ์สามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ด้านในได้ชัดเจน 

3 บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงคุณค่าของสารอาหารที่ผสมอยู่ 

4 บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงวันหมดอายุชัดเจน 
5 บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่สือสารกับกลุ่มลูกค้า มีความ
สวยงามดึงดูด เหมาะส าหรับเป็นของฝาก 

คุณสมบัติของวัสดุ 
1 บรรจุภัณฑ์มีน้ าหนักเบา 
2 บรรจุภัณฑ์สามารถพกพาได้สะดวก 
3 บรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการขนส่งในจ านวนมากๆ 

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 
1 บรรจุภัณฑ์ทนต่อแรงดึงและไม่ขาดง่ายเมือโดนของมีคม 
2 บรรจุภัณฑ์สามารถคงสภาพรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ไว้ได้  
3 บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท ป้องกันแมลงในการเจาะท าลาย 

 
3.  ท าการหาความสัมพันธ์ของความต้องการของลูกค้ากับองค์ประกอบทางด้านเทคนิคตา

(อมรรัตน์  และคณะ , 2546) เ พ่ือหาคะแนนในการเลือกพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยที่ก าหนดให้
ความสัมพันธ์มากจะใช้สัญลักษณ์ @, ความสัมพันธ์ปานกลางใช้สัญลักษณ์ O และความสัมพันธ์ต่ าใช้
สัญลักษณ์ X โดยได้ผล ดังภาพที่ 1  
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กระบวน
การผลิต หลักการออกแบบ
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 A

บริ
ษทั

 B

บริ
ษทั

 C

1 บรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม 13.56  O O O @ @ 3 3 3 3 5 1.67 @ 33.90 10.14

2 บรรจุภณัฑ์สามารถมองเหน็สินค้าที่อยู่ด้านในได้ชัดเจน13.56 @ O O 4 4 4 5 6 1.50 20.34 6.08

3 บรรจุภณัฑ์ต้องแสดงคุณค่าของสารอาหารที่ผสมอยู่13.56  @ @ 4 4 5 5 6 1.50 20.34 6.08

4 บรรจุภณัฑ์ต้องแสดงวนัหมดอายุชัดเจน 8.47 @ @ 1 1 1 1 4 4 @ 50.85 15.21

5 บรรจุภณัฑ์ต้องมีรูปแบบที่สือสารกับผู้บริโภค มีความสวยงามดึงดูด เหมาะส าหรับเปน็ของฝาก8.47 @ @ 1 1 1 1 4 4 O 40.68 12.17

6 บรรจุภณัฑ์มีน  าหนักเบา 8.47 @ O O 1 1 1 1 4 4 O 40.68 12.17

7 บรรจุภณัฑ์สามารถพกพาได้สะดวก 8.47 O @ 1 1 1 1 4 4 O 40.68 12.17

8 บรรจุภณัฑ์ง่ายต่อการขนส่งในจ านวนมากๆ 5.08 O O @ 1 1 1 1 4 4 @ 30.51 9.13

9 บรรจุภณัฑ์ทนต่อแรงดึงและไม่ขาดง่ายเมือโดนของมีคม8.47 @ @ @ O 4 3 3 4 5 1.25 10.59 3.17

10 บรรจุภณัฑ์สามารถคงสภาพรูปร่างของบรรจุภณัฑ์ไวไ้ด้ 8.47 @ @ O @ 1 1 1 1 4 4 O 40.68 12.17

11 บรรจุภณัฑ์ปดิสนิท ปอ้งกันแมลงในการเจาะท าลาย3.39 @ O @ O 2 1 1 1 3 1.50 5.08 1.52

ความส าคัญขององค์ประกอบคุณภาพ 3.00 4.00 2.00 1.00

การออกแบบ

คุณสมบตัิของวัสดุ

ลักษณะของบรรจุภณัฑ์

ทศิทางการพฒันาองค์ประกอบคุณภาพ
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ภาพที่ 1 แสดงการหาความสัมพันธ์ของความต้องการของลูกค้ากับองค์ประกอบทางด้านเทคนิค 
 
 4. โดยเมื่อท าการรวมคะแนนความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบทางด้านเทคนิคแล้วจะ
ได้ผลและสิ่งที่จะน าไปพัฒนาต่อเพ่ือน าไปก าหนดเป็น คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่จะพัฒนาต่อไปโดย
จะอธิบายในหัวข้อถัดไป และจะสามารถแสดงการท างานในขั้นตอนนี้เป็นลักษณะของตาราง QFD 
(Quality Functional Deployment) ได้ดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงคะแนนความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบทางด้านเทคนิค 
 
 จากตารางพบว่าส่วนที่ส าคัญส าหรับการการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพ
กึ่งส าเร็จรูป โดยมีหัวข้อส าคัญทั้งสิ้น 4 หัวข้อได้แก่  
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1. ความยืดหยุ่นของวัสดุ 
2. วัสดุสามารถพิมพ์ลวดลายและข้อมูลโภชนาการที่ชัดเจน 
3. การออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน 
4. ขนาดและมิติของบรรจุภัณฑ์ 

 จากการวิเคราะห์ด้วยขั้นตอนของบ้านแห่งคุณภาพโดยมีหัวข้อที่ส าคัญที่สุดของหลักการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป 4 ข้อที่เป็นเรื่องเน้นพิเศษส าหรับการ
ออกแบบและพัฒนา ส่วนในองค์ประกอบต่างๆ เป็นปัจจัยรองของหลักการออกแบบและพัฒนา  

 ในขั้นตอนต่อไปทางคณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวน าไปการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป และสร้างต้นแบบหลังจากนั้นน าต้นแบบไปสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และท าการสรุปความพึงพอใจในล าดับต่อไป 
  5. น าเอาคุณลักษณะมาสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และน าต้นแบบที่ได้น าไปสอบถามความพึง
พอใจกับบรรจุภัณฑ์ โดยน าความพึงพอใจที่ได้น ามาเปรียบเทียบก่อนและหลังจากการพัฒนา 
  ในการหาความพึงพอใจใช้ระดับคะแนนความส าคัญและผลต่อความพึงพอใจได้ก าหนดระดับ
คะแนน ความส าคัญและผลต่อความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ โดยที่ในแต่ละระดับคะแนนจะแสดงถึง
ความส าคัญของคุณลักษณะ 
  ปัจจัยและผลกระทบต่อความพึงพอใจอันจะน าไปสู่การตัดสินใจได้ โดยก าหนดความหมาย
ของระดับคะแนนทั้ง 5 ระดับคะแนนดังนี้ 

5  หมายถึง  ส าคัญมากและมีผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด 
4  หมายถึง  ส าคัญมากและมีผลต่อความพึงพอใจมาก 
3  หมายถึง  ส าคัญปานกลางและมีผลต่อความพึงพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง  ส าคัญน้อยและไม่มีผลต่อความพึงพอใจ 
1  หมายถึง  ไม่มีความส าคัญและไม่มีผลต่อความพึงพอใจ 

  เนื่องจากข้อมูลจากแบบสอบถามมีลักษณะเป็นการเลือกให้ระดับคะแนน วิธีที่ให้ค่าเฉลี่ยที่
เชื่อถือได้มากที่สุด คือการใช้ค่าเฉลี่ย เรขาคณิต 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบของการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป 

 

คุณลักษณะความต้องการของลูกค้า 

ค่าเฉลี่ย 

บรรจุภัณฑ์ก่อน
พัฒนา 

บรรจุภัณฑ์หลัง
พัฒนา 

กา
รอ

อก
แบ

บ 

1 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม 4.21 4.32 

2 บรรจุภัณฑ์สามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ด้าน
ในได้ชัดเจน 

3.25 4.60 

3 บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงคุณค่าของสารอาหารที่
ผสมอยู่ 

3.11 4.50 

4 บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงวันหมดอายุชัดเจน 3.62 4.50 

5 บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่สื่อสารกับกลุ่ม
ลูกค้า มีความสวยงามดึงดูด เหมาะส าหรับเป็น
ของฝาก 

4.12 4.45 

คุณ
สม

บัต
ิขอ

งว
ัสด

ุ 

6 บรรจุภัณฑ์มีน้ าหนักเบา 4.25 4.25 

7 บรรจุภัณฑ์สามารถพกพาได้สะดวก 3.75 4.44 

8 บรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการขนส่งในจ านวนมากๆ 3.22 4.56 

ลัก
ษณ

ะข
อง

บร
รจ

ุภัณ
ฑ์ 9 บรรจุภัณฑ์ทนต่อแรงดึงและไม่ขาดง่ายเมือ

โดนของมีคม 
3.02 4.35 

10 บรรจุภัณฑ์สามารถคงสภาพรูปร่างของ
บรรจุภัณฑ์ไว้ได้  

4.30 4.60 

11 บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท ป้องกันแมลงในการ
เจาะท าลาย 

4.33 4.55 

ค่าเฉลี่ย 3.74 4.46 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจที่ได้จากความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 
ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหม่ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่นี้  มีการ
เปลี่ยนแปลง 3 ด้านหลัก คือ การออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ผลของการ
ประเมินพบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจาก 3.74 เป็น 4.46  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปของ นภิสพร พีรยุ และวรรณรัช (2012) ได้ผลสรุปที่คล้ายกันคือผลจากการ

วิเคราะห์การด าเนินงานหลักการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป โดยใช้
เทคนิคการแปลงคุณภาพ(QFD) มีเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดคือหลักการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูป ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าและสามารถแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพที่มีชื่อเสียงได้ โดยความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่สุดและ
เป็นข้อมูลเริ่มต้นของการวิจัย ซึ่งกลุ่มกลุ่มลูกค้าคือลูกค้าทั่วไปที่นิยมรักษาสุขภาพ และลูกค้าที่เป็น
บริษัทตัวแทนจ าหน่าย การหาความต้องการของลูกค้าพบว่ามีความต้องการหลากหลาย จึงน าความ
ต้องการทั้งหมดมาจัดการข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ แล้วจึงน าความต้องการของกลุ่มลูกค้า
และคะแนนความส าคัญเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการแปลงคุณภาพ ท าให้เกิดการพัฒนาต้นแบบ
บรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งส าเร็จรูปส าหรับกลุ่มลูกค้าซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป็นอย่างมากซึ่งพิจารณาได้จากผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า ซึ่งพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงมากกว่าเดิม จาก 3.74 เป็น 4.46 

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 งานวิจัยครั้งนี้ ทางกลุ่มผู้วิจัยขอขอบพระคุณกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง(คลองสอง) 
และผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
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วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 13(4), 36-42. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาล ปริมาณสารประกอบฟีนอ
ลิก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในแห้วต้มของกลุ่มชาวบ้านที่แปรรูปแห้ว โดยน้าแห้วไป
ต้มด้วยสารจากธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกสับปะรด น้้ามะนาว น้้ามะกรูด และน้้ามะขามเทียบกับน้้า
กลั่น หลังจากนั้นน้าแห้วที่ต้มด้วยสารจากธรรมชาติ มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาล น้าแห้วมา
สกัดด้วยกรดแอซีติก แล้วน้ามาวิเคราะห์ค่าสีน้้าตาล ด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
420 นาโนเมตร พบว่าแห้วที่ต้มด้วยน้้ามะขามมีการเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาลน้อยที่สุด เท่ากับ 0.0145 ± 
0.0008 OD ต่อน้้าหนักตัวอย่าง 
 ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 
น้าแห้วมาสกัดด้วยเมทานอล เป็นเวลา 120 นาที ที่อุณหภูมิ 60 ºC น้าสารสกัดที่ได้ไปท้าปฏิกิริยากับ
สารละลายโฟลีน ซีโอเคาทูล และ 7% โซเดียมคาร์บอเนต น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 750 นาโนเมตร และการวัดการต้านอนุมูลอิสระ วิเคราะห์โดยวิธี DPPH และ Hydroxyl 
radical scavenging assay  พบว่าแห้วที่ต้มด้วยน้้ามะนาวมีสารประกอบฟีนอลิกสูงที่สุด คือ 
10.3295 ± 0.0301 มิลลิกรัม/100 กรัมของน้้าหนักตัวอย่าง ส่วนความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระวิธี DPPH และ Hydroxyl radical scavenging assay  นั้น แห้วที่ต้มด้วยน้้าเปลือกสับปะรด 
คือ 19.2203±0.1051 และ 20.1537±0.0916 เปอร์เซ็นต์ 
 
ค้าส้าคัญ : แห้ว ปฏิกิริยาการเกิดสีน้้าตาล สารธรรมชาติ   
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ABSTRACT 
 This research aims, reducing the browning, quantitative analysis of phenolic 
compounds and the ability of antioxidants in boiled water chesnut with natural 
substances of villagers. The water chesnut was boiled with natural substances, 
including pineapple, lemon juice, lime juice and tamarind juice compared with the 
boiled water. After that, the boiled water chesnut was analyzed a browning reaction. 
The water chestnut was extracted with acetic acid, then analyzed a browning reaction 
by measuring the light absorption at a wavelength of 420 nm. The result showed that, 
the water chesnut which was boiled with tamarind juice has changed brown color at 
least equal to 0.0145 ± 0.0008 OD/ weight. 

For the analysis of phenolic compounds and the ability of antioxidants. The 
water chesnut was extracted with methanol for 120 minutes at a temperature of 60 
ºC, the extracted solution was reacted with the folin-ciocalteu and 7% sodium 
carbonate and measured the absorbance at 750 nm wavelength. The ability of 
antioxidants was analyed by DPPH assay and Hydroxyl radical scavenging assay. The 
result was found that the water chesnut that boiled with lemon juice had the highest 
phenolic compounds of 10.3295 ± 0.0301 mg / 100 g of weight of sample. The ability 
of antioxidants of the water chesnut that boiled with pineapple using DPPH assay and 
Hydroxyl radical scavenging assay was 19.2203 ± 0.1051 and 20.1537 ± 0.0916 percent, 
respectively. 

 
Keywords: Water Chesnut, Browning Reaction, Natural Substances        
 

บทน้า 
 ในพ้ืนที่ อ้าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งปลูกแห้วที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด มีการ
สนับสนุนเกษตรกรปลูกแห้วปลอดสารพิษกันเป็นจ้านวนมาก  เพ่ือให้ได้แห้วที่มีคุณภาพดี มีรสชาติที่
ดี การปอกแห้วในแต่ละที่นั้น จะมีพ่อค้าน้าไปส่งตามหมู่บ้านให้ชาวบ้านปอกเปลือก แต่พบปัญหาคือ
แห้วที่ปอกแล้วมีสีคล้้า ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด จึงมีการใช้สารฟอกขาวใส่ลงไปเพ่ือให้แห้วขาวสวย 
ซึ่งท้าให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  

สารฟอกขาวหรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ มีฤทธิ์ท้าลายวิตามินบี 1 ถ้ามีการสะสมใน
ปริมาณสูง จะท้าให้หายใจไม่สะดวก ปวดท้อง ท้องร่วง เวียนศีรษะ อาเจียน ช็อก หมดสติ และถึงแก่
ชีวิตได้ สารฟอกขาวนี้สามารถสลายตัวได้ ประมาณร้อยละ 90 เมื่อถูกความร้อน ซึ่งอาจมีตกค้างอยู่
ในแห้ว (สุภมาศ วัยอุดมวุฒิ, 2554)  

การเกิดปฏิกิริยาสีน้้าตาลในอาหารแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ การเกิดสีน้้าตาลเนื่องจาก
ปฏิกิริยาเอนไซม์ (enzymatic browning) ซึ่งประสิทธิภาพของเอนไซม์เสียไปได้เมื่อถูกความร้อน 
และการเกิดสีน้้าตาลที่ไม่มีปฏิกิริยาเอนไซม์เกี่ยวข้อง  (non-enzymatic browning)เกิดขึ้นเมื่อ
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อาหารทุกชนิดได้รับความร้อนจะมีการสูญเสียน้้า (dehydration) มีการสลายตัว (degradation) และ
มีการรวมตัวกัน (condensation) ของหมู่อะมิโนกับสารประกอบรีดิวซิงส์  และเปลี่ยนเป็น
สารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีเหลืองจนถึงสีน้้าตาลและน้้าตาลแดง 

ปฏิกิริยาการเกิดสีน้้าตาลที่ไม่อาศัยเอนไซม์ สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือการเกิดคาราเมไลเซ
ชัน (caramelization) เป็นปฏิกิริยาที่ใช้ความร้อนในการสลายโมเลกุลให้แยกออก  (thermolysis) 
และเกิดโพลิเมอไรเซชันของสารประกอบคาร์บอนได้เป็นสารที่ให้สีน้้าตาล โดยปฏิกิริยานี้สารเริ่มต้น
จะเป็นน้้าตาลเท่านั้น และการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (maillard reaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ระหว่างหมู่อะมิโนกับหมู่คาร์บอนิลท้าให้เกิดพอลิเมอร์ของสารสีน้้าตาลที่ไม่ละลายน้้า เรียกว่า เมลาน
อยดิน (melanoidin) ในสภาวะที่เป็นกรดปฏิกิริยาส่วนใหญ่จะถูกยับยั้ง รวมทั้งปฏิกิริยา maillard 
browning และ caramelization (รุ่งทิพย์ วงศ์ตอ่ม, 2549) 

ชาวบ้านบางกลุ่มที่ใช้สารส้มที่เป็นสารประกอบของเกลือโพแทส K2-SO4.Al(SO4)3.24H2O 

มาน้ามาต้มกับแห้ว ท้าให้ลดสีคล้้าจากแห้วได้ แต่เมื่อต้มแล้วจะท้าให้แห้วมีรสเฝื่อน เนื่องจากสารส้ม
ละลายน้้าจะให้สารละลายที่เป็นกรด (สยามเคมี คอม, 2557) สารส้มมีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ 
เมื่อได้รับอะลูมิเนียมท้าเกิดอาการอาเจียน ท้องร่วง เกิดผื่นคัน ท้าให้ไตเสื่อม โรคไตวาย หรือไต
บกพร่อง และท่ีส้าคัญที่สุด คือ เกิดภาวะสมองเสื่อม และเป็นโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากอะลูมิเนียมเป็น
โลหะที่มีประสิทธิภาพในการท้าลายเนื้อเยื่อประสาท (หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์, 2555) 

 ในสารละลายที่มีความเป็นกรดนั้น สามารถลดการเกิดสีน้้าตาลในแห้ว ซึ่งสารที่มีความเป็น
กรดที่มีอยู่ในธรรมชาติมีหลายชนิด ดังนั้นถ้าน้าสารจากธรรมชาติมาป้องกันการเกิดสีน้้าตาลในแห้ว 
จะท้าให้ได้แห้วที่ขาวโดยปราศจากสารที่จะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งจะท้าให้ได้อาหารที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะใช้สารจากธรรมชาติ ได้แก่ น้้าจากเปลือกสับปะรด น้้า
มะนาว น้้ามะกรูด และน้้ามะขาม ในการต้ม เพ่ือป้องกันการเกิดสีน้้าตาลในแห้ว โดยวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงสีน้้ าตาลโดยวิธีทางเคมี  และน้ามาวิ เคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 2 วิธี  คือ วิธี  DPPH radical scavenging assay และวิธี 
Hydroxyl radical scavenging assay  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาล โดยวิธีทางเคมี ในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ 
2.   หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ 
3. หาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ 

 
วิธีการวิจัย 

   ในการวิจัยนี้มีข้ันตอนการด้าเนินงานดังนี้ 
1. เตรียมสารจากธรรมชาติเพ่ือใช้ในการต้มแห้ว ได้แก่  น้้าเปลือกสับปะรด (เปลือก

สับปะรด 3 ส่วน น้้า 1 ส่วน) น้้ามะนาว กับน้้ามะกรูด (คั้นน้้าจากผล) และน้้ามะขาม (มะขามเปียก 3 
ส่วน น้้ากลั่น 1 ส่วน) มาต้มแห้ว โดยใช้น้้าจากสารธรรมชาติ 20 มิลลิลิตร ผสมกับ น้้ากลั่น 490 

http://www.manager.co.th/
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มิลลิลิตร น้าแห้ว 300 กรัม ไปต้มด้วยสารจากธรรมชาติที่เตรียมไว้เป็นเวลา 5 นาที เทียบกับน้้ากลั่น
จากนั้นน้าไปวิเคราะห์ต่อไป 

2. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาล โดยวิธีทางเคมี (รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม, 2549) 
น้าแห้วที่ปอกแล้วมาต้มด้วยสารจากธรรมชาติ ได้แก่ น้้าจากเปลือกสับปะรด น้้ามะนาว น้้า

มะกรูด และน้้ามะขาม จากนั้นน้าไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาล  โดยชั่งตัวอย่าง 10 กรัม หั่น
ตัวอย่างให้ละเอียด เติม 1.5 % กรดแอซีติก 50 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้นาน 10 นาที ปั่นให้ละเอียดด้วย
เครื่องปั่น เป็นเวลา 30 วินาที กรองด้วยกระดาษกรอง whatman เบอร์ 1 น้าสารละลายที่กรองได้มา
ปรับปริมาตรเป็น 250 มิลลิลิตร ด้วย 1.5 % กรดแอซีติก วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสงที่
ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี–วิสิเบิลสเปกโทรโฟโทรมิเตอร์ โดยใช้ 1.5 % กรดแอซีติก 
เป็นแบลงค ์

3. การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 
 การทดลองวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (ดัดแปลงจาก Hou, 2003) ชั่ง
ตัวอย่างที่บดละเอียด 2.5 กรัม สกัดด้วยเมทานอล ปริมาตร 25 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 60 ºC เป็นเวลา 
120 นาที น้าสารสกัดที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบ ฟีนอลิก โดยน้าไปท้าปฏิกิริยากับ
สารละลายโฟลีน - ซีโอเคาทูล ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน เติม7% โซเดียมคาร์บอเนต 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยตัวท้าละลาย ให้ได้ 25 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 
นาที แล้วจึงน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี –วิสิ
เบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ จากนั้นน้าค่าที่ได้ ไปค้านวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก โดยใช้กรด
แกลิกเป็นสารละลายมาตรฐาน 

4. การวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH (ดัดแปลง
จาก Takao et al., 1994) 

น้าสารสกัด 2 มิลลิลิตร มาท้าปฏิกิริยากับ 2 มิลลิโมลาร์ DPPH ในเมทานอล 95% มา 1 
มิลลิลิตร และปรับปริมาตรด้วยเมทานอล 95% เป็น 10 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าและทิ้งไว้ในที่มืดเป็น
เวลานาน 30 นาที แล้วน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี–วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่ความ
ยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยให้เป็นค่า Asample และน้า  2  มิลลิโมลาร์  DPPH  ในเมทานอล 95% มา 1 
มิลลิลิตร และปรับปริมาตรด้วยเมทานอล 95% เป็น10 มิลลิลิตร ท้าปฏิกิริยากันในที่มืดเป็นเวลานาน 
30 นาที จากนั้นน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี–วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ด้วยความยาว
คลื่น 517 นาโนเมตร โดยให้เป็นค่า Acontrol น้ามาค้านวณหาเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH 
ของสารสกัด ตามสมการ 
 เปอร์เซ็นต์การต้าน DPPH ของสารสกัด = 100



control

samplecontrol

A

AA  

5. การวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี Hydroxyl radical 
scavenging assay (ดัดแปลงจาก Ghiaba et al. 2014; Amel et al. 2014) 

น้าสารละลาย 1.865 มิลลิโมลาร์ ของ 1, 10 phenanthroline  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติม 
0.2 M ของ สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.4 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารสกัด ปริมาตร 
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1 มิลลิลิตร และเติม  1.865 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ของ FeSO4.7H2O ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
และ 0.03 % โดยปริมาตร ของ H2O2 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นเก็บไว้ที่ อุณหภูมิ 50 ºC เป็นเวลา 
60 นาที น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 536 นาโนเมตร เตรียม control โดยเติมตัวท้า
ละลายที่ไม่มีสารสกัด และเตรียมแบลงค์โดยไม่ใช้ H2O2 ค้านวณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 
เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระวิธี Hydroxyl radical scavenging assay = 100





controlcblank

controlsample

AA

AA  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยนี้มีดังนี้  

1. การเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาล โดยวิธีทางเคมี 
 การวิเคราะห์ค่าการเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาล โดยวิธีทางเคมีของสารสกัดจากแห้วต้ม โดยใช้
สารจากธรรมชาติ ได้แก่ น้้าเปลือกสับปะรด น้้ามะนาว น้้ามะกรูด น้้ามะขาม และน้้ากลั่นนั้นพบว่า 
การใช้น้้ามะขามมาต้มแห้ว มีการเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาลน้อยที่สุด คือ 0.0145 ± 0.0008 ที่ความยาว
คลื่น 420 nm  รองลงมาคือ น้้ามะนาว น้้ามะกรูด และการใช้น้้ากลั่นต้มแห้ว โดยไม่ใช้สารจาก
ธรรมชาติมาต้มนั้น ท้าให้มีการเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาลสูงที่สุด คือ 0.1011±0.0082 ที่ความยาวคลื่น 
420 nm แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญของการเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาลระหว่างการใช้สาร
จากธรรมชาติและน้้ากลั่น ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าการเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาล โดยวิธีทางเคมีของสารสกัดจากแห้วต้ม โดยใช้สารจาก

ธรรมชาติ 
สารจากธรรมชาติที่ใช้ในการ

ต้มแห้ว 
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 nm 

ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย ± SD 

เปลือกสับปะรด 0.0189 0.0213 0.0186 0.0196 ± 0.0015 
น้้ามะนาว 0.0142 0.0151 0.0155 0.0149 ± 0.0007 
น้้ามะกรูด 0.0158 0.0159 0.0173 0.0163 ± 0.0008 
น้้ามะขาม 0.0145 0.0144 0.0146 0.0145 ± 0.0008 
น้้ากลั่น 0.0924 0.1022 0.1086 0.1011±0.0082 

 
2. ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก  

ในการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ ได้แก่ น้้า
เปลือกสับปะรด น้้ามะนาว น้้ามะกรูด น้้ามะขาม และน้้ากลั่นนั้นพบว่าการใช้น้้ามะนาว ในการต้ม
แห้วจะมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุด คือ 10.3295 ± 0.0301 มิลลิกรัม/100 กรัมของ
น้้าหนักตัวอย่าง รองลง น้้ามะขาม เปลือกสับปะรด ในน้้ากลั่น และในน้้ามะกรูด ตามล้าดับ ดังตาราง
ที่ 2 และภาพท่ี 1 
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ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ  

ตัวอย่างของสารสกัด
ธรรมชาติ 

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 

(มิลลิกรัม/100 กรัมของน้้าหนักตัวอย่าง) 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย ± SD 

เปลือกสับปะรด 10.0909 10.0455 10.1250 10.0871 ± 0.0399 
น้้ามะนาว 10.3182 10.3636 10.3068 10.3295 ± 0.0301 
น้้ามะกรูด 9.1477 9.0682 9.0909 9.1023 ± 0.0410 
น้้ามะขาม 10.2727 10.2841 10.3068 10.2879 ± 0.0174 
น้้ากลั่น 10.0014 9.8682 9.9682 9.9459 ± 0.0693 

 

 
 
 ภาพที่ 1 กราฟแสดงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในแห้วที่ต้มด้วยสารจากธรรมชาติ 
 

3. เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH 
ในการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH ในแห้วต้ม 

โดยใช้สารจากธรรมชาติ ได้แก่ น้้าเปลือกสับปะรด น้้ามะนาว น้้ามะกรูด น้้ามะขาม และน้้ากลั่นนั้น
พบว่าการใช้น้้าเปลือกสับปะรด ในการต้มแห้วจะมีปริมาณเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด 
คือ 19.2203±0.1051 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ น้้ามะนาว น้้ามะกรูด น้้ามะขาม และน้้ากลั่น 
ตามล้าดับ ดังตารางที่ 3 
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สารจากธรรมชาติที่ใช้ต้มแห้ว
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ตารางท่ี 3 แสดงเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH  

สารจากธรรมชาติที่ใช้ในการต้มแห้ว 
เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ วิธี DPPH 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย ± SD 
น้้าเปลือกสับปะรด 19.3401 19.1440 19.1767 19.2203±0.1051 

น้้ามะนาว 19.0039 18.9899 19.0226 19.0055±0.0164 
น้้ามะกรูด 16.9490 16.9304 17.8691 17.2495±0.5367 
น้้ามะขาม 15.6368 15.6321 15.5714 15.6134±0.0365 
น้้ากลั่น 15.2478 15.5546 15.3988 15.4004±0.1534 

 
4. เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี Hydroxyl radical scavenging 

assay 
 การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี Hydroxyl radical 
scavenging assay ในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ ได้แก่ น้้าเปลือกสับปะรด น้้ามะนาว น้้า
มะกรูด น้้ามะขาม และน้้ากลั่นนั้นพบว่าการใช้น้้าเปลือกสับปะรด ในการต้มแห้วจะมีปริมาณ
เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ 20.1537±0.0916 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ น้้ามะนาว 
น้้ามะกรูด น้้ามะขาม และน้้ากลั่น ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4 
ดังตาราง 
 
ตารางที่ 4 แสดงเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี Hydroxyl radical scavenging 

assay ในแห้วต้ม โดยใช้สารจากธรรมชาติ 

สารจากธรรมชาติที่ใช้ในการต้มแห้ว 
เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย ± SD 
เปลือกสับปะรด 20.1240 20.0806 20.2564 20.1537±0.0916 

น้้ามะนาว 19.6590 19.5776 19.3862 19.5408±0.1400 
น้้ามะกรูด 17.9854 17.8555 18.0246 17.9552±0.0885 
น้้ามะขาม 16.4222 16.1118 16.3954 16.3098±0.1720 
น้้ากลั่น 16.2675 16.0866 15.9823 16.1121±0.1443 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการใช้สารจากธรรมชาติมาลดการเปลี่ยนแปลงการเกิดสีน้้าตาลนั้น สามารถลดการ
เปลี่ยนแปลงการเกิดสีน้้าตาลในแห้วได้ เนื่องจากสารจากธรรมชาติที่น้ามามีฤทธิ์เป็นกรดจึงสามารถ
ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้้าตาล  นอกจากสามารถลดการเกิดสีน้้าตาลได้แล้วยังส่งผลให้ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกลดลงน้อยกว่าการใช้น้้ากลั่น ซึ่งมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสาร
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สกัดในแห้ว ทั้ งวิธี  DPPH และ Hydroxyl radical scavenging assay เป็นผลมาจากสารจาก
ธรรมชาติไม่ไปท้าลายปริมาณสารประกอบฟีนอลิกซ่ึงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  
 จากผลการวิจัยที่ได้นั้น พบว่าสารจากธรรมชาติมาลดการเปลี่ยนแปลงการเกิดสีน้้าตาลได้
ดี ซึ่งควรจะน้าไปใช้ทดแทนสารฟอกขาวที่มีความเป็นอันตราย โดยสารจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์เป็นกรด 
โดยเฉพาะสารที่มาจาพืชที่มีรสเปรี้ยว จึงสามารถแลกใช้สารจากธรรมชาติของพืชตามฤดูกาล ซึ่งมี
ปริมาณพืชชนิดนั้นในปริมาณมาก และมีราคาถูก บางชนิดมีในครัวเรือน ซึ่งเป็นการใช้สารจาก
ธรรมชาติแทนสารฟอกขาวได้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบท าเนียบอาจารย์ กรณีศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบท าเนียบ
อาจารย์ กรณีศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้ทฤษฎีวัฏจักรการพัฒนา
ระบบ ระบบท าเนียบอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็น
เว็บแอพลิเคชั่นโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
ประกอบไปด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลอาจารย์ ระบบจัดการข้อมูลผู้บริหาร ระบบจัดการข้อมูลอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระบบผลงานอาจารย์ ระบบพิจารณาเลือกผู้สอนของรายวิชา และระบบรายงาน
ข้อมูล มีการออกแบบตารางการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 11 ตาราง  ซึ่งผลการประเมินประสิทธิจาก
ผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ย 4.56 ซึ่งมปีระสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 

ค ำส ำคัญ : การพัฒนาระบบ ท าเนียบอาจารย์ เว็บแอพลิเคชั่น 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research are to analyze design and develop the Resident 
of Instructor System, case study of Computer Department of Yala Rajabhat University. And 
to evaluate efficiency of the Resident of Instructor System, case study of  Computer 
Department of Yala Rajabhat University. Researchers used the System Development Life Cycle 
(SDLC) theory and developed this system as a web application base on PHP and MySQL.  The 
system including a Storage Instructor System, a Executive Management System, a Instructor 
Program Management System, a Instructor Profile System, a Consideration Selection of 
Instructor System and a Reporting System. 11 tables are designed to store all information. The 

mailto:soleah.k@yru.ac.th
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efficiency result from the experts is 4.26; that means the overall quality of the system is 
excellent level. 

Keywords: System Development,  Resident of Instructor, Web Application 

บทน ำ 
ระบบท าเนียบอาจารย์เป็นระบบที่มีการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่เข้าใจและ

เข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากระบบงานเดิมไม่มีการจัดเก็บข้อมูลความถนัดของอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน ไม่มี
การจัดกลุ่มของข้อมูล จึงท าให้ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงการเลือกอาจารย์ผู้สอนไม่
ตรงกับความถนัด ท าให้ผู้บริหารและนักศึกษาไม่สามารถน าข้อมูลอาจารย์มาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งหากมี
การจัดเก็บข้อมูลความถนัดของอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน ก็ท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ และ
รวมถึงการเลือกอาจารย์ผู้สอนได้ตรงกับความถนัด ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์และความถูกต้องได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับระบบท าเนียบอาจารย์เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซต์มีขอบเขตงานประกอบด้วย ระบบจัดเก็บข้อมูลอาจารย์ ระบบจัดการข้อมูลผู้บริหาร 
ระบบจัดการข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบผลงานอาจารย์ ระบบการพิจารณาเลือกผู้สอนของ
รายวิชา และระบบรายงานข้อมูล 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบท าเนียบอาจารย์ กรณีศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบท าเนียบอาจารย์ กรณีศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วิธีกำรวิจัย 
    ในการพัฒนาระบบท าเนียบอาจารย์ ในครั้งนี้ ได้พัฒนาตามวัฏจักรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ระบบ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลความต้องการในการท างาน ซึ่งผู้พัฒนา

ได้ท าการศึกษาระบบงานเดิมโดยการใช้ Cause and Effect Diagram  ในการวิเคราะห์ปัญหาของ
ระบบดังภาพที่ 1 ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบ โดยศึกษาความเป็นไปได้ของ
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ และต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานระบบ เพ่ือสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้ รวมทั้งการลดภาระการใช้กระดาษแล้วหันมาใช้เทคโนโลยีการจัดการกับงานที่ผู้ใช้
ต้องการ ท าให้ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการกับระบบงาน 
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ภำพที่ 1 แสดงปัญหาการจัดเก็บข้อมูลอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ 

จากภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดถึงปัญหาการจัดเก็บข้อมูลอาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประกอบด้วย ปัญหาไม่มีการจัดเก็บข้อมูลความถนัดของอาจารย์ไว้อย่าง
ชัดเจน สาเหตุมาจาก ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลในด้านความสามารถหรือความถนัดของอาจารย์ ไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน  ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล สาเหตุมาจาก ไม่มีการจัดกลุ่มของข้อมูล ไม่มีการ
จัดท าระบบ จึงท าให้ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการทราบ ปัญหาความผิดพลาดของการเลือก
อาจารย์ผู้สอน สาเหตุมาจาก ไม่มีเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ เลือกอาจารย์ผู้สอนไม่ตรงกับความ
ถนัด ท าให้ผู้บริหารและนักศึกษาไม่สามารถน าข้อมูลอาจารย์มาใช้ประโยชน์ได้  

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโดยใช้ Xampp, PHP และ MySQL ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์แบบเปิดและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ให้บริการพ้ืนที่ในแม่ข่ายส าหรับจัดเก็บระบบ 
ตลอดจนใช้เวลาในการพัฒนาระบบเป็นเวลา  10 เดือน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการของการ
วิจัยครั้งนี้ 

2. การออกแบบระบบ แบ่งการออกแบบระบบเป็น  
2.1 การออกแบบภาพรวมของการท างานของระบบ โดยใช้ แผนภาพรวมของ

ระบบงาน (Context Diagram) เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ของขอบเขตงานในฐานะแหล่งข้อมูลและ
ทางเดินของข้อมูลในระบบท าเนียบอาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
ประกอบด้วยตัวแทนของข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลจาก 3 แหล่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ
ผู้บริหาร โดยแสดงดังภาพที่ 2 
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ภำพที่ 2 Context Diagram ของระบบท าเนียบอาจารย์ 

 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 (DFD-Level 0) เป็นแผนภาพที่แสดงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการท างานหลักท้ังหมดของระบบโดยแสดงความสัมพันธ์ หรือส่วนที่เป็น
แหล่งก าเนิดของข้อมูล จ านวน 3 แหล่ง กระบวนการท างาน  จ านวน 6 กระบวนการ ประกอบด้วย 
จัดการประวัติอาจารย์ จัดการข้อมูลผู้บริหารประจ าหลักสูตร จัดการข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จัดการข้อมูลผลงานอาจารย์ การก าหนดผู้สอน และจัดท ารายงาน  ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแหล่งจัดเก็บ
ข้อมูล จ านวน 5 แหล่ง ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูลประวัติอาจารย์ แฟ้มข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลอาจารย์
ประจ าหลักสูตร แฟ้มข้อมูลผลงานอาจารย์ และแฟ้มข้อมูลการสอนต่างๆ ในระบบที่ผ่านการไหลของ
ข้อมูล ดังภาพที่  3  
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ภำพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 ของระบบท าเนียบอาจารย์ 
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2.2 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity 
Relationship Model : E-R Model) มี Entity จ านวน 11 Entity ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ 
ผลงาน ประเภทผลงาน ข้อมูลการสอน ข้อมูลรายวิชา หลักสูตร  ถนัด ความถนัด ต าแหน่ง อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ได้ดังภาพที่ 4 รวมไปถึงการออกแบบหน้าจอทั้งหมดจ านวน 12 หน้าจอ และมีการ
ออกแบบรายงานประกอบด้วย รายงานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร รายงานข้อมูลผลงานอาจารย์  
รายงานข้อมูลประวัติอาจารย์ รายงานข้อมูลความถนัดอาจารย์ รายงานข้อมูลหลักสูตร 
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ภำพที่ 4 ความสัมพันธ์ของการออกแบบระบบท าเนียบอาจารย์ 

2.3 การด าเนินงานพัฒนาระบบ 
          การพัฒนาระบบท าเนียบอาจารย์ได้ด าเนินการพัฒนาโดยใช้เครื่องมือในการ

พัฒนาXampp ส าหรับจ าลองเป็นเครื่องแม่ข่ายภาษา PHP ส าหรับการเขียน Script  MySQL 

ส าหรับจัดการฐานข้อมูล โดยมีการจัดเก็บในลักษณะของตารางจ านวน 11 ตาราง ตาม E-R Model 
ในข้อ 2.2 ทั้งนี้ได้อัพโหลดระบบที่พัฒนาไว้ที่ Host http://405665001.student.yru.ac.th ทั้งนี้ใน
ระหว่างการพัฒนาระบบผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบควบคู่ไปด้วย เพ่ือการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการท างาน  

2.4 หลังจากผู้วิจัยได้ทดสอบระบบจนมีความถูกต้องสมบูรณ์ทุกโมดูลแล้ว ผู้วิจัยจึง
ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินประสิทธิภาพของระบบจ านวน 3 คน 

  

 

 

http://405665001.student.yru.ac.th/
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ผลกำรวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

 1. จากการศึกษาระบบท าเนียบอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้
ศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการข้อมูลของผู้บริหาร ข้อมูลอาจารย์ 
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลผลงาน ข้อมูลความถนัด ข้อมูลการสอน และข้อมูลรายวิชา โดยผลการพัฒนา 7 
ระบบนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ผลการพัฒนาแบบฟอร์มการน าเข้าข้อมูล และแสดงรายงานข้อมูล การ
พัฒนาในครั้งนี้ผู้พัฒนาได้ท าตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามภาพที่ 5 - 10 

 

 

ภำพที่ 5 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลอาจารย์  

จากภาพที่ 5 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลอาจารย์ ประกอบด้วย รหัสบุคลากร ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง สถานะท างาน และสถานะผู้ใช้ โดยเจ้าหน้าที่สามารถลบและแก้ไขข้อมูลประวัติอาจารย์ที่มี
อยู่ในระบบ 
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ภำพที่ 6 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลผู้บริหาร  

จากภาพที่ 6 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลผู้บริหาร ประกอบด้วย วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ชื่อ-
สกุล ต าแหน่ง และเลขที่ค าสั่ง โดยเจ้าหน้าที่สามารถลบและแก้ไขข้อมูลผู้บริหารที่มีอยู่ในระบบ 

 

   
ภำพที่ 7 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จากภาพที่ 7 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย จะประกอบ
ไปด้วย ล าดับ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง และเลขที่ค าสั่ง โดยเจ้าหน้าที่สามารถลบ
และแก้ไขข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่ในระบบ 
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ภำพที่ 8 แสดงหน้าจอข้อมูลประเภทผลงาน 

จากภาพที่ 8 แสงหน้าจอข้อมูลประเภทผลงาน โดยเจ้าหน้าที่สามารถเพ่ิม ลบและแก้ไข
ข้อมูลประเภทผลงานในระบบได้ 
               

                   

ภำพที่ 9 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลการสอน  

จากภาพที่ 9 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลการสอน ประกอบด้วย ชื่อวิชาที่เปิดสอน ชื่อผู้สอน 
และปีการศึกษามาต่อกับภาคการศึกษา โดยเจ้าหน้าที่สามารถเพ่ิม ลบและแก้ไขข้อมูลการสอนของ
อาจารย์  
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ภำพที่ 10  แสดงหน้าจอการรายงาน 

จากภาพที่ 10 แสดงหน้าจอการรายงาน ประกอบด้วย รายงานข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสูตร รายงานข้อมูลผลงานอาจารย์ รายงานข้อมูลประวัติอาจารย์ รายงานข้อมูลความถนัด
อาจารย์ รายงานข้อมูลหลักสูตร โดยสามารถพิมพ์รายงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบท าเนียบอาจารย์ กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

ผู้วิจัยได้สรุปผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 3 ท่าน โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประกอบด้วย ด้านความถูกต้องในการ
ท างานของระบบในภาพรวม (Functional Testing) ด้านความยากง่ายในการใช้งาน (Usability 

Testing) ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance Testing) โดยสามารถสรุปผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบท าเนียบอาจารย์ กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏยะลา  ดังตารางที่ 1  
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ตำรำงท่ี 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับประสิทธิภาพ 

1) ด้านความถูกต้องในการท างาน
ของระบบในภาพรวม 
(Functional Testing) 

4.33 0.58 ดี 

2) ด้านความยากง่ายในการใช้
งาน (Usability Testing) 

4.33 0.58 ดี 

3) ด้านสมรรถนะในการท างาน
ของระบบ (Performance 
Testing) 

5.00 0.00 ดีมาก 

ภาพรวม 4.56 0.53 ดีมาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของระบบท าเนียบอาจารย์ กรณีศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะด้านสมรรถนะในการท างานของ
ระบบ (Performance Testing) ซึ่งมีคะแนนสูงถึง 5.00  

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
1. ระบบท าเนียบอาจารย์กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ในการพัฒนาระบบท าเนียบอาจารย์กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบท าเนียบอาจารย์ กรณีศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นเว็บแอพลิเคชั่นโดยใช้ภาษาพีเอชพี 
(PHP) และระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งในการพัฒนาระบบนี้จะประกอบไป
ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลอาจารย์ ระบบจัดการข้อมูลผู้บริหาร ระบบจัดการข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระบบผลงานอาจารย์ ระบบช่วยการตัดสินใจเลือกผู้สอน และระบบรายงาน ซึ่งมีการ
ออกแบบการเก็บข้อมูลทั้งหมด 11 ตาราง จะเห็นได้ว่าระบบการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ (2549) ที่ได้ศึกษา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต และ งานวิจัยของ ลภัส บุทธิจักร (2551) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยประเทศออสเตรเลีย โดยใช้เว็บแอพลิเคชั่นเป็นทางเลือก
ที่เหมาะสมในปัจจุบัน และรองรับสื่อที่หลากหลาย ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมได้เป็น
อย่างดี  
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2. ประสิทธิภาพของระบบท าเนียบอาจารย์กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

ประสิทธิภาพของระบบท าเนียบอาจารย์กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.56 โดยเมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า  
ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance Testing) มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 5.00 รองลงมาคือ 
ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบในภาพรวม (Functional Testing) และด้านความยากง่าย
ในการใช้งาน (Usability Testing)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.33 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งคู่ เนื่องจาก
ระบบนี้ไม่ซับซ้อน เข้าใจการท างานได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะ 
ทั้งนี้งานวิจัยนี้ควรพัฒนาให้สามารถเปิดระบบผ่านอุปกรณ์ Mobile และควรพัฒนาระบบให้

สามารถรองรับกับทุกเบราว์เซอร์ได้หลากหลาย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม (2) การ
จัดการฟาร์มเป็ดเนื้อ (3) ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงเป็ดเนื้อ (4) ศักยภาพของเกษตรกรใน
การเลี้ยงเป็ดแบบมีสัญญาผูกพัน (5) การเลี้ยงเป็ดตามระบบมาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อ และ (6) ปัญหา
ในการเลี้ยงเป็ดเนื้อ 
 ประชากรที่ศึกษาคือ  เกษตรกรผู้ เลี้ยงเป็ดเนื้อภาคตะวันออก จ านวน 112  ฟาร์ม 
ท าการศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ น าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS เพ่ือหาค่าสถิติคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรเลี้ยงเป็ดเนื้อที่ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
เฉลี่ย 49.94 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.57 คน แรงงาน
ในครัวเรือนเฉลี่ย 3.46 คน เกษตรกรมีรายได้รวมทั้งหมดของครัวเรือน เฉลี่ย 165,948.8 บาทต่อปี 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในภาคเกษตร เฉลี่ย 45,120.95 บาทต่อปี (2) ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อมีขนาดเฉลี่ย 
8.24 ไร่ จ านวนโรงเรือนเฉลี่ย 1.56 โรงเรือน และมีจ านวนการเลี้ยงเฉลี่ย 3,964.83 ตัว  (3) ต้นทุน
ปัจจัยการเลี้ยงโดยเฉลี่ยต่อ 1 รอบการเลี้ยงเท่ากับ 1,523,703.39 บาท ในขณะที่ผลตอบแทนในการ
เลี้ยงเฉลี่ย 1,819,917.42 บาท (4) เกษตรกรส่วนใหญ่มีศักยภาพในการเลี้ยงเป็ดแบบมีสัญญาผูกพัน 
โดยมีความพร้อมเกือบทุกด้าน มีการปรับปรุงบางประเด็นเพียงเล็กน้อย (5) เกษตรกรส่วนใหญ่มีการ
เลียงเป็ดเนื้อได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มเกือบทุกประเด็น ยกเว้นบางประเด็นที่ต้องมีการปรั บปรุง
แก้ไข (6) ภาพรวมปัญหาของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดเนื้ออยู่ในระดับปานกลาง 6 ประเด็น และ
ระดับน้อย 4 ประเด็น   
 
ค าส าคัญ : การส่งเสริม เป็ดเนื้อ การเกษตรแบบสัญญา 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study: (1) fundamental socio-economic 
status of farmers, (2) duck farm management by famers, (3) costs and returns of duck 
production, (4) famer potentials for duck production under contract farming, (5) duck 
production adhering to farm standardization by farmers, and (6) farmer problems on duck 
production. 
 The population of this study were 112 registered farms in the eastern region of 
Thailand.  The data were collected from the total population without random sampling by 
using an interviewed questionnaire and analyzed by a computerized program to calculate 
frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum values. 
 The results showed that (1) the majority of interviewed farmers were male and 
finished primary education with an average age of 49.94 years. The averages of family members 
and labors were 3.57 and 3.46 persons.  The annual incomes of agricultural sector incomes 
(excluding the income of duck production 165,948.8 baht, respectively, while the annual 
farming expenses were 45,120.95 baht.  (2) The averages of farm size, number of farm house, 
and number of raised duck per cycle were 8.24 rai (1 rai = 1,600 square meters), 1.56 houses, 
and 3,964.83 ducks. (3) An average of production cost per cycle was 1,523,703.39 baht while 
the return was an average of 1,819,917.42 baht.  (4) Most of farmers had readiness on duck 
Production under contract farming in all aspects, except a few of them were needed to be 
improved.  (5) Most of farmers had performed perfectly on duck production adhering to farm 
standardization, however, some aspects were needed to be improved.  (6) The famers had problems 
in duck production at the moderate level of six aspects and at the low level of four aspects.  
 
Keywords:  Extension, Duck, Agriculture, Contract Farming 
 

บทน า 
 ส าหรับการเลี้ยงเป็ดในปัจจุบันได้พัฒนามาสู่การเลี้ยงในเชิงการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะการเลี้ยงเป็ดพันธุ์
เนื้อที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงมากกว่าในอดีต หลังจากได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ จนเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์ปักกิ่ง พันธุ์เชอรี่วัลเลย์ พันธุ์ลูกผสม เป็นต้น จากเดิมที่นิยมเพียงการเลี้ยงเป็ดไว้
เพ่ือบริโภคไข่เท่านั้นส าหรับรูปแบบการเลี้ยงโดยทั่วไปมีทั้งการเลี้ยงในรูปแบบของโรงเรือนและการเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง แต่
หลังจากเหตุการณ์ไข้หวัดนกระบาดในปี 2547 ท าให้หน่วยงานราชการออกมาตรการต่างๆ  มาควบคุมโรคไม่ให้แพร่
ระบาดโดยเฉพาะในกลุ่มของการเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง ท าให้ผู้เลี้ยงเป็ดส่วนใหญ่จึงต้องปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงมาเข้าสู่
ระบบโรงเรือนเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกมากขึ้น และส่งผลให้รูปแบบการ
เลี้ยงแบบไล่ทุ่งลดจ านวนลงเรื่อยๆ    (ศิรพัินธุ์ โมราถบ และสมบูรณ์ เด่นวานิช, 2550)  
                 การเลี้ยงเป็ดมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น อันเนื่องจากเป็ดเริ่มเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และเป็ดเลี้ยงง่าย โตเร็ว 
โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงไม่ยุ่งยาก สามารถเลี้ยงได้ทั้งในน้ าและบนบก แม้แต่ในที่ดอนที่ไม่มีน้ าก็สามารถเลี้ยงได้  
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โดยให้ผลผลิตตอบแทนแก่ผู้เลี้ยงในระยะเวลาไม่นานนักประมาณ 45-60 วัน  ส าหรับปริมาณการผลิตในปัจจุบันมีการ
เพ่ิมจากเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากหลายฟาร์มได้มีการปรับปรุงระบบการเลี้ยงที่มีการควบคุมโรคและการสุขาภิบาลดีขึ้น 
และมีปริมาณเป็ดเนื้อเพ่ิม ขึ้น ขณะที่ปริมาณเป็ดเทศลดลง ส าหรับแหล่งเลี้ยง ส าหรับแหล่งเลี้ยงที่มีมาก คือ จังหวัด
แถบชายทะเล เช่น จังหวัดชลบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม สุพรรณบุรี 
เพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี  ปัจจุบันมีการเลี้ยงกระจายทั่วทุกภาคของประเทศ และเลี้ยงกันรายละเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากผู้ เลี้ยงสามารถผสมอาหารเองได้โดยใช้ปลาป่นเลี้ยงเป็ดที่ได้ผลดีเช่นเดียวกับอาหารสด ดังที่ปรากฏ 
           เมื่อพิจารณาถึงระบบการเลี้ยงเป็ด พบว่า มีทั้งการเลี้ยงแบบรายย่อย และเลี้ยงกันเป็นอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่ และยังสามารถเลี้ยงไว้เป็นงานอดิเรกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนอีกด้วย ประมาณว่าในปีหนึ่งๆ  
ประเทศไทยสามารถผลิตเป็ดได้ไม่ต่ ากว่า 18 ล้านตัว ทั่วทุกภูมิภาคส าหรับการผลิตเป็ดในเชิงอุตสาหกรรมและ
ส่งออกในแผนพัฒนาการเกษตรด้านสัตว์ปีกของการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นการด าเนินการโดยภาคเอกชน ที่มีการ
เลี้ยงเป็ดเนื้อที่เกิดจากพ่อ-แม่พันธุ์น าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น และมีระบบการผลิตที่ครบวงจร ที่มี
การผลิตเป็ดเนื้อมีชีวิตจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานที่มีโรงเชือดและโรงงานแปรรูปที่สะอาดและได้มาตรฐานสากล เป็นที่
ยอมรับของต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบ คือ ต้นทุนการผลิตสูง อันเนื่องมาจาก ต้นทุนการน าเข้าสัตว์พ่อ-
แม่พันธุ์สูง ท าให้ราคาลูกเป็ดเนื้อแรกเกิดสูง  
             การเลี้ยงเป็ดเนื้อในประเทศไทยมีแรงจูงใจมาจากการส่งออกของบริษัทธุรกิจการเกษตร โดนการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ของการเลี้ยงและการผลิตเป็ด และการจัดการที่ทันสมัยและมีการปรับปรุงการเลี้ยงเข้ามาสู้โรงเรือน
ในระบบและเป็นโรงเรือนระบบระเหยไอเย็น (Evap) ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของเป็ด ลดต้นทุนการผลิต  อัตราการตายของเป็ดต่ า และมีการน าระบบการผลิตแบบพันธะสัญญา
(Contract  farming)มาเป็นรูปแบบการเลี้ยง  (กรมปศุสัตว์, 2549) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (2) การจัดการฟาร์มเป็ด
เนื้อของเกษตรกร (3) ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงเป็ดเนื้อ (4) ศักยภาพของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดแบบมี
สัญญาผูกพัน (5) การเลี้ยงเป็ดตามระบบมาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อของเกษตรกร และ (6) ปัญหาของเกษตรกรในการเลี้ยง
เป็ดเนื้อ 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อเพ่ือการค้า เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อที่มี
ศักยภาพการเลี้ยงมากกว่า 2000 ตัวต่อรุ่น     จ านวน 112  ฟาร์ม เนื่องจากมีจ านวนน้อยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด    
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์  แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนาใช้บรรยายลักษณะของข้อมูล เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดผลการทดลองและวิจารณ์ อธิบายเทคนิคและวิธีการทั่วไป 
 

ผลการวิจัย 
 การน าเสนอผลการวิจยั ผูว้ิจัยขอน าเสนอเปน็ภาพรวมและข้อสรุปผลการวิจยัที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ตามล าดับตังนี ้
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1. สภาพพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด   
     1.1 สภาพทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน
แรงงานในครัวเรือน ต าแหน่งในกลุ่ม สาเหตุการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม สถานภาพทางสังคม การเป็นสมาชิกกลุ่ม/
สถาบันอ่ืน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงเป็นค่าสถิติ ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด รายละเอียด ดังตารางที่ 1 - 3 
   

ตารางที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้เลีย้งเป็ดเนื้อ 
n  =  112 

สภาพทางสงัคม จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

เพศ   

      ชาย 91 81.25 

      หญิง 21 18.75 

อาย ุ   

      30 ปีหรือน้อยกวา่ 2                1.79 

 31 - 40 ปี 15 13.39 

      41 - 50 ปี 54 48.21 

      51 - 60 ปี 36 32.14 

      มากกว่า 60 5 4.47 

Minimum  =  26 Maximum  =  76  

Mean         =  49.94 S.D.           =  8.912  

สถานภาพการสมรส   

      โสด 5 4.46 

      สมรส 105 93.75 

      หย่า/หม้าย 2 1.79 

ระดับการศึกษา   

       ไมไ่ดเ้รยีนหนังสอื 1 0.87 
       ประถมศึกษา 53 47.32 
       มัธยมศึกษาตอนต้น 21 18.75 
       มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 32 28.75 
       ปรญิญาตรีขึ้นไป 5 4.40 
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 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลส่วนตวัของเกษตรกรผู้เลี้ยงเปด็เนื้อในเขตภาคตะวนัออก
ดังนี้ 
 เพศ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 81.25 เป็นเพศชาย และร้อยละ 18.75 เปน็เพศหญิง 
 อายุ  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 48.21 อยู่ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 32.14 อยู่ในช่วง
อายุ 51 - 60 ปี ร้อยละ 13.39 มีอายุ 31 - 40  ปี ร้อยละ 4.47 มีอายุมากกว่า60ปีและร้อยละ 1.72 มีอายุ 30 ปี หรือ
น้อยกว่า อายุต่ าที่สุด 26 ปี และสูงสุด 76 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 49.94 ปี  
 สถานภาพการสมรส จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 93.75 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 4.46 มี
สถานภาพโสดและร้อยละ1.79 มีสถานภาพหยา่/หม้าย  
 ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 47.32 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อย
ละ 28.75 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. และร้อยละ 18.75 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อย
ละ 4.40 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและ ร้อยละ 0.87 ไม่ได้เรียนหนังสือ 
 
ตารางท่ี  2  ข้อมูลด้านครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อ                                                                                                                                   
                                                                                                          n  =  112 

สภาพทางสังคม จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน           

        0 - 2 คน  34 30.36 
       3 - 4 คน 65 58.04 
       5 - 6 คน 13 11.60 
Minimum  =  1 Maximum  =  6  

Mean         =  3.57 S.D.           =  1.688   

จ านวนแรงงานในครัวเรือน   

      2 คน หรือน้อยกว่า  32 28.57 
      3 - 4 คน 53 47.32 
      5 คน หรือมากกว่า 27 24.11 
Minimum  =  1 Maximum  =  9  
Mean         =  3.46 S.D.           =  1.416  
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ตารางท่ี  2  (ต่อ)                                                                                                                                          
                                                                                                        n  =  112 

สภาพทางสังคม จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

การประกอบอาชีพของครัวเรือน  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

      ท านา 18 16.07 

      ท าไร่ 58 51.79 

      ท าสวน 35 31.25 

      เลี้ยงสัตว์(นอกจากเป็ด) 12 10.71 

      ค้าขาย 28 25.00 

      รับจ้าง 25 22.32 

      รับราชการ 3 2.68 

 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลด้านครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อ
ในเขตภาคตะวันออก ปรากฏผลดังนี้ 
 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่  ร้อยละ 58.04  
มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน ร้อยละ 30.36 มีสมาชิกในครัวเรือน 0-2 คน ร้อยละ 11.60 มีสมาชิก
ในครัวเรือน 5-6 คน โดยมีสมาชิกในครัวเรือนต่ าสุด 1 คน สูงสุด 6 คน และมีค่าเฉลี่ย 3.57 คน 
 จ านวนแรงงานในครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.32 มี
แรงงานในครัวเรือน 3 - 4 คน ร้อยละ 28.57 มีแรงงานในครัวเรือน 2 คนหรือน้อยกว่า ร้อยละ 
24.115 มีแรงงานในครัวเรือน 5 - 6 คน โดยมีแรงงานในครัวเรือนต่ าสุด 1 คน สูงสุด 6 คน และมี
ค่าเฉลี่ย 3.46 คน 
 การประกอบอาชีพของครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.79 มี
อาชีพท าไร่ ร้อยละ 31.25มีอาชีพท าสวนร้อยละ 25.00 มีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 22.32 มีอาชีพรับจ้าง 
ร้อยละ 30.2 มีอาชีพท าไร่ ร้อยละ 10.70 มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 2.68 มีอาชีพรับราชการ 
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ตารางท่ี  3  ข้อมูลการเป็นสมาชิกทางสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อในเขตภาคตะวันออก 
                                                                                                            n  =  112 

สภาพทางสังคม จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

สถานภาพทางสังคม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

      ไม่มีต าแหน่งทางสังคม 106 94.64 

      ด้านการปกครอง 2 1.79 

      ด้านการศึกษา 1 0.89 

      ด้านการศาสนา 1 0.89 

      ด้านอื่น ๆ 2 1.79 

การเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันอ่ืน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

      ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืน 8 7.14 

      สหกรณ ์ 6 5.36 

      กองทุนหมู่บ้าน 85 75.89 

      กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. 91 81.25 

      กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มสตรี 13 11.61 

      กลุ่มอ่ืน ๆ 3 2.68 

 
 จากตารางที่  3 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลการเป็นสมาชิกทางสังคมของเกษตรกรผู้
เลี้ยงเป็ดเนื้อในเขตภาคตะวันออก ปรากฏผลดังนี้ 
 สถานภาพทางสังคม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.64 ไม่มีต าแหน่งทาง
สังคม ร้อยละ 16.7 มีสถานภาพทางสังคมด้านอ่ืน ๆ เช่น อสม. ร้อยละ 1.79 มีสถานภาพทางสังคม
ด้าน ด้านการปกครอง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก อ.บ.ต. ร้อยละ 
1.79 มีสถานภาพทางสังคมด้านการศึกษา เช่น ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาและร้อยละ 1.78 มี
สถานภาพทางสังคมด้านการศาสนา เช่น กรรมการวัด ผู้น าพิธีทางศาสนา 
 การเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันอ่ืน จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 81.25 เป็น
กลุ่มลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 75.89 เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 
11.61 เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มสตรี ร้อยละ 7.14 ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืน ร้อยละ 
5.36 เป็นสมาชิกสหกรณ์ และร้อยละ 2.68 เป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ศูนย์ข้าวชุนชน วิสาหกิจชุมชน
อ่ืน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร  
 1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือนในภาคเกษตร รายได้ของครัวเรือน
นอกภาคการเกษตร รายจ่ายของครัวเรือนในภาคเกษตร พ้ืนที่การถือครองในภาคการเกษตร หนี้สิน
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ของครัวเรือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงเป็นค่าสถิติ ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด รายละเอียด ดังตารางที่ 4.4 - 4.8 
 

Mean         =  29,722.22 S.D.           =  28,728.013          
สภาพทางเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 
รวมรายได้ในภาคเกษตรทั้งหมด (n = 112)                                                                             
   
      30,000 บาทหรือน้อยกว่า 20 17.85 
      30,001 - 100,000 บาท 52 46.43 
      100,001 บาท หรือมากกว่า 40 35.71 
Minimum  =  10,000 Maximum  =  500,000  
Mean         =  98,701.43 S.D.           =  77,549.853   
 
 จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลรายได้ของครัวเรือนในภาคการเกษตร ปี 
2558 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อในเขตภาคตะวันออก ปรากฏผลดังนี้ 
 1) รายได้จากการท านา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อย72.22 มีรายได้จากการท า
นาช่วง 10,001 - 70,000 บาท ร้อยละ 22.22 มีรายได้จากการท านา 70,001 บาทหรือมากกว่า ร้อย
ละ 5.56  มีรายได้จากการท านา 10,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีรายได้จากการท านาเฉลี่ย 
63,512.38 บาท  
 2) รายได้จากการท าไร่ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.63 มีรายได้จากการ
ท าไร่ช่วง 10,001- 60,000 บาท ร้อยละ 31.03 มีรายได้จากการท าไร่ 60,001 บาทหรือมากกว่าและ
ร้อยละ 10.3 4มีรายได้จากการท าไร่ 10,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีรายได้จากการท าไร่เฉลี่ย 
55,413.79 บาท  
 3) รายได้จากการท าสวน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.71มีรายได้จาก
การท าสวนช่วง 10,001 - 90,000 บาท ร้อยละ 42.86มีรายได้จากการท าสวน 90,001 บาทหรือ
มากกว่า และร้อยละ 11.43 มีรายได้จากการท าสวน 10,000 บาทหรือน้อยกว่าโดยมีรายได้จากการ
ท าไร่เฉลี่ย 82,257.14 บาท  
 4) รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.33 มีรายได้จาก
การเลี้ยงสัตว์ช่วง 10,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 25.00 มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ 10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า และร้อยละ 16.67 มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ 40,001 บาทหรือมากกว่า โดยมีรายได้จาก
การท าไร่เฉลี่ย 29,722.22 บาท  
 5) รายได้รวมในภาคการเกษตรทั้งหมด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.43 
มีรายได้รวมในภาคการเกษตรช่วง 30,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 35.71 มีรายได้รวมในภาค
การเกษตร 100,001 บาทหรือมากกว่า ร้อยละ 17.85 มีรายได้รวมในภาคการเกษตร 30,000 บาท
หรือน้อยกว่า โดยมีรายได้รวมในภาคการเกษตรเฉลี่ย 98,701.43 บาท  
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ตารางท่ี 5 รายได้ของครัวเรือนนอกภาคการเกษตร ปี 2558 
                   
สภาพทางเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 
จากการรับจ้าง (n = 25)   
      10,000 บาทหรือน้อยกว่า 3 12.00 
      10,001 - 50,000 บาท 12 48.00 
      50,001 บาท หรือมากกว่า 10 40.00 
Minimum  =  5,000 Maximum  =  500,000  
Mean         =  42,937.50 S.D.           =  54,042.458  
จากการรับราชการ (n = 3)   
      100,000 บาท หรือน้อยกว่า 1 33.33 
      100,001- 150,000 บาท 1 33.33 
      150,001 บาท หรือมากกว่า 1 33.33 
Minimum  =  95000 Maximum  =  450,000  
Mean         =  194,117.65 S.D.           = 115,694.578  
  
จากการค้าขาย (n = 28)   
      30,000 บาท หรือน้อยกว่า 8 28.57 
      30,001 - 100,000 บาท 16 57.14 
      100,001 บาท หรือมากกว่า 4 14.29 
Minimum  =  10,000 Maximum  =  440,000  
Mean         =  71,928.57 S.D.           =  84,774.616  
รวมรายได้นอกภาคการเกษตรทั้งหมด  
(n = 56)   
      20,000 บาทหรือน้อยกว่า 16 28.57 
      20,001 - 100,000 บาท 32 57.14 
      100,001 บาทหรือมากกว่า 8 14.29 
Minimum  =  5,000 Maximum  =  840,000  
Mean         =  67,247.37 S.D.           =  94,619.557  
 จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลรายได้ของครัวเรือนนอกภาคการเกษตร ป ี2558 ของของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดในเขตภาคตะวนัออก ปรากฏผลดังนี ้
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 1) รายได้จากการรับจ้าง จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 48.00 มีรายได้จากการรับจ้างช่วง 
10,001 - 50,000 บาท ร้อยละ 40.00 มีรายได้จากการรับจ้าง 50,001 บาทหรือมากกว่า ร้อยละ 12.00 มรีายได้จากการ
รับจ้าง 10,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีรายได้จากการรับจ้าง 42,937.50 บาท  
 2) รายได้จากการรับราชการ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 33.33 มีรายได้จากการรบัราชการ
ช่วง 50,001 - 150,000 บาท ร้อย33.33 มรีายได้จากการรับราชการ 150,001 บาท หรือมากกว่า และร้อยละ 33.33 มี
รายได้จากการรับราชการ 50,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีรายไดจ้ากการรับราชการ เฉลี่ย 194,117.65 บาท  
 3) รายได้จากการค้าขาย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 57.14 มีรายได้จากการค้าขายชว่ง 
30,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 28.57 มีรายได้จากการค้าขาย 30,000 บาทหรือน้อยกวา่ ร้อยละ 14.29 มีรายได้จาก
การค้าขาย 100,001 บาทหรือมากกว่า โดยมีรายได้จากการค้าขายเฉลี่ย 71,928.57 บาท  
 4) รวมรายได้นอกภาคการเกษตรทัง้หมด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 57.14 มีรายได้รวม
นอกภาคการเกษตรชว่ง 20,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 28.57 มีรายได้รวมนอกภาคการเกษตร 20,000 บาทหรือน้อย
กว่า ร้อยละ 14.29 มีรายดีรวมนอกภาคการเกษตร 100,001 บาทหรือมากกว่า โดยมีรายได้รวมนอกการภาค
เกษตรเฉลี่ย 67,247.37 บาท  
 
ตารางท่ี 6 รายจ่ายของครัวเรือนในภาคการเกษตร ปี 2558 
                   
สภาพทางเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 
จากการท านา (n = 18)   
      10,000 บาทหรือน้อยกว่า 3 16.67 
      10,001 - 30,000 บาท 10 55.56 
      30,001 บาทหรือมากกว่า 5 27.78 
Minimum  =  2,000 Maximum  =  100,000  
Mean         =  29,365.83 S.D.           =  19,228.271  
จากการท าไร่ (n = 58)   
      1,000 บาท หรือน้อยกว่า 19 32.75 
      1,001 - 10,000 บาท 30 51.72 
      10,001 บาท หรือมากกว่า 9 15.52 
Minimum  =  2,000 Maximum  =  53,000  
Mean         =  20,482.76 S.D.           =  13,698.817  
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
                  
สภาพทางเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 
 จากการท าสวน (n = 35)   
      10,000 บาท หรือน้อยกว่า 6 17.14 
      10,001 - 40,000 บาท 16 45.71 
      40,001 บาท หรือมากกว่า 13 37.14 
Minimum  =  2,000 Maximum  =  140,000  
Mean         =  38,277.78 S.D.           =  28,871.747  
จากการเลี้ยงสัตว์ (n = 50)   
      5,000 บาท หรือน้อยกว่า 3 25.00 
      5,001 - 20,000 บาท 7 58.33 
      20,001 บาท หรือมากกว่า 2 16.67 
Minimum  =  500 Maximum  =  80,000  
Mean         =  14,412.00 S.D.           =  14,418.223  
รวมรายจ่ายในภาคการเกษตรทั้งหมด      
(n = 210)                                                                            
      10,000 บาทหรือน้อยกว่า 11 9.82 
      10,001 - 50,000 บาท 74 66.07 
      50,001 บาทหรือมากกว่า 27 24.11 
Minimum  =  4,000 Maximum  =  380,000  
Mean         =  45,120.95 S.D.           =  39,449.709  
 
 จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลรายจ่ายของครัวเรือนในภาคการเกษตร ปี 
2558 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อในเขตภาคตะวันออก ปรากฏผลดังนี้ 
 1) รายจ่ายจากการท านา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อย55.56 มีรายจ่ายจากการ
ท านาช่วง 10,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 27.78 มีรายจ่ายจากการท านา 30,001 บาทหรือมากกว่า 
ร้อยละ 15.52 มีรายจ่ายจากการท านา 10,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีรายจ่ายจากการท านาเฉลี่ย 
29,365.83 บาท  
 2) รายจ่ายจากการท าไร่ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.72 มีรายจ่ายจาก
การท าไร่ช่วง 1,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 32.75 มีรายจ่ายจากการท าไร่ 1,000 บาทหรือน้อยกว่า 
และร้อยละ 15.52 มีรายจ่ายจากการท าไร่ 10,001 บาทหรือมากกว่า โดยมีรายจ่ายจากการท าไร่
เฉลี่ย 20,482.76 บาท  
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 3) รายได้จากการท าสวน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.71 มีรายจ่ายจาก
การท าสวนช่วง 10,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 37.14 มีรายจ่ายจากการท าสวน 40,001 บาทหรือ
มากกว่าและร้อยละ 17.14 มีรายจ่ายจากการท าสวน 10,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีรายจ่ายจาก
การท าสวนเฉลี่ย 38,277.78 บาท  
 4) รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.33 มีรายจ่าย
จากการท าสวนช่วง 5,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 25.00 มีรายจ่ายจากการท าสวน 5,000 บาทหรือ
น้อยกว่า และร้อยละ 16.67 มีรายจ่ายจากการท าสวน 20,001 บาทหรือมากกว่า โดยมีรายจ่ายจาก
การท าสวนเฉลี่ย 14,412.00 บาท  
 5) รวมรายจ่ายในการเกษตรทังหมด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.00 มี
รายจ่ายรวมในภาคการเกษตรช่วง 10,001 - 50,000 บาท ร้อยละ 24.11 มีรายจ่ายรวมในภาค
การเกษตร 50,001 บาทหรือมากกว่า ร้อยละ 9.82 มีรายจ่ายรวมในภาคการเกษตร 10,000 บาท
หรือน้อยกว่า โดยมีรายจ่ายรวมในภาคการเกษตรเฉลี่ย 45,120.95 บาท  
 
ตารางท่ี 7 พ้ืนที่การถือครองในภาคการเกษตร ปี 2558 
                   
สภาพทางเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ (n = 112)   
      5 ไร่หรือน้อยกว่า 16 14.29 
      6 - 20 ไร่ 76 67.86 
      21 ไร่หรือมากกว่า 20 17.86 
Minimum  =  2 Maximum  =  60  
Mean         =  14.35 S.D.           =  9.917  
  
 จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลพ้ืนที่การถือครองในภาคการเกษตร ปี 
2558 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อของภาคตะวันออกปรากฏผลดังนี้ 
 1) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.86 มีพ้ืนที่การถือ
ครองในภาคการเกษตรซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เองช่วง 6 - 20 ไร่ ร้อยละ 17.86 มีพื้นที่การถือครอง
ในภาคการเกษตรซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เอง 21 ไร่หรือมากกว่า ร้อยละ 14.29 มีพ้ืนที่การถือครอง
ในภาคการเกษตรซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เอง 5 ไร่หรือน้อยกว่า โดยมีพ้ืนที่การถือครองในภาค
การเกษตรซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เองเฉลี่ย 14.29 ไร่  
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ตารางท่ี 8 หนี้สินของครัวเรือน ปี 2558 
                   
สภาพทางเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 
สหกรณ์ (n = 9)   
      10,000 บาท หรือน้อยกว่า 1 11.1 
      10,001 - 100,000 บาท 6 66.7 
      100,001 บาท หรือมากกว่า 2 22.2 
Minimum  =  10,000 Maximum  =  1,500,000  
Mean         =  232,777.78 S.D.         =  491,319.086  
สภาพทางเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 
กองทุนหมู่บ้าน (n = 90)   
      10,000 บาทหรือน้อยกว่า 29 32.22 
      10,001 - 30,000 บาท 45 50.00 
      30,001 บาทหรือมากกว่า 16 17.78 
Minimum  =  5,000 Maximum  =  99,000  
Mean         =  21,929.45 S.D.           =  15,769.450  
ธ.ก.ส./สถาบันการเงิน (n = 99)   
      50,000 บาทหรือน้อยกว่า 32 32.32 
      50,001 - 150,000 บาท 40 40.40 
      150,001 บาทหรือมากกว่า 27 27.27 
Minimum  =  10,000 Maximum  =  1,200,000  
Mean         =  131,156.42 S.D.       =  139,968.809  
รวมหนี้สินของครัวเรือนทั้งหมด (n = 112)   
      50,000 บาทหรือน้อยกว่า 26 23.21 
      50,001 - 150,000 บาท 52 46.43 
      150,001 บาทหรือมากกว่า 35 31.25 
Minimum  =  8,000 Maximum  =  1,779,000  
Mean         =  154,568.63 S.D.       =  189,500.218  
 
 จากตารางที่ 8 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลหนี้สินของครวัเรือน ปี 2558 ของเกาตรกรผูเ้ลี้ยงเป็ดเนือ้
ในเขตภาคตะวันออก ปรากฏผลดังนี้ 
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 1) สหกรณ์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.7 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืมสหกรณ์
ช่วง 10,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 22.2 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืมสหกรณ์ 100,001 บาทหรือมากกว่า และ
ร้อยละ 11.1 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืมสหกรณ์ 10,000 บาทหรือน้อยกว่า โดยมีหนี้สินของครัวเรือนจากการ
กู้ยืมสหกรณ์ เฉลี่ย 232,777.78 บาท  
 2) กองทุนหมู่บ้าน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50.00มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืม
กองทุนหมู่บ้านช่วง 10,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 32.22 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน 10,000 
บาทหรือน้อยกว่า และร้อยละ 17.78 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน 30,001 บาทหรือมากกว่าโดย
มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน เฉลี่ย 21,929.45 บาท  
 3) ธ.ก.ส./สถาบันการเงิน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.40 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการ
กู้ยืม ธ.ก.ส./สถาบันการเงินช่วง 50,001 - 150,000 บาท ร้อยละ 32.32 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืม ธ.ก.ส./
สถาบันการเงิน 50,000 บาทหรือน้อยกว่า ร้อยละ 27.27 มีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืม ธ.ก.ส./สถาบันการเงิน 
150,001 บาทหรือมากกว่า โดยมีหนี้สินของครัวเรือนจากการกู้ยืม ธ.ก.ส./สถาบันการเงินเฉลี่ย 131,156.42 บาท 
   4) รวมหนี้สนิของครัวเรือนทั้งหมด จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 43.46 มหีนี้สินของ
ครัวเรือนทั้งหมดช่วง 50,001 - 150,000 บาท ร้อยละ 31.25 มีหนี้สนิของครัวเรือนทั้งหมด 150,001 บาทหรือมากกว่า 
ร้อยละ 23.21 มหีนี้สินของครัวเรอืนทั้งหมด 50,000 บาทหรือน้อยกว่าโดยมีหนี้สินของครวัเรือนทั้งหมดเฉลี่ย 
154,568.63 บาท  
 2. สภาพการผลิตเป็ดเนื้อของเกษตรกร 
จาการศึกษาพบว่า ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อของเกษตรกร มีขนาดฟาร์มเฉลี่ย 8.24  ไร่ จ านวนโรงเรือนเฉลี่ย 1.56 โรงเรือน 
ลักษณะโรงเรือนทั้งหมดเป็นโรงเรือนแบบปิด และมีจ านวนการเลี้ยงเฉลี่ย 3964.83 ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อมี
ประสบการณ์ในการณ์เลี้ยงโดยเฉลี่ย 14.90 ปี จ านวนแรงงานภายในฟาร์มเฉลี่ย 2.18 คน  ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อส่วนใหญ่
เป็นการเลี้ยงแบบอิสระ โดยมีระยะการเลี้ยงเฉลี่ย 46.79วัน  พักเล้าในแต่ละรอบการเลี้ยงเฉลี่ย 27.79 วัน  ใช้แกลบเป็น
วัสดุรองพ้ืน และส่วนใหญ่ใช้น้ าบาดาล นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารและลูกเป็ดส่วนใหญ่ได้มาจากการติดต่อซื้อเองจาก
ผู้จ าหน่าย 
 3. ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงเป็ดเนื้อเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อทุกรายมีต้นทุนในการเลี้ยง ซึ่ง
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างและค่าใช่จ่ายในโรงเรือน บางรายที่มีต้นทุนในการซื้อที่ดินร่วมด้วย  ทั้งนี้ต้นทุนปัจจัย
การเลี้ยงโดยเฉลี่ยต่อ 1 รอบการเลี้ยงของเกษตรกรทั้งหมด เท่ากับ179768.44 บาท ผลตอบแทนในการเลี้ยงเฉลี่ยต่อ 1 
รอบการเลี้ยงเท่ากับ 91,500.50 บาท 
เกษตรกรร้อยละ 89.29 มีการก่อสร้างโรงเรือนขึ้นมาใหม่  และส่วนใหญ่มีการกู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือสถาบันทาง
การเงิน  รายได้จากการเลี้ยงภายหลังจากหักต้นทุนแล้วพบว่าร้อยละ 87.7 ได้ก าไร มีเกษตรกรบางรายประสบปัญหา
ขาดทุน หรือรายได้ไม่แน่นอน 
 4.  ความพร้อมของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดแบบมีสัญญาผูกพันจากการศึกษา พบว่า ความพร้อมของ
เกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดแบบมีสัญญาผูกพันในระดับมาก 8ประเด็น เรียงตามล าดับได้แก่ การประกันราคารับซื้อเป็ด   
จ านวนและปริมาณการเลี้ยงต่อรุ่น  สินเชื่อในการผลิต มีอุปกรณ์การเลี้ยงครบเพียงพอต่อปริมาณเป็ด ท าเลที่ตั้งของ
ฟาร์มตรงตามรูปแบบ ลักษณะของฟาร์มเป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มก าหนด  ลักษณะของโรงเรือนตรงตามแบบที่บริษัท
ก าหนด  มีแหล่งน้ าใช้เพียงพอ 
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                ส่วนระดับความพึงพอใจปานกลาง 1 ประเด็น เรียงตามล าดับ ได้แก่ มีหลักทรัพย์ค้ าประกันตามสถาพการ
ผลิต ประกอบด้วย ที่ดิน หนังสือค้ าประกันวงเงินจากธนาคาร 
 5.   ศักยภาพในการเลี้ยงเป็ดตามระบบมาตรฐานฟาร์มเปด็เนื้อของเกษตรกร 
                          1)   องค์ประกอบของฟาร์ม 
    ท าเลที่ตั้งของฟาร์ม  พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก  
สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  อยู่ในท าเลที่มีแหล่งน้ าสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค  เป็นบริเวณ
ที่ไม่มีน้ าท่วมขัง  เป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี  ตามข้อก าหนดของมาตรฐานฟาร์ม  ส าหรับที่ตั้งของ
ฟาร์มอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน โรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์  พบว่าฟาร์มของเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ  83.1  เป็นไป
ตามข้อก าหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเป็ดลักษณะของฟาร์ม  พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีเนื้อที่เหมาะสมกับขนาด
ของฟาร์ม  มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ฟาร์มเป็นสัดส่วนชัดเจนและเหมาะสม  ฟาร์มเกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 91.5 มีถนน
ภายในฟาร์มที่ใช้วัสดุคงทน มีความกว้างเหมาะสม  และครึ่งหนึ่งมีรั้วป้องกันสัตว์ชนิดอ่ืนเข้า-ออกบริเวณพ้ืนที่เลี้ยง
สัตว์ได้  บ้านพักอาศัยและอาคารส านักงานมีรั้วกั้นแบ่งแยกจากบริเวณเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจนลักษณะของโรงเรือน  
พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีขนาดของโรงเรือนเหมาะสมกับจ านวนเป็ด  โรงเรือนมีโครงสร้างและส่วนประกอบที่
แข็งแรง  สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ 
  2)   การจัดการฟาร์มการจัดการโรงเรือน  พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีโรงเรือนและอุปกรณ์
ให้อาหารที่สะอาดและแห้ง  มีส่วนการผลิตแยกกันอย่างชัดเจน  มีระยะพักโรงเรือน 5-7 วันก่อนน าเป็ดชุดใหม่เข้ามา
เลี้ยง  มีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์และโรงเรือนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  มีระบบระบายอากาศที่ดี  และฟาร์มของเกษตรกรส่วน
ใหญ่ร้อยละ  88.1  มีการดูแล ซ่อมบ ารุงโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดีการจัดการด้านบุคลากร  พบว่าฟาร์มของ
เกษตรกรทั้งหมดมีจ านวนแรงงานเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนสัตว์เลี้ยง  และมีสัตวแพทย์ควบคุมก ากับดูแลด้าน
สุขภาพสัตว์ภายในฟาร์มคู่มือการจัดการฟาร์ม  พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีคู่มือการจัดการฟาร์ม คู่มือการ
จัดการด้านสุขภาพสัตว์  และพบว่าไม่มีฟาร์มของเกษตรกรในโครงการ ฯ ที่มีคู่มือการจัดการด้านสุขาภิบาล และ
สิ่งแวดล้อมเตรียมโรงเรือน  บันทึกการให้อาหาร  บันทึกข้อมูลการจัดการการผลิต  และพบว่าไม่มีฟาร์มของเกษตรกร 
ที่มีบันทึกข้อมูลการบริหารฟาร์มการจัดการด้านอาหารสัตว์และน้ า  พบว่าฟาร์มของเกษตรกรใช้อาหารสัตว์ที่ได้รับ
อนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ใช้ภาชนะบรรจุสะอาด แห้ง ไม่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ  ใช้อาหารที่
เหมาะสม สอดคล้องกับช่วงอายุและชนิดของเป็ด  ไม่ใส่สารต้องห้ามตามกฎหมายผสมในน้ า  มีการเก็บอาหารสัตว์แยก
เป็นสัดส่วนและมิดชิด  และมีฟาร์มของเกษตรกรส่วนน้อยเพียงร้อยละ  30.5 ที่มีอุปกรณ์ส าหรับผสมยาละลายน้ าให้
เป็ดกินเมื่อจ าเป็น 
  3)   การจัดการด้านสุขภาพสัตว์การป้องกันและควบคุม   
การท าลายเชื้อโรคก่อนเข้า-ออกฟาร์ม  พบว่าฟาร์มเกษตรกรเพียงรายเดียวที่มีบ่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค พาหนะทุกชนิดที่
เข้า-ออกฟาร์ม  และมากกว่าครึ่งหนึ่งมีห้องอาบน้ าและฆ่าเชื้อโรคบุคคลที่เข้าฟาร์ม การป้องกันการสะสมของเชื้อโรค
ในฟาร์ม  พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีเครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อจ านวนเหมาะสมกับขนาดของฟาร์มและใช้งานได้ดี
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค  พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีการท าวัคซีนป้องกันโรคเป็ดทุกตัวในฟาร์มตามค าแนะน า
ของสัตวแพทย์ประจ าฟาร์มการควบคุมโรค  พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดมีการแยกเป็ดป่วยออกจากฝูง  ฟาร์ม
เกษตรกรส่วนน้อยมีบริเวณเฉพาะส าหรับท าลายซากเป็ดที่ตาย  และพบว่าไม่มีฟาร์ม ที่มีการตรวจวินิจฉัยโรคเป็ดที่
ป่วยหรือตายโดยสัตวแพทย์การบ าบัดโรค  พบว่าฟาร์มของเกษตรกรทั้งหมดปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมการ
ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์  และปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ยาส าหรับสัตว์ 
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     4)  การจัดการสิ่งแวดล้อม  การบ าบัดหรือก าจัดของเสีย  พบวา่ฟาร์มของเกษตรกรมากกว่าครึง่หนึ่ง 
มีระบบก าจัดหรือบ าบัดของเสียทีเ่หมาะสม 
 6. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการเลี้ยงเป็ดเนื้อจากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของปัญหาของเกษตรกรใน
การเลี้ยงเป็ดเนื้ออยู่ในระดับปานกลาง 6 ประเด็น เรียงตามล าดับได้แก่ คุณภาพของลูกเป็ด อาหารส าหรับเลี้ยงเป็ด 
ที่ตั้งและปัจจัยด้านโรงเรือน แหล่งเงินทุน ระบบสาธารณูปโภค ความรู้ในการเลีย้งเป็ดเนื้อ และระดับนอ้ย 4 ประเด็น 
เรียงตามล าดับ ได้แก่ ต้นทุนและผลตอบแทน การตลาดและราคาซื้อขายเป็ดสดในท้องตลาด การเกิดโรค และโรค
ระบาด และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ อธิบายผลการทดลองต่างๆ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ความ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเสนอผลการวิจยัควรเสนอตามล าดับของวัตถุประสงค์ และหรือสมมติฐาน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางสังคมและ เศรษฐกิจของเกษตรกร  ศักยภาพการเลี้ยงเป็ดตามระบบ
มาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร  และการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร  มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามา
อภิปรายดังนี้ 
 1. สภาพพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด  เกษตรกรเลี้ยงเป็ดเนื้อในเขตภาค
ตะวันออกที่ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่สมรสแล้ว มีอายุเฉลี่ย 49.94ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.57 คน   มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.57 คน ซึ่งคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท าไร่เกษตรกรบางรายมีรายได้ภาคการเกษตรนอกเหนือจากการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การท านา ท าสวน ท าไร่  รายได้
รวมภาคการเกษตร (ท านา ท าสวน ท าไร่ เลี้ยงสัตว์และอ่ืน  ๆ) เฉลี่ย 98,701.43 บาทต่อปี ซึ่งรายได้ภาคการเกษตรหลัก
มาจากการเลี้ยงสัตว์  เกษตรกรบางส่วนมีรายได้นอกภาคการเกษตร เช่น รับจ้าง ราชการ ค้าขาย โดยค่าเฉลี่ยรายได้รวม
นอกภาคเกษตรเฉพาะผู้ที่มีรายได้นอกภาคเกษตร เท่ากับ 67,247.37 บาทต่อปี  ทั้งนี้ รายได้รวมทั้งหมดของครัวเรือน 
เฉลี่ย 165,948.8 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในภาคเกษตร เฉลี่ย 45120.95 บาทต่อปีเกษตรกรส่วนใหญ่มีภาวะหนี้สินกับ 
ธ.ก.ส. หรือสถาบันทางการเงิน  ภาวะหนี้สินรวมเฉลี่ยของครัวเรือน 154568.63 บาท  เกษตรกรร้อยละ 100 เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ 14.35 ไร่ นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มี
ต าแหน่งทางสังคม และไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มใดๆ  
 2. สภาพการผลิตเป็ดเนื้อของเกษตรกร    ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อของเกษตรกร มีขนาดฟาร์มเฉลี่ย 8.24  ไร่ 
จ านวนโรงเรือนเฉลี่ย 1.56 โรงเรือน ลักษณะโรงเรือนทั้งหมดเป็นโรงเรือนแบบปิด และมีจ านวนการเลี้ยงเฉลี่ย 3964.83 
ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อมีประสบการณ์ในการณ์เลี้ยงโดยเฉลี่ย 14.90 ปี จ านวนแรงงานภายในฟาร์มเฉลี่ย 2.18 คน  
ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบอิสระ โดยมีระยะการเลี้ยงเฉลี่ย 46.79วัน  พักเล้าในแต่ละรอบการเลี้ยง
เฉลี่ย 27.79 วัน  ใช้แกลบเป็นวัสดุรองพ้ืน และส่วนใหญ่ใช้น้ าบาดาล นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารและลูกเป็ดส่วนใหญ่
ได้มาจากการติดต่อซื้อเองจากผู้จ าหน่าย 
 3.  ศักยภาพการเลี้ยงเป็ดตามระบบมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร   
 กรมปศุสัตว์  (2542)  ได้ก าหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเป็ดเพ่ือให้ฟาร์มที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มที่
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ยึดถือปฏิบัติ  ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการประเมินเพ่ือเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงเป็ดตามระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  พ.ศ. 2542  ซึ่ง
การตรวจสอบจะต้องด าเนินตามระเบียบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเป็ด  ซึ่งมีองค์ประกอบหลักตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
4 ด้าน  ได้แก่  องค์ประกอบของฟาร์ม  การจัดการฟาร์ม  การจัดการด้านสุขภาพสัตว์  และการจัดการด้านสิ่งแววล้อม 
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 1.1  องค์ประกอบฟาร์ม  จากผลการวิจัยองค์ประกอบหลักมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเป้ดในด้านองค์ประกอบ
ของฟาร์ม  ทั้งเรื่องท าเลที่ตั้งของฟาร์ม  ลักษณะของฟาร์ม  และลักษณะของโรงเรือน  พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดได้
ปฏิบัติตามองค์ประกอบทางด้านนี้  แต่ยังพบเกษตรกรบางรายที่ยังไม่พร้อมในเรื่องที่ตั้งของฟาร์ม ซึ่งอยู่ห่างจาก
แหล่งชุมชน โรงฆ่าสัตว์  ตลาดนัดค้าสัตว์ไม่ถึง  5 กิโลเมตร ฟาร์มส่วนใหญ่ที่พบปัญหานี้ก่อสร้างมาเป็นระยะ
เวลานาน  ในอดีตหน่วยงานราชการในท้องถิ่นยังไม่เข้มงวดในเรื่องนี้ เรื่องการมีรั้วกั้นรอบฟาร์ม  มีฟาร์มเพียงครึ่งหนึ่ง
ที่มีรั้วป้องกันสัตว์ชนิดอ่ืนเข้า-ออกบริเวณพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ได้ มีรั้วกั้นแบ่งแยกระหว่างบ้านพักส านักงานกับบริเวณ
เลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน  อาจเป็นเพราะการก่อสร้างรั้วต้องใช้เงินทุนสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในรายที่เพ่ิงสร้างฟาร์มใหม่  
เกษตรกรเพ่ิงใช้เงินลงทุนในการสร้างโรงเรือนในปริมาณที่สูงมากและยังมีหนี้สินอยู่ 
  1.2  การจัดการฟาร์ม  จากผลการวิจัยในด้านการจัดการฟาร์ม  ในเรื่องการจัดการโรงเรือน  พบว่า
เกษตรกรเกือบทั้งหมดได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบทางด้านนี้  มีเพียงเล็กน้อยที่ขาด การดูแล ซ่อมบ ารุงโรงเรือนและ
อุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดี  อาจเป็นเพราะเป็นฟาร์มที่ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน  โครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์มีสภาพ
เก่า เสื่อมโทรมท าให้ยากต่อการซ่อมบ ารุง  เรื่องการจัดการด้านบุคลากร พบว่าเกษตรกรทั้งหมดได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดนี้  ในส่วนคู่มือการจัดการฟาร์ม  และระบบบันทึกข้อมูล  พบว่าเกษตรกรทั้งหมดยังไม่มีการจัดท าคู่มือ
การจัดการด้านสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม  และไม่มีบันทึกข้อมูลการบริหารฟาร์ม  อาจเป็นเพราะเกษตรกรจะให้
ความส าคัญกับกระบวนการผลิตและผลผลิตที่ได้รับ  มากกว่าให้ความส าคัญกับองค์ประกอบส่วนอ่ืน ๆ  เรื่องการ
จัดการด้านอาหารสัตว์และน้ ามีฟาร์มเกษตรกรเพียงเล็กน้อยที่มีอุปกรณ์ส าหรับผสมยาละลายน้ าให้สุกรกิน  
  1.3  การจัดการด้านสุขภาพสัตว์  การจัดการด้านนี้พบความบกพร่องในหลายหัวข้อได้แก่  การ
ท าลายเชื้อโรคก่อนเข้า-ออกฟาร์ม  ทั้งการมีบ่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค พาหนะทุกชนิดที่เข้า-ออกฟาร์ม และห้องอาบน้ าฆ่า
เชื้อโรคบุคคลที่เข้าฟาร์ม  หัวข้อการควบคุมโรค  ฟาร์มเกษตรกรทั้งหมดไม่มีการปฏิบัติในเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรค
เป็ดที่ป่วยหรือตายโดยสัตวแพทย์  แต่จะท าการวินิจฉัยโรคโดยสัตวบาลแทน และมีเกษตรกรเพียงบางส่วนที่มีบริเวณ
เฉพาะส าหรับท าลายซากเป็ดที่ตาย  ซึ่งการก่อสร้างบ่อน้ ายาฆ่าเชื้อ  ห้องอาบน้ า  และที่ท าลายซาก  ต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินการสูง  ในส่วนของการป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม  การสร้างภูมิคุ้มกันโรค  และ
การบ าบัดโรค  เกษตรกรทั้งหมดปฏิบัติตามองค์ประกอบทางด้านนี้ 
  1.4  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  จากผลการวิจัยในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  เรื่องการบ าบัด
หรือก าจัดของเสีย  มีฟาร์มเกษตรกรมากกว่าครึ่งหนึ่งที่มีระบบบ าบัดของเสียที่เหมาะสม โดยฟาร์มที่ไม่มีระบบบ าบัด
ของเสียส่วนใหญ่เป็นฟาร์มที่สร้างใหม่  อาจเป็นเพราะไม่มีงบประมาณในการจัดท า  เนื่องจากการจัดท าระบบบ าบัด
ของเสียต้องใช้งบประมาณสูง 
 4. ความพร้อมของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดแบบมีสัญญาผูกพัน 
            ความพร้อมของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ดแบบมีสัญญาผูกพันในระดับมาก ประเด็น เรียงตามล าดับได้แก่ 
การประกันราคารับซื้อเป็ด   จ านวนและปริมาณการเลี้ยงต่อรุ่น  สินเชื่อในการผลิต มีอุปกรณ์การเลี้ยงครบเพียงพอ
ต่อปริมาณเป็ด ท าเล ที่ตั้งของฟาร์มตรงตามรูปแบบ ลักษณะของฟาร์มเป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มก าหนด  ลักษณะ
ของโรงเรือนตรงตามแบบที่บริษัทก าหนด  มีแหล่งน้ าใช้เพียงพอ  มีความสอดคล้องกับรูปแบบการท าการเกษตรแบบ
มีสัญญาผูกพันธ์สิทธิชัย  พัฒนสุวรรณ และคณะ (2549) กล่าวว่า การเกษตรแบบมีสัญญานั้น ผู้รับซื้อสามารถ
ก าหนดความแน่นอนของวัตถุดิบ ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ตนจะรับซื้อ โดยที่ตัวเองไม่ต้องเป็นเจ้าของหน่วยการ
ผลิตทางการเกษตรนั้นเสียเอง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังมีความเป็นอิสระ โดยเป็นเจ้าของหน่วยผลิตของตนอยู่ 
แต่มีการท าสัญญาล่วงหน้ากับผู้รับซื้อเกี่ยวกับปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่ตนจะผลิตป้อนให้ 
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ผลิตผลการเกษตรที่มีการใช้ระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน ได้แก่ การเลี้ยงไก่ การผลิตถัวเหลืองฝัก
สดเพ่ือผลิตอาหารกระป๋อง การปลูกมันฝรั่ง การผลิตอ้อยท าน้ าตาล การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นยูคา
ลิปตัสและไม้ไผ่ การปลูกมะเขือเทศเพ่ือท าอาหารกระป๋อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์แตงโม 
แคนตาลูป เป็นต้น เชษฐ์ สวยงาม (2550)  กล่าวว่า การผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน เป็นกระบวนการ
ผลิตที่มีลักษณะข้อตกลง หรือสัญญาระหว่างเกษตรกรกับบริษัทที่มีการตกลงล่วงหน้าที่จะส่งมอบ
ผลผลิตให้แก่บริษัทในปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ก าหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขส าคัญ คือ บริษัท
จะต้องสร้างหลักประกันในกระบวนการผลิต รวมถึงหลักประกันในการส่งมอบวัตถุดิบแก่เกษตรกรที่
ใช้ในการขยายการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมาย 
 5.  ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 
   ปัญหาต่อการเลี้ยงเป็ดเนื้อตามระบบมาตรฐานฟาร์มที่อยู่ในระดับสูงที่สุดคือขาด
แคลนเงินทุนในการปรับปรุงระบบการจัดการฟาร์ม  เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินอยู่แล้ว  
และการปรับปรุงฟาร์มในบางเรื่องต้องใช้เงินทุนสูง  รองลงมาคือท าเลที่ตั้งของฟาร์มไม่เหมาะสม  ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะพบในฟาร์มที่ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน ปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ  อาจเป็นเพราะขาดนักวิชาการส่งเสริม ขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างาน  ปัญหา
การใช้มาตรฐานฟาร์มมีความยุ่งยาก  และปัญหาขาดแรงงานภายในฟาร์มเนื่องจากบางพ้ืนที่หา
แรงงานยาก  และอาชีพเลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนอยากท า 
   จากการศึกษาข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดตามระบบมาตรฐาน
ฟาร์มพบว่า  ข้อเสนอแนะทั้งหมดเป็นการขอความช่วยเหลือ ให้ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
เงินทุน  แรงงาน  การให้ความรู้ การให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความช านาญ  ซึ่งด าเนินการโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ด าเนินการเอง  จาก
ข้อเสนอแนะที่เกษตรกรได้เสนอมา สามารถให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรได้ แต่มีข้อเสนอแนะบาง
ข้อที่น ามาพิจารณาแล้วท าได้ยากในเรื่องการช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงฟาร์ม น่าจะ
ช่วยได้ในเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนเท่านั้น สรุปผลงานส าคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือการศึกษาครั้ง
นี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง น า
แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและ
ผลการวิจัยที่ผู้ อ่ืน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย เสนอแนะ
แนวทางการวิจัยที่ควรท าต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์   สีสังข์   
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่ได้ให้ค าแนะน า ตรวจและแก้ไขวิทยานิพนธ์ด้วยความกรุณาอย่างสูงจนแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งให้ก าลังใจตลอดเวลาที่ศึกษา และใคร่ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์  ดร. 
มณฑิชา พุทซาค าอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้ให้ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และ
ติดตามการท าวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างยิ่งผู้วิจั ย
ขอขอบพระคุณ อาจารย์อวยชัย ชัยยุทโธ ที่ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้
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ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น  
ตลอดจนให้ความร่วมมือและเป็นก าลังใจด้วยดีเสมอมาคุณค่าอันพึงมีจากการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยขอ
มอบแด่บิดา  มารดา  ครู  อาจารย์  ผู้มีพระคุณ  ทุกท่าน  หากมีข้อบกพร่องใด ๆ ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้
แด่เพียงผู้เดียว ข้อความกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการท าวิจัย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ (2) ระดับการได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชน (3) การผลิตและ
การตลาดผักปลอดภัยในชุมชน (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยใน
ชุมชนของเกษตรกรบ้านป่างิ้ว ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ด าเนินการศึกษาเชิง
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร  ศึกษาการให้การสนับสนุนของหน่วยงานด้านการผลิตและ
การตลาดผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว ตลอดทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเป้าหมาย 
จ านวน  123 คน เครื่องมือที่ ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และ
ค่าสูงสุด ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย  47.50  ปี  ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา จ านวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.50 และ 2.00 คน ตามล าดับ 
อาชีพหลักเป็นเกษตรกร ใช้ทุนและพ้ืนที่ด าเนินการของตนเอง  การด าเนินงานขาดการประชุมร่วม
ของกลุ่มสมาชิกและไม่มีการวางแผนการผลิตและการตลาด แต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันตลาดนัดผัก
ปลอดภัยชุมชน มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) แหล่งให้การสนับสนุนด้านนโยบาย การจัดการความรู้ 
และวัสดุอุปกรณ์ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองในภาพรวมระดับปานกลาง (3) การผลิตผัก
ปลอดภัยของเกษตรกรด าเนินการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการส ารวจแปลงด าเนินการส ารวจและ
ใช้วิธีผสมผสานในการจัดการโรคและแมลงในแปลงปลูก การจัดการดิน เกษตรกรหยุดพักดินและ
จัดการดินในพ้ืนที่ให้เหมาะสมก่อนด าเนินงานผลิตพืช  ด้านการตลาดเกษตรกรผู้ผลิตรวมกลุ่มผู้ผลิต
เพ่ือการจ าหน่ายผลผลิตผักปลอดภัย และด้านการยกระดับมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์มีหน่วยงานให้
การสนับสนุนรับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัย แต่เกษตรกรยังขาดการแปรรูปผลผลิตและบรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสม (4) จากการศึกษาปัญหา เกษตรกรเสนอปัญหาด้านการด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วยการ
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ขาดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการแปรรูปผักปลอดภัย  ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การตลาด และสภาพปัญหาด้านความเหมาะสมของสถานที่จ าหน่ายผักปลอดภัย  และเกษตรกรให้
ข้อเสนอแนะโดยให้หน่วยงานสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัย   
 
ค าส าคัญ: การผลิต การตลาด ผักปลอดภัย ชุมชนบ้านป่างิ้ว จังหวัดเชียงราย 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to study (1) social and economic state (2) the level 
of their being supported by various sources on production and marketing of pesticide-free 
vegetables; (3) the production and marketing of pesticide-free vegetables; and (4 )  their 
problems and suggestions on the production and marketing of pesticide-free vegetables of 
123 farmers in Ban Pangiw community in Robwieng Sub-District, Mueang District, Chiang Rai 
Province. The data were collected by interviewing these farmers. The statistical methodology 
used to analyze the data by computer programs was frequency, percentage, mean, standard 
deviation, minimum value, and maximum value. The findings of this study were as follows: 
( 1 )  most of the studied farmers were male with average age 47.50 years. They were 
educated at primary level. Their average number of household member and household 
labor were 3.50 and 2.00 persons respectively. Their main occupation was a farmer. They 
used their own capital and their own land for their pesticide-free vegetable production. They 
lacked group meetings and had no plan for the production and marketing of their pesticide-
free vegetables, however, they participated in setting weekend markets to distribute their 
produce and utilized their local wisdom. ( 2 )  supporting on the policy, knowledge 
management, and materials/equipment from the office of agriculture in Mueang Chiang Rai 
District was generally at medium level. (3 )  considering the production of pesticide-free 
vegetable, it was found that they applied organic fertilizer, surveyed and used integrated 
methods for eliminating plant diseases and insects in their plantation. They rested and 
managed the earth in their area. Considering the marketing aspect, it was found that they 
united in distributing their pesticide-free vegetables which were guaranteed to meet the 
standards by a government sector, but they had no processed food and packaging. And (4) 
the studied farmers had problems with the lack of knowledge and technology of pesticide-
free vegetable production and processed food. They lacked marketing network and they 
had insufficient marketplaces for distributing their produce. They suggested that related 
sectors should have supported them on the pesticide-free vegetable production technology. 

 
Keywords: Production, Marketing, Pesticide-Free Vegetable, Ban Pangiw community        
                Chiang Rai Province 
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บทน า 
 การพัฒนาการเกษตรแม้จะน าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร  แต่ก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีและผู้บริโภครวมทั้งสิ่งแวดล้อม  
นอกจากปัญหาสุขภาพแล้วการใช้สารเคมีเกษตรยังก่อให้เกิดปัญหาต่อสมรรถนะของดิน  มลพิษต่อแหล่ง
น้ า และการแพร่กระจายของสารพิษในอากาศในแหล่งเพาะปลูก เป็นการเพ่ิมภาระต้นทุนในการจัดการดูแล
สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ แต่ละปีภาครัฐต้องเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากในการดูแลผู้เจ็บป่วยจาก
สารเคมี   ทั้งที่มีอาการเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรังจากสารพิษตกค้างในร่างกาย  ผลกระทบที่รุนแรงขึ้น
ดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ระบบการผลิตที่ปลอดสารพิษและสู่
ระบบเกษตรอินทรีย์ และได้รับการตอบรับในเชิงนโยบายจากรัฐบาลในที่สุด 
 กรมวิชาการเกษตรริเริ่มโครงการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษที่เรียกว่า “ผักอนามัย” ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2526 วัตถุประสงค์เพ่ือเร่งรัดแก้ปัญหาสารพิษในพืชผัก โดยการสนับสนุนทางวิชาการแก่เกษตรกร ใน
การผลิตพืชผักให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ปี พ.ศ. 2534 กรมวิชาการเกษตรปรับปรุงโครงการผลิตพืชผัก
อนามัย เป็น “โครงการน าร่องผลิตพืชผักและผลไม้อนามัย” เป้าหมายถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ สร้าง
แบบอย่างการปฏิบัติที่ถูกหลักวิชาการ ก าหนดระบบการผลิตและระบบการตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภัย ตลอดจนก าหนดมาตรฐานของสินค้า ปี พ.ศ. 2535 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดนโยบาย
เคมีเกษตร  จุดมุ่งหมายส าคัญในการลดการใช้สารเคมีที่มีอันตรายในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  เพ่ิม
ทางเลือกในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ือลดและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ผลิต
และสิ่งแวดล้อม 

มาตรการเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2546, น.22) ดังค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
271/2546 ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2546  เรื่องการด าเนินแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน  
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุล พอดีและพอประมาณ
อย่างมีเหตุผล เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ 
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ซึ่งมีแนวทางให้ท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน (มท 0891.4/ว 
658 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549) โดยในปี พ.ศ. 2549  เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพ้ืนที่สาธารณะจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินกิจกรรมการผลิตผัก ต่อมาส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย 
ร่วมกับเทศบาลเมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จัดสรรพ้ืนที่สาธารณะร่วมกันจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว   

ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 พัฒนาจากกลุ่มราษฎรผู้
ด าเนินกิจกรรมการผลิตผัก โดยการรวมตัวจากผู้น าชุมชน  คือนายเอกชัย  ไชยา และได้รับการสนับสนุน
จากส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย   ด าเนินงานให้เกษตรกรผลิตผักในพ้ืนที่ว่างเปล่า (ของเอกชน) 
เป้าหมายเพ่ือบริโภคและจ าหน่ายผัก  ต่อมาเอกชนเจ้าของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ท าให้เกษตรกรต้อง
แยกตัวด าเนินการผลิตในพ้ืนที่ของตนเอง และพ้ืนที่ว่างเปล่าในหาดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงรายในการเพ่ิมองค์ความรู้การผลิตพืช การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการ
สร้างตลาดชุมชนเพ่ือจ าหน่ายผัก 

ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว 
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ตลอดจนองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง  ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานการผลิตและการตลาดของ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือน าไปวางแผนเชิงกลยุทธ์สร้างแนวทางการพัฒนา
ด้านการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว โดยต้องอาศัยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ให้การสนับสนุน พัฒนาการด าเนินงาน  หน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อน
ด้านการด าเนินงาน ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการแผนงานร่วมกัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในชุมชน 

สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
-เพศ -ทุนด าเนินการ     -อายุ -การถือครองที่ดิน 
-สถานภาพการสมรส -การประชุมกลุ่มสมาชิก 
-ระดับการศึกษา  -การวางแผนการผลิตและตลาด 
-จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิก   
จ านวนแรงงานในครัวเรือน    
-การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตพืช  
 -อาชีพหลักในครัวเรือน 

 

การสนับสนุนในชุมชนจากแหล่งต่าง ๆ 
-ผู้น าชุมชน  -ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย 
-องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
-เทศบาลนครเชียงราย  -องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
-ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองเชียงราย 

การผลิตผักปลอดภัยในชุมชน 
-ปีเริ่มต้นกิจกรรมการผลิต - การใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนการด าเนินการ-ชนิดพืชผักท่ีด าเนินงานในพื้นที่  
-การใช้ปุ๋ยในการผลิตผักปลอดภัย  -การจ้างแรงงานด าเนินงานผลิต   -การส ารวจโรคและแมลงใน
แปลงปลูก-วิธีการป้องกันก าจัดโรคและแมลง-วิธีการก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก 
-การพักและการจัดการดินในพ้ืนที่ปลูก  -การด าเนินงานการแปรรูปผลผลิต   -การวางแผนการผลิต    
-รูปแบบการแปรรูปผลผลิต 
การตลาดผักปลอดภัยในชุมชน 
-รูปแบบการจ าหน่ายผักปลอดภัย     -ชนิดผักท่ีมีความต้องการผลิตมากที่สุด 
-บรรจุภัณฑ์ในการจ าหน่ายผลิตผลผักปลอดภัย     -หน่วยงานรับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัย 
 

กลุ่มเกษตรกรผลิตผัก
ปลอดภัยบ้านป่างิ้ว  

ต าบลรอบเวียง 
อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะการ
ผลิตและการตลาด
ผักปลอดภัย
เกษตรกร 
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2.2 เพ่ือศึกษาระดับการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตและ 
      การตลาดผักปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชน  
2.3 เพ่ือศึกษาการผลิตและการตลาดผักปลอดภยัของเกษตรกรในชมุชน 
2.4 เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยของ 
      เกษตรกรในชุมชน  
 

วิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้ประชากรในการวิจัย  คือเกษตรกรผู้ผ่านการอบรม 

การผลิตผักปลอดภัยจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  และอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านป่างิ้ว 
ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย จ านวนทั้งสิ้น 123 รายโดยการจัดเก็บข้อมูลจาก
ประชากรทั้งหมด ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง   เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็นของเกษตรกร โดยในแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในชุมชน 
ตอนที่ 2 ระดับการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดผัก

ปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชน 
ตอนที่ 3 สภาพการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชน 

 ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชน 
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้  ด้วยวิธีวิจัยเชิงส ารวจมาจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) น าค่าสถิติที่
ได้มาบรรยายเชิงพรรณนาในการอธิบายผลข้อมูล 

 
ผลการวิจัย 

สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในชุมชน 
 จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47.50 ปี สถานภาพสมรส
แล้ว ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.50  คน จ านวนแรงงาน
ในครัวเรือนเฉลี่ย 2  คน อาชีพหลักในครัวเรือนเป็นเกษตรกร ทั้งหมดใช้ทุนด าเนินการของตนเอง  
ลักษณะพ้ืนที่ถือครองของการใช้ประโยชน์ที่ดินด าเนินการในพ้ืนที่ของตนเอง ส่วนใหญ่ไม่มีการ
ประชุมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรและไม่มีการวางแผนการผลิตและการตลาด กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกส่วนใหญ่คือวันตลาดผักชุมชน รองลงมาคือกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน  และการลง
แขกการผลิต ตามล าดับ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การใช้น้ าซาวข้าวไปราด
บนกองปุ๋ยหมัก เพ่ือประโยชน์การผลิตพืชผักปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ย 

ระดับการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยของ
เกษตรกร 
  จากการวิจัยพบว่า การได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดผักปลอดภัย  6 
ด้าน จากแหล่งศึกษา 6 แหล่ง พบว่าเกษตรกรได้รับการสนับสนุนด้านการสนับสนุนนโยบายส่งเสริม
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การผลิตและการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.70) หน่วยงานให้การสนับสนุน
ระดับมาก 2 แหล่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย  และส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามล าดับ เกษตรกรได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 1.91) หน่วยงานให้การสนับสนุนระดับมาก 2 แหล่งได้แก่ ผู้น าชุมชน และส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองเชียงราย ตามล าดับ เกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.64) หน่วยงานให้การสนับสนุนระดับปานกลาง ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย และส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย เกษตรกรได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ
อุปกรณ์ด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.70) หน่วยงานให้การสนับสนุน
ระดับมาก คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  หน่วยงานให้การสนับสนุนระดับระดับปานกลาง 
คือส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย  และเทศบาลนครเชียงราย ตามล าดับ  เกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนด้านการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.39) 
หน่วยงานให้การสนับสนุนระดับปานกลาง 2 แหล่ง ได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย  และ
เทศบาลนครเชียงราย ตามล าดับ  เกษตรกรได้รับการสนับสนุนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.50) หน่วยงานให้การสนับสนุนระดับปานกลาง 3 แหล่ง ได้แก่ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย  ผู้น าชุมชน และเทศบาลนครเชียงราย ตามล าดับ 

สภาพการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชน   
 การวิจัยสภาพการผลิตผักปลอดภัย พบว่าเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตผักปลอดภัยก่อนปี พ.ศ. 
2543 ก่อนการด าเนินการผลิตผักปลอดภัยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่เพ่ือผลิตพืชไร่ รองลงมา
ผลิตข้าว ชนิดผักด าเนินงานผลิตในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ผักคะน้า ผักกาด กวางตุ้ง 
ฮ่องเต้ ตามล าดับ การใช้ปุ๋ยในระบบผลิตส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนมากไม่มีการจ้างแรงงาน
ด าเนินการผลิต ส่วนน้อยจ้างแรงงานในครัวเรือนหรือเครือญาติ ส่วนมากมีการส ารวจโรคและแมลงใน
แปลงปลูก และใช้วิธีการผสมผสานในการจัดการป้องกันก าจัดโรคและแมลงในแปลงปลูก ส่วนใหญ่ใช้
แรงงานในครัวเรือนในการก าจัดวัชพืช  ส่วนมากมีการพักดินและจัดการดินในพ้ืนที่เพาะปลูก ส่วน
ใหญ่ไม่มีการแปรรูปผลิตผลการเกษตร ส่วนมากไม่มีการวางแผนระบบการผลิต และส่วนใหญ่ไม่มี
รูปแบบการแปรรูปผลผลิต แต่มีเกษตรกรส่วนน้อยแปรรูปผลผลิตผักปลอดภัยด้วยวิธีการดอง   
 สภาพการตลาดผักปลอดภัย พบว่า เกษตรกรไม่ถึงครึ่งมีรูปแบบการจ าหน่ายในนามกลุ่ม
ผู้ผลิตผักปลอดภัย  และประมาณหนึ่งในสี่เท่ากัน จ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางและจ าหน่ายด้วยตนเอง 
ชนิดผักที่เกษตรกรมีความต้องการผลิตมากที่สุด คือ ผักกาด กวางตุ้ง ฮ่องเต้ ทั้งหมดไม่มีบรรจุภัณฑ์
ในการจ าหน่ายผลิตผลผักปลอดภัย และส่วนใหญ่เห็นว่ามีหน่วยงานให้การสนับสนุนเพ่ือรับรอง
มาตรฐานสินค้าปลอดภัย  

ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร  
ผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้านการผลิต เกษตรกรเสนอปัญหาการขาดความรู้ด้านการผลิต

โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 83 รองลงมาพบว่าเกษตรกรเสนอปัญหาด้านการขาดเทคโนโลยีการผลิตโดยมี
ค่าความถี่เท่ากับ 72 ปัญหาด้านการแปรรูป เกษตรกรเสนอปัญหาด้านการแปรรูปผลผลิตผัก
ปลอดภัยพบว่าการขาดเทคโนโลยีการผลิต ขาดแหล่งเงินทุนในการด าเนินงานมีความถี่เท่ากับ 95 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

107 

ปัญหาด้านการตลาดเกษตรกรได้เสนอปัญหาด้านการขาดเครือข่ายของการตลาดมีค่าความถี่เท่ากับ 
117 ผลการศึกษาการให้ข้อเสนอแนะของเกษตรกรพบว่าเกษตรกรมีความต้องการให้สนับสนุน
เทคโนโลยีการผลิตต่อเกษตรกรมีค่าความถี่เท่ากับ 47 รองลงมาเสนอแนะให้มีบุคลากรก ากับดูแลด้าน
การผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการความถี่เท่ากับ 34  และการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มและการขยาย
ตลาดจ าหน่ายซึ่งมีค่าความถี่เท่ากับ 23  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยของเกษตรกรในชุมชนบ้านป่างิ้ ว 
ต าบลรองเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามาอภิปราย ดังนี้ 

สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในชุมชน พบว่ากิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม
ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมวันตลาดผักชุมชน   ซึ่งสอดคล้องกับอรุณี  เวียงแสง และคณะ (2549, น. 
บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องการจัดการตลาดผักปลอดสารพิษท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมในช่วงการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตสู่ เกษตรกรรมที่ยั่งยืนเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก อ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่า กิจกรรมปฏิบัติการจัดการตลาดผักปลอดสารพิษที่เสริมรายได้ต่อผู้ผลิต และเอ้ือ
โอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าปลอดสารพิษ โดยการจัดตลาดนัดวันอาทิตย์ สามารถตอบสนองต่อ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค และเกษตรกรได้เรียนรู้การจัดการตลาด 
แหล่งให้การสนับสนุนการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว พบว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงานอยู่ ในระดับมาก และสนับสนุน
งบประมาณและสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับผู้น าชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการ
ความรู้อยู่ในระดับมาก   สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หมวดที่ 4 มาตรา 45 (8) จัดท ากิจการใด ๆ 
อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการ
นั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดท า ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การ
จัดท าแผนงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบว่า ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงรายให้การสนับสนุน
นโยบายส่งเสริมระบบการผลิตและการตลาด และการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก ตลอดจนให้การ
สนับสนุนงบประมาณ สื่อประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับ
เทศบาลนครเชียงรายให้การสนับสนุนนโยบายส่งเสริมระบบการผลิตและการตลาดอยู่ในระดับมาก 
ตลอดจนให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ วัสดุอุปกรณ์ การสร้างเครือข่าย และสื่อประชาสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
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ระดับต าบล  มีหน้าที่ส่งเสริมการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์  ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการผลิตด้าน
การเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรกร จัดท าโครงการและกิจกรรมทางการเกษตรเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่
เกษตรกรให้ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร  และการตลาดแก่เกษตรกร  เพ่ือประกอบการตัดสินใจผลิต
และลงทุน 
 การด าเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (คู่มือ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล.กรมส่งเสริมการเกษตร : 2552) ใช้
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.)เป็นกลไกการด าเนินงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรระดับพ้ืนที่ โดยความร่วมมือหลายหน่วยงานรวมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือ(MOU)ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(กรม
ส่งเสริมการเกษตร 2551,น.1-3) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาด้านการเกษตรของท้องถิ่น  
ภารกิจของ ศบกต.ประกอบด้วยภารกิจ 4  ด้าน คือการเก็บข้อมูลด้านการเกษตร (กายภาพ ชีวภาพ  
เศรษฐกิจและสังคม) ,แผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลผ่านเวทีประชาคมระดับต าบล เพ่ือเป็น
ช่องทางจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแหล่งงบประมาณ การเรียนรู้ 
เช่น การถ่ายทอดความรู้  ฝึกอบรม ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และการบริการ
ด้านการเกษตร 

สภาพการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว ผลการวิจัยด้านสภาพการผลิตผัก
ปลอดภัย ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ก่อนเคยด าเนินการปลูกพืชไร่และปลูกข้าว ปัจจุบัน
เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินน ามาผลิตผักปลอดภัย   ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระบบผลิต  
การด าเนินงานด้านการผลิตนั้นไม่มีการจ้างแรงงานในการจัดการผลิตผักปลอดภัย  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเกษตรกรด าเนินงานด้วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในกลุ่มการผลิต  ในด้านการ
ส ารวจโรคและแมลงในแปลงการผลิตนั้นเกษตรด าเนินการส ารวจแปลงด้วยตนเองและใช้วิธีการ
ป้องกันก าจัดโรคและแมลงในแปลงปลูกด้วยวิธีการผสมผสาน  ส าหรับวัชพืชในแปลงปลูกของ
เกษตรกรใช้วิธีการก าจัดด้วยแรงงานในครัวเรือน ด้านดินในพ้ืนที่แปลงปลู กของเกษตรกรนั้น
เกษตรกรมีการจัดการดินโดยใช้วิธีการพักดิน ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก  อินทรียวัตถุ ซึ่งมีผลต่อการ
ปรับปรุงโครงสร้างของดินปลูกให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ด้านการวางแผนการผลิตและ
การแปรรูปผลผลิตเกษตรไม่มีการวางแผนการด าเนินงานตลอดจนไม่มีการแปรรูปผลผลิตผักเพ่ือการ
จ าหน่าย   

 ด้านการตลาดผักปลอดภัย  เกษตรกรมีรูปแบบการจ าหน่ายในผักปลอดภัยร่วมกันใน
รูปแบบกลุ่มผู้ผลิต  โดยมีชนิดผักที่มีความต้องการในการผลิตมากที่สุดประกอบด้วยผักกาด  
ผักกวางตุ้ง และฮ่องเต้  แต่ไม่มีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ในการจ าหน่าย    มีหน่วยงานภายนอก
สนับสนุนการรับรองมาตรฐานสินค้าผักปลอดภัย เช่น  ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย  
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 (เชียงใหม่) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการตลาดผักปลอดภัย
ของเกษตรกร จัดตลาดนัดผักปลอดภัยทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยมีกิจกรรมร่วมของชุมชนในพ้ืนที่
ตลาดนัด ส่งผลให้มีเกิดการส่งเสริมระบบตลาดผักปลอดภัยในพ้ืนที่ 
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 สอดคล้องกับงานวิจัย อรุณี  เวียงแสง และคณะ (2549, น.บทคัดย่อ) เรื่องการจัดการ
ตลาดผักปลอดสารพิษที่เหมาะสมและเป็นธรรมในช่วงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตสู่เกษตรกรรมยั่งยืน
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ากิจกรรมการปฏิบัติเพ่ือการ
จัดการตลาดผักปลอดสารพิษที่สามารถเสริมรายได้แก่ผู้ผลิต และเอ้ือโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า
ปลอดสารพิษ คือการจัดตลาดนัดวันอาทิตย์ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคได้   
 ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อย  โอกาส และปัญหาอุปสรรค   ในการด าเนินการ
กลุ่มเกษตรผู้ผลิตผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว จากข้อมูลการศึกษาได้ดังนี้ 
จุดเด่น : ประชากรศึกษามีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรถึงร้อยละ 71.5 ลักษณะการถือครองที่ดินในการ
ด าเนินงานผลิตผักปลอดภัย เป็นพ้ืนที่ของเกษตรกรเองถึงร้อยละ 65.0 เกษตรกรร่วมกันประกอบ
กิจกรรม ประกอบด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีระบบน้ าจัดการแปลงผักในพ้ืนที่ เกษตรกรใช้ภูมิปัญญา
ชาบ้านในการจัดการผลิต เช่น ใช้น้ าซาวข้าวมาเป็นหัวเชื้อในการผลิตปุ๋ยหมัก การให้การสนับสนุน
จากผู้น าชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง ด้านการส่งเสริมจัดการความรู้ด้านการผลิตผักปลอดภัย 
และมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก 
จุดด้อย : การด าเนินงานกลุ่มขาดกฎระเบียบที่ชัดเจน ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการผลิตพืช ขาด
แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ขาดการสร้างเครือข่ายการตลาดภายนอกชุมชน ขาดแรงงานการสืบทอดด้าน
การเกษตร และเกษตรกรมีระดับการศึกษาค่อนข้างต่ า 
โอกาส : เกษตรกรผู้ผลิตผักในพ้ืนที่ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านความรู้ สนับสนุนด้านการผลิตพืชผักปลอดภัย หน่วยงานส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง
เชียงราย และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านนโยบาย และกระแสการ
บริโภคผักปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
ปัญหาและอุปสรรค : ขาดการวางแผนการผลิต การตลาด และการแปรรูป ร่วมกันระหว่างเกษตรกร 
และหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งขาดการติดตามผลและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรได้รับการสนับสนุนการจัดการความรู้ใน 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 1.83) โดยหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในระดับมาก ได้แก่ ผู้น า
ชุมชนและส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย ซึ่งองค์ความรู้ของเกษตรกรเองจะส่งผลต่อการ
ด าเนินงานผลิตผักปลอดภัยของเกษตรกร ดังนั้นส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย ควรสนับสนุน
นโยบายและส่งเสริมวิชาการด้านการความรู้ด้านการผลิตต่อผู้น าชุมชน เกษตรกร  เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว  

2. จากการศึกษาพบว่า แหล่งให้การสนับสนุนด้านงบประมาณมีการสนับสนุนระดับปาน
กลาง ซึ่งการด าเนินงานแต่ละโครงการหรือแต่ละกิจกรรมต่างหน่วยงานต่างด าเนินงาน ดังนั้นผู้น า
ชุมชน หน่วยงานส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานพัฒนา
ชุมชน ควรร่วมมือศึกษาปัญหาและความต้องการของเกษตรกรด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
เสนอผ่านการประชาคมท้องถิ่น เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการการแก้ปัญหา
และความต้องการภาคการเกษตรในพื้นที่ 
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 3. จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ในรูปแบบการอุดหนุนกลุ่มแบบให้เปล่า จึงควรสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านการส่งเสริมอาชีพการเกษตร จนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการ ติดตามผล และประเมินผลการ
ด าเนินการ 

ผลจากการศึกษาค้นพบจุดเด่น จุดด้อย โอกาส ปัญหาและอุปสรรค ของการด าเนินงาน
ประชากรศึกษาผู้ผลิตผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว  สามารถก าหนดแนวทางกลยุทธ์ในการพัฒนา
ได้ดังนี้   
กลยุทธ์เชิงรุก: 1) ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงรายให้องค์ความรู้ด้านการผลิต แปรรูปและ
การตลาดผักปลอดภัย 2) พัฒนาภูมิปัญญาด้านการใช้น้ าซาวข้าวเพ่ือประโยชน์การท าปุ๋ยหมักต่อ
เกษตรกร 3) ผู้น าชุมชนเสนอแนวทางการพัฒนาแนวการผลิตผักและการตลาดผ่านเวทีประชาคม 
เพ่ือรับการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนการด าเนินงาน
พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการผลิต แปรรูป และการตลาดผักปลอดภัยในชุมชนป่างิ้ว 
กลยุทธ์เชิงรับ : 1) ประชากรศึกษาและชุมชนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการด าเนินงานด้าน
การผลิตและการตลาดผักปลอดภัย 2) เกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยต้องสร้างแรงงานในครัวเรือน เพ่ือ
การสืบทอดการด าเนินงานด้านการผลิตผักปลอดภัย และการสร้างความสามัคคี ในประชากรผู้ผลิต
ผักปลอดภัย 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 1) ผู้น าชุมชนและเกษตรกรสร้างและพัฒนากฎระเบียบการด าเนินงานกลุ่มของ
ประชากรศึกษา ร่วมกับหน่วยงานส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงรายและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2) ส านักงานเกษตรอ าเภอบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาเชื่อมโยง
เครือข่ายการตลาดภายนอกชุมชน 3) ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงรายสนับสนุนกลุ่มยุว
เกษตรกรเพ่ือการสืบทอดแรงงานด้านการเกษตรในชุมชน 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน
เทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัย 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการบูรณาการแผนร่วมกับ
เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสุนนเงินทุนหมุนเวียนต่อประชากรศึกษา 6) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกชุมชนเพ่ือพัฒนาและสร้างโอกาส
การศึกษาแก่ภาคเกษตรกรในชุมชน 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน : 1) ส านักงานเกษตรอ าเภอและหน่วยงานภายนอกติดตามผลการสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้ต่อเกษตรกร 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผลและ
ประเมินผลการด าเนินงานของประชากรศึกษาด้านการผลิต แปรรูป และการตลาดผักปลอดภัย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก ต่อการพัฒนาระบบการจัดการผลิตและ
การตลาดผักปลอดภัยในชุมชน 
 2. ควรศึกษาแนวทางความยั่งยืน การผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชน 
  3. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชน 
   4. ควรศึกษาบทบาทผู้น า ต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพด้านการเกษตรในชุมชน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ (2) สภาพ
การผลิตข้าวนาปรัง (3) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จ านวน 144 ราย ด้วยวิธีการสุ่มประชากรแบบง่าย จากจ านวน
ประชากรทั้งหมด 1,715 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปด้วยสถิติ  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47.38 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.13 คน แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.32 คน 
ประสบการณ์ในการท านาปรังเฉลี่ย 4.39 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 96 ,569.44 บาท และมีภาระหนี้สิน 
(2) เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังอาศัยน้ าจากบ่อบาดาลน้ าตื้นและคลองชลประทานราษฎร์ ในขนาด
พ้ืนที่เฉลี่ย 7.7 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 อัตราเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 22.45 กิโลกรัมต่อไร่ เลือกใช้เมล็ด
พันธุ์ข้าวด้วยตนเอง ปลูกโดยวิธีหว่านน้ าตม พบวัชพืชตระกูลกก โรคข้าว และแมลงศัตรูข้าวเพียง
เล็กน้อย สัตว์ศัตรูข้าวที่พบมากคือหอยเชอรี่ เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี 3 ครั้ง ครั้ งที่ 1 2 และ 3 เฉลี่ย 
19.88 21.40 และ 15.68 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 914.93 กิโลกรัมต่อไร่ จ าหน่าย
ผลผลิตข้าวทันทีหลังการเก็บเกี่ยว ต้นทุนบางประการเฉลี่ย  4,157.10 บาทต่อไร่ โดยต้นทุนหลัก 
ได้แก่ ค่าเตรียมแปลงนา ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าเก็บเกี่ยว และค่าสูบน้ า  (3) เกษตรกรมีปัญหา
เกี่ยวกับแหล่งน้ า และเกษตรกรมีข้อเสนอแนะให้มีมาตรการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนต่อไป   

 
ค าส าคัญ : การผลิต ข้าวนาปรัง จังหวัดเชียงราย 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to examine (1) the basic socio-economic 
factors (2) the production of dry season rice (3) problems and recommendations in 
the production of dry season rice of 144 farmers in Phadad District in Chiang Rai 
Province. These sample sizes were selected by simple random sampling of total 
population of 1,715 farmers. The data were collected by using structured interviews. 
Data were analyzed using statistical package computer program of frequency, 
percentage, maximum value, minimum value, mean and standard deviation. The 
results revealed that (1) Most of the farmers were male, the average age was 47.38 
years, and completed primary education. The average of household members were 
4.13 persons, while the average of household workers were 2.32 persons. They had 
experienced in dry rice season production in average of 4 .39  years  with a median 
income of 96,569.44 baht per land holdings, and had debts. (2) Their dry season rice 
field used the water from artesian well and irrigation canals. The average dry season 
rice field was 7.7 rai, using Phitsanulok 2 rice variety with average sowing rate of 22.45 
kg per rai. Farmers selected rice seed by themselves, and used the sowing method. 
Small incidence of reed families weed, rice disease and insect pest were found. The 
cherry snail was the most importance animal pest in rice field. The chemical fertilizer 
was applied 3 times, in average rate of 19.88 kg per rai, 21.40 kg per rai, and 15.68 kg 
per rai, respectively. The average of grain yield was 914.93 kg per rai, and the farmers 
sold out rice grain immediately after harvested. Some average cost was 4,157.10 baht 
per rai, including the main costs of land preparation, fertilizer, labor for harvesting, 
and the water pumping. (3) The farmers also had problems of water resources. Their 
recommendation was all sectors should provide helping support measure to farmers. 

 
Keywords: Production, Dry Season Rice, Chiang Rai Province 
 

บทน า 
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากที่สุด เป็นพ้ืนที่

ท านาปรังในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ในปี 2552 มีประมาณ 477,000 ไร่ (ส านักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงราย 2552, น.2) กระจายในแต่ละอ าเภอของจังหวัดเชียงราย การท านาปรังเริ่ม
ขยายพ้ืนที่เมื่อประมาณปี 2545 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ได้แก่ พันธุ์สัน
ป่าตอง1 สุพรรณบุรี1 พิษณุโลก2 ชัยนาท1 ข้าวญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งเมื่อเทียบต้นทุนในการผลิตข้าว 
ระหว่างฤดูนาปีและฤดูนาปรัง พบว่าต้นทุนในการผลิตฤดูนาปรังมากกว่าฤดูนาปี  โดยเฉพาะต้นทุน
จากการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นต้นทุนหลักของการท านาปรัง เพราะพันธุ์ข้าวที่ปลูกในฤดูนาปรัง เป็นข้าวไม่ไว
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ต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูง ประกอบกับอายุในการเก็บเกี่ยวข้าวสั้น ท าให้ต้นข้าวมีความต้องการธาตุ
อาหารมากกว่าพันธุ์ข้าวที่ปลูกในฤดูนาปี 

ในระหว่างปี 2551 – 2552 การท านาปรังของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีการ
ขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน กระจายในพ้ืนที่แทบทุกอ าเภอ
ของจังหวัดเชียงราย โดยในขบวนการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกร มักมีการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว โดยไม่ค านึงถึงต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่เกินความ
จ าเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิของเกษตรกร รวมถึงสภาพแปลงนา สภาพแวดล้อมและ
การระบาดของศัตรูข้าวในอนาคตได้             

อ าเภอป่าแดดเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ส่วนใหญ่ปลูกในต าบลป่า
แงะและต าบลป่าแดด โดยมีแม่น้ าพุงไหลผ่าน เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังมีการใช้ปัจจัยการผลิตใน
ปริมาณค่อนข้างมากเพ่ือมุ่งเน้นปริมาณผลผลิตเหมือนเช่นพ้ืนที่เกษตรกรในอ าเภออ่ืนๆ ซึ่งพ้ืนที่ปลูก
ข้าวนาปรังของอ าเภอป่าแดดนั้น เกษตรกรเพ่ิงมีการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกข้าวนาปรัง หากไม่มีการ
บริหารจัดการหรือให้ค าแนะน าในการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรังที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่แล้ว 
อาจจะส่งผลกระทบต่อวงจรการเพาะปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกร เช่น ปัญหาการระบาดของศัตรู
ข้าว สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนผลิตข้าวนาปรัง จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยการศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการผลิตข้าวนาปรังของ
เกษตรกร รวมถึงปัญหาต่างๆ ในการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกร เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริม
และป้องกันปัญหาในการท านาปรังต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

2.  เพ่ือศึกษาสภาพการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกร 
3.  เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกร 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรในอ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เป็น
การวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ศึกษาคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีจ านวนทั้งหมด 1 ,715 ราย ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 144 ราย ท าการสุ่มด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบ
สัมภาษณ์ โดยมีการศึกษาปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาสภาพการผลิตข้าวนาปรัง และศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรประกอบด้วย การศึกษาสภาพทางสังคม 
สภาพทางเศรษฐกิจ พื้นที่ท านา วิธีการท านา การดูแลรักษาแปลงนา ศัตรูข้าว การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการผลิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th  International Graduate Research Conference 

  
 

 

115 

ผลการวิจัย 
 สภาพทางสังคมของเกษตรกร เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่อ าเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงรายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47.38 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีสมาชิก
ในครัวเรือนทั้งหมดเฉลี่ย 4.13 คน โดยมีสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยท านาเฉลี่ยครัวเรือนละ 2.32 คน 
และเกษตรกรเกือบทั้งหมดมีภาระในการส่งเสียบุตรธิดา ซึ่งส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับมัธยมศึกษา เกษตรกรมีประสบการณ์ในการท านาปรังเฉลี่ย 4.39 ปี 
 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีอาชีพหลักอยู่ในภาคการเกษตร 
มีรายได้ในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อปี 96,569.44 บาท และเกษตรกรเกือบทั้งหมดมีภาระหนี้สิน  
 พ้ืนที่ท านาปรังเฉลี่ยครัวเรือนละ 7.90 ไร่ ทั้งหมดอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรเกือบ
ครึ่งอาศัยน้ าจากบ่อบาดาลน้ าตื้น คลองชลประทานราษฎร์ และบ่อน้ า/สระน้ าตามล าดับ โดยมี
ความถี่ในการสูบน้ าเฉลี่ย 9.01 ครั้งต่อฤดูกาลท านาปรัง ชนิดของดินในแปลงนาเป็นดินร่วนปนทราย 
เกษตรกรส่วนใหญ่จ้างเหมาเตรียมดิน  
 เกษตรกรเกือบทั้งหมดท านาปรังครัวเรือนละ 1 แปลง มีขนาดแปลงนาเฉลี่ย 7.7 ไร่ ต่อ
แปลง  พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่ใช้พันธุ์พิษณุโลก2 อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เฉลี่ย 22.45 กิโลกรัมต่อไร่ 
เกษตรกรมากกว่าครึ่งใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งร้านค้า โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง  
เกษตรกรเกือบทั้งหมดปลูกข้าวแบบหว่านน้ าตม และส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนภายในครัวเรือน  
 วัชพืช โรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงนา เกษตรกรส่วนใหญ่พบวัชพืช ได้แก่ หนวด
ปลาดุก กก และหญ้าข้าวนก โดยมีระดับความรุนแรงของความเสียหายปานกลาง เกษตรกรเกือบ
ทั้งหมดใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด โรคและแมลงศัตรูข้าวพบเพียงเล็กน้อยและไม่มีการป้องกัน
ก าจัด สัตว์ศัตรูข้าวที่พบมาก ได้แก่ หอยเชอรี่ หนูนา ปูนา และ นก โดยหอยเชอรี่มีระดับความรุนแรง
ของความเสียหายมาก การป้องกันก าจัดโดยการใช้สารเคมี  
 การใส่ปุ๋ยนาข้าว เกษตรกรมากกว่าครึ่งใส่ปุ๋ยนาข้าว จ านวน 3 ครั้ง โดยการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 
1 สูตร 46 - 0 – 0 และสูตร 16 – 20 – 0 อัตราเฉลี่ย 19.88 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2  สูตร 46 – 0 – 
0 และสูตร 15 – 15 – 15 อัตราเฉลี่ย 21.40 กิโลกรัมต่อไร่ และครั้งที่ 3 สูตร 46 – 0 – 0 อัตรา
เฉลี่ย 15.68 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเกษตรกรเกือบทั้งหมดเลือกใช้ปุ๋ยจากประสบการณ์ของตนเอง 
 การจัดการผลผลิตข้าว เกษตรกรทั้งหมดใช้รถเกี่ยวนวดข้าวในการเก็บเกี่ยว และจ าหน่าย
ทันที ผลผลิตข้าวที่ได้เฉลี่ยทั้งหมด 914.93 กิโลกรัมต่อไร่ (น้ าหนักสด) ราคาเฉลี่ยทั้งหมด 6.65 บาท 
ต่อกิโลกรัม 
 ต้นทุนบางประการในการท านาปรัง สามารถแยกได้เป็น 4 กรณี คือ 1) กรณีปลูกแบบ
หว่านน้ าตมและมีที่นาเป็นของตัวเอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวม 4,157.10 บาทต่อไร่ 2) กรณีปลูกแบบ
หว่านน้ าตมและเช่าที่นา มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวม 5,059.80 บาทต่อไร่ 3) กรณีปลูกแบบปักด าและมีที่นา
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เป็นของตัวเอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวม 5,214.60 บาทต่อไร่ 4) กรณีปลูกแบบปักด าและเช่าที่นา มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวม 6,117.30 บาทต่อไร่ 
 ปัญหาระดับปานกลางเกี่ยวกับการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกร ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับ
วิธีการปลูก การเตรียมดิน  แหล่งน้ า การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และการใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
ข้อเสนอแนะของเกษตรกร ควรมีมาตรการจัดการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในเรื่องที่มีปัญหา 
โดยเฉพาะเรื่องน้ าเพ่ือการเกษตร  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 เปรียบเทียบข้อมูลทางด้านวิชาการและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการด้าน
การผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรในอ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีประเด็นน ามาอภิปรายดังนี้ 
            1. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนา
ปรังเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 47.38 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ไม่สูงมากนัก ยังสามารถ
ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรและพัฒนาตนเองต่อไปได้อีก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมาน 
เทพารักษ์ (2549, น.บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษของสมาชิกโครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวและบริโภคข้าวปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดตาก พบว่าเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 
47.89 ปี จากผลการวิจัยยังพบว่าระดับการศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อาภรณ์ จ าเนียรกุล (2549 , น.บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื่องการผลิตข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ของสมาชิกโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
และ สมาน เทพารักษ์  (2549 , น.บทคัดย่อ ) พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  นอกจากนั้นผลการวิจัยพบว่าจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.13 คน และจ านวน
แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.32 คน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมาน เทพารักษ์ (2549 , น.
บทคัดย่อ)  และอาภรณ์ จ าเนียรกุล (2549, น.บทคัดย่อ)  พบว่า จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 
4.28 และ 4.87 คน ตามล าดับ และจ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.50 และ 2.55 คน ตามล าดับ 
ทั้งนี้ครัวเรือนเกษตรกรจะมีหัวหน้าครัวเรือนทั้งสามีและภรรยาเป็นแรงงานในครัวเรือน เกือบทั้งหมด
ที่จะต้องเลี้ยงดูสมาชิกอ่ืนที่ยังอยู่ในวัยเล่าเรียน 
 เกษตรกรมีอาชีพหลักคือภาคการเกษตร อาชีพรองคือรับจ้างทั่วไปและมีรายได้ในภาค
การเกษตรเฉลี่ยต่อปี 96,569.40 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับส านักงานสถิติแห่งชาติ (2552) กล่าวว่า
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีของจังหวัดเชียงราย ปี 2552 มีรายได้เฉลี่ย 159,336 บาท ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเกษตรกรบางรายไม่ได้คิดรายได้ในภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น การจ าหน่ายผลผลิตบางอย่างที่มีจ านวน
ไม่มาก และการรับจ้างหรือช่วยเหลือเพ่ือนบ้านที่ไม่ได้รับผลตอบแทนหรือได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัว
เงิน ผลการวิจัยยังพบอีกว่าเกษตรกรร้อยละ 98.6 มีภาระหนี้สิน อาจเป็นเพราะมีรายจ่ายที่มากกว่า
รายได้ ซึ่งรายได้หลักมาจากภาคการเกษตร รายจ่ายหลักมาจากการส่งเสียบุตรธิดาในการศึกษาเล่า
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เรียน โดยจะส่งเสียให้เรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา และมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่สูง ซึ่งในอนาคตบุตร
หลานของเกษตรกรที่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง อาจจะส่งผลต่อการสืบทอดอาชีพด้านการเกษตร
โดยเฉพาะการท านาของบุตรหลานน้อยลง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการท านาที่แตกต่างออกไป อาจ
เนื่องมาจากโอกาสในการเลือกท างานที่คิดว่าสบายกว่าการท านาที่ต้องลงทุนลงแรงและเสี่ยงต่อการ
ขาดทุน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกานดา กลิ่นขจร และ นรรัฐ ชื่นกวี (2554, น.47) เรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา กรณีศึกษาอ าเภอด่านขุดทด และอ าเภอ
โนนสูง พบว่าเกษตรกรร้อยละ 97.0 มีภาระหนี้สิน   
 ผลการวิจัยด้านประสบการณ์การท านา พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์การท านาปรังเฉลี่ย 
4.39 ปี เนื่องมาจากพ้ืนที่อ าเภอป่าแดดเพ่ิงเริ่มมีการขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
วิธีการบริหารจัดการแปลงนาที่ไม่เหมาะสม และต้องพ่ึงพาหน่วยงานของภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยให้
องค์ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข้าวนาปรังที่ถูกต้องต่อไป 

 ผลการวิจัยพบว่าต้นทุนบางประการในการท านาปรังจะแตกต่างกันออกไป แยกได้เป็น 4 
กรณี ดังนี้ 1) กรณีปลูกแบบหว่านน้ าตมและมีที่นาเป็นของตัวเอง มีต้นทุนประมาณ 4,157.10 บาท
ต่อไร่ 2) กรณีปลูกแบบหว่านน้ าตมและเช่าที่นา มีต้นทุนประมาณ 5,059.80 บาทต่อไร่ 3) กรณีปลูก
แบบปักด าและมีที่นาเป็นของตัวเอง มีต้นทุนประมาณ 5,214.60 บาทต่อไร่ 4) กรณีปลูกแบบปักด า
และเช่าที่นา มีต้นทุนประมาณ 6,117.30 บาทต่อไร่ ผลผลิตข้าวที่ได้เฉลี่ยทั้งหมด 914.93 กิโลกรัม
ต่อไร่ (น้ าหนักสด) ราคาเฉลี่ยทั้งหมด 6.65 บาท ต่อกิโลกรัม ดังนั้นรายได้จากผลผลิตข้าวต่อไร่เฉลี่ย 
6,084.28 บาท ซึ่งเมื่อค านวณผลตอบแทนจากการท านาปรัง จะเห็นได้ว่า การผลิตข้าวนาปรังใน
กรณีที่ 1 ถึงที่ 3 เกษตรกรจะมีผลก าไร โดยในกรณีที่ให้ผลก าไรมากที่สุดคือ กรณีปลูกแบบหว่านน้ า
ตมและมีที่นาเป็นของตัวเอง เกษตรกรมีก าไรประมาณ 1,927 บาทต่อไร่ และกรณีปลูกแบบปักด า
และเช่าที่นา เกษตรกรจะขาดทุนประมาณ 33 บาท 
 2. สภาพการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกร แหล่งน้ าที่ใช้ท านาปรัง เกษตรกรเกือบครึ่งใช้
น้ าจากบ่อบาดาลน้ าตื้น ชลประทานราษฎร์ และบ่อน้ า/สระน้ า การสูบน้ าเข้าสู่แปลงนาของเกษตรกร
มีความถี่เฉลี่ย 9.01 ครั้งต่อฤดูการท านาปรัง ลักษณะของดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังคือ ดินร่วน
ปนทราย ดินเหนียว ดินร่วนเหนียว และดินเหนียวปนทราย หากมีการขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกข้าวนา
ปรังเพิ่มมากข้ึนจะต้องหาแหล่งน้ าเพ่ิมมากขึ้นให้เพียงพอต่อพ้ืนที่การเพาะปลูก  
 การท านาปรังของเกษตรกรเกือบทั้งหมด ท านาครัวเรือนละ 1 แปลง พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก
ส่วนใหญ่ คือ ข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุโลก 2 ซึ่งสอดคล้องกับนุจรินทร์ จังขันธ์ และคณะ (2553, น.4) กล่าว
ว่า ในแต่ละพ้ืนที่จะมีความนิยมเลือกพันธุ์ข้าวปลูกแตกต่างกัน และพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในทุกพ้ืนที่คือ  
พันธุ์พิษณุโลก2  ส่วนวิธีการปลูกข้าวของเกษตรกรเกือบทั้งหมดนิยมปลูกแบบหว่านน้ าตม ซึ่ง
สอดคล้องกับนุจรินทร์ จังขันธ์ และคณะ (2553, น.4) กล่าวว่า วิธีการปลูกข้าวที่เกษตรกรปฏิบัติคือ  
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การหว่านน้ าตมและการปักด า ส่วนใหญ่ปลูกแบบหว่านน้ าตม ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ ากว่าการปลูกแบบปักด า 
ส าหรับอัตราเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรใช้เฉลี่ย 22.45 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับลัดดาวัลย์ กรรณ
นุช และนพรัตน์ ม่วงประเสริฐ (2551, น.1)  กล่าวว่าอัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 15 – 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
ส าหรับนาหว่าน และ 7 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับนาปักด า   
 เกษตรกรเกือบครึ่งเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากร้านค้า และตัดสินใจเลือกซื้อด้วยตนเอง โดย
ที่นักวิชาการหรือผู้มีความรู้ในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ค่อยมีผลต่อการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าว อาจ
เนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน ารวมถึงการให้ความรู้ยังไม่ถั่วถึง หรือเป็นเพราะตัว
เกษตรกรเองที่ไม่ให้ความส าคัญต่อวิธีการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวมากนัก ซึ่งในการเลือกใช้พันธุ์ข้าว
พิษณุโลก 2 ปลูกในฤดูนาปรังของเกษตรกรนั้น อาจเนื่องมาจากข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 มีอัตราการแตก
กอที่ดี และให้ผลผลิตต่อไร่สูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว และมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 
และเหตุผลอีกประการหนึ่ง อาจเนื่องมาจากราคาข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในฤดูนาปรังในปีก่อนการวิจัย
เป็นที่น่าพอใจของเกษตรกร 
 ผลการวิจัยการจัดการศัตรูข้าวพบว่า วัชพืชพบมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ส ารวจ โดย
พบวัชพืชหนวดปลาดุก กก และหญ้าข้าวนก ซึ่งอาจเป็นเพราะวิธีการปลูกข้าวของเกษตรกร โดยส่วน
ใหญ่ปลูกแบบหว่านน้ าตมมากกว่าการปักด า หากต้องการลดปัญหาเรื่องวัชพืช วิธีการปลูกแบบปักด า
เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยลดปัญหาเรื่องวัชพืชได้ สอดคล้องกับ นุจรินทร์ จังขันธ์ และคณะ 
(2552, น.5) กล่าวว่า ปัญหาเรื่องวัชพืชพบในทุกพ้ืนที่ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าฤดูนาปรัง ปี 2551 
วัชพืชที่พบ ได้แก่ ประเภทกก หนวดปลาดุก และหญ้าข้าวนก มีการระบาดในระดับปานกลางถึงมาก 
การป้องกันก าจัดโดยการใช้สารเคมี   
 ผลการวิจัยโรคข้าวพบว่า แปลงนาส่วนใหญ่ไม่พบโรคข้าว และมีบางแปลงนาที่พบโรคข้าว
ระดับการระบาดที่น้อย และไม่มีการป้องกันก าจัด อาจเป็นเพราะพ้ืนที่ท านาปรังในพ้ืนที่อ าเภอป่า
แดด เพ่ิงเริ่มมีการปลูกและขยายพ้ืนที่เพาะปลูกมาไม่นาน อาจท าให้ในพ้ืนที่ยังไม่มีโรคระบาด 
ประกอบกับสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการระบาดของโรค สอดคล้องกับ ส านักวิจัยและพัฒนา
ข้าว (2553, น.6) กล่าวว่าพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และ
ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาวและเพลี้ยจักจั่นสีเขียว 
 ผลการวิจัยแมลงศัตรูข้าว พบว่า แมลงศัตรูข้าวพบเพียงบางแปลงนา โดยแมลงที่พบได้แก่ 
เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล มีระดับความรุนแรงน้อย ไม่มีการป้องกันก าจัด ส่วน
แมลงที่มีระดับความรุนแรงมาก คือ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว ป้องกันก าจัดโดยการใช้สารเคมี ซึ่งสอดคล้อง
กับ วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ (2552, น.4) กล่าวว่า ในนาข้าวแต่ละภาคจะมีศัตรูข้าวที่ส าคัญเพียง 2 -3 
ชนิดเท่านั้น เช่น ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมลงศัตรูข้าวที่ส าคัญ ได้แก่ แมลงบั่ว 
และเพลี้ยกระโดดหลังขาว ซึ่งจะระบาดในบางปี 
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 ผลการวิจัยสัตว์ศัตรูข้าวพบว่าพบว่า หอยเชอรี่สร้างความเสียหายให้แก่ข้าวในแปลงนา การ
ป้องกันก าจัดโดยการใช้สารเคมี ซึ่งหากมีการจัดการที่ดีโดยให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการท าน้ า
หมักชีวภาพโดยใช้หอยเชอรี่หมัก จะช่วยลดการระบาดและลดการใช้สารเคมี และควรส่งเสริมการใช้
น้ าหมักชีวภาพร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี จะเป็นการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตข้าวของเกษตรกรได้ด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ นุจรินทร์ จังขันธ์ และคณะ (2553, น.4) กล่าวว่า สัตว์ศัตรูข้าว คือ หอยเชอรี่ พบเกือบ
ทุกพ้ืนที่ สร้างความเสียหายให้แก่ข้าวในระยะกล้า  
 ผลการวิจัยการใช้ปุ๋ยในนาข้าว พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ยข้าวนาปรัง 2-3 ครั้งต่อฤดู โดยแต่ละ
ครั้งมีการใช้ปุ๋ย ดังนี้ การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46 – 0 – 0 และ 16 – 20 – 0 ซึ่งสอดคล้อง
กับลัดดาวัลย์ กรรณนุช และ นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ (2551, น.8) กล่าวว่าอัตราการใช้ปุ๋ย นาข้าวครั้ง
ที่ 1 ใช้ปุ๋ยสูตร 16 – 20 – 0   ส าหรับนาดินเหนียว หรือปุ๋ยสูตร 16 – 16 – 8 ส าหรับนาดินทราย 
อัตราการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรในการวิจัยนี้เฉลี่ย 19.88 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่สอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ 
กรรณนุช และ นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ (2551, น.8) กล่าวว่า อัตราที่แนะน าในการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 คือ 
25.30 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยนาข้าวครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 46 – 0 – 0  และ สูตร 15 – 15 – 15 
อัตราเฉลี่ย 21.40 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับลัดดาวัลย์ กรรณนุช และ นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ 
(2551, น.8) กล่าวว่า การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 46 – 0 – 0 อัตราเฉลี่ย 10- 15 กิโลกรัมต่อไร่ แต่
อัตราการใช้ปุ๋ยสอดคล้องกันกับผลการวิจัยในการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ใช้ปุ๋ยสูตร 46 – 0 – 0 อัตราเฉลี่ย 
15.68 กิโลกรัมต่อไร่ สอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ กรรณนุช และ นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ (2551 , น.8) 
กล่าวว่า การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ใช้ปุ๋ยสูตร 46 – 0 – 0 ในอัตรา 10 – 15 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการเลือกใช้
ปุ๋ย เกษตรกรเลือกใช้จากประสบการณ์ของตนเอง 
 ผลการวิจัยการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า วิธีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังของ
เกษตรกรใช้รถเกี่ยวนวดข้าว ผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 914.93 กิโลกรัมต่อไร่ (น้ าหนักสด) ซึ่ งสอดคล้องกับ  
นุจรินทร์ จังขันธ์ และคณะ (2553, น.5) พบว่าผลผลิตที่ได้รับขึ้นอยู่กับความสมบรูณ์ของต้นข้าว โดย
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 600 – 1,000 กิโลกรัมต่อไร่  ผลการวิจัยยังพบว่าผลผลิตที่ได้รับจ าหน่ายทันที ราคา
เฉลี่ย 6.65 บาทต่อกิโลกรัม สอดคล้องกับ นุจรินทร์ จังขันธ์ และคณะ (2553, น.5) พบว่า ราคา
ข้าวเปลือกสดในฤดูนาปรัง 2553 ราคาจะแตกต่างกันตามกลุ่มข้าว กล่าวคือ ข้าวเจ้าราคาประมาณ 
6.30 บาทต่อกิโลกรัม (ข้าวเปลือกสด)  ซึ่งราคาข้าวในแต่ละพ้ืนที่และแต่ละปีอาจแตกต่างกัน  
 ผลการวิจัยต้นทุนบางประการในการท านาปรังของเกษตรกรพบว่า นาหว่านน้ าตม ต้นทุน
จะต่ ากว่านาปักด า โดยมีต้นทุนในการผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ย 4,157.10 - 6,117.30 บาทต่อไร่ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ นุจรินทร์ จังขันธ์ และคณะ (2553, น.5) พบว่า ต้นทุนในการผลิตบางประการในการ
ท านาปรังปี 2553 ประมาณ 2,200 – 3,800 บาทต่อไร่ ซึ่งอาจแตกต่างกันเนื่องจากการน าค่าใช้จ่าย
แต่ละด้านมารวมเป็นต้นทุนที่แตกต่างกัน   โดยต้นทุนบางประการแยกได้ ดังนี้  ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่า
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เตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าเก็บเกี่ยว และค่าขนส่ง และต้นทุนแปรผันที่ท าให้ต้นทุนการปลูกข้าวนา
ปรังแตกต่างกัน ได้แก่ ค่าเช่าที่นา  ค่าปักด า ค่าสารป้องกันก าจัดศัตรูข้าว ค่าแรงงาน และค่าปุ๋ยเคมี 
เป็นต้น ซึ่งหากเกษตรกรต้องการผลก าไรจากการผลิตข้าวนาปรังเพ่ิมมากข้ึน ก็ต้องมีวิธีการลดต้นทุน
การผลิตลง โดยลดในส่วนของต้นทุนบางอย่างลงได้ เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี อาจจะผลิตน้ าหมักชีวภาพ
หรือปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เป็นต้น 

3.  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวนาปรัง  ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรมีปัญหา
ในภาพรวมระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการผลิต ซึ่งเป็นปัญหาที่
ส าคัญ ผลมาจากแหล่งน้ าต้นทุนมีไม่เพียงพอ โดยน้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตรแหล่งน้ าหลักคือ บ่อบาดาล
น้ าตื้นและน้ าจากคลองชลประทานราษฎร์ หากแหล่งน้ าทั้งสองแหล่งนี้เกิดการขาดแคลนจะท าให้เกิด
ปัญหาได้ โดยในระยะที่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ ามักเป็นช่วงที่ข้าวอยู่ในระยะออกดอกคืออยู่ในช่วง
ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ในช่วงนั้นจะมีอากาศร้อนจัด และทุกภาคส่วนจะเกิดปัญหา
และต้องการน้ าเพ่ือการใช้อุปโภคบริโภคเช่นเดียวกัน ทั้งนี้หากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องแหล่งน้ าจะ
ส่งผลต่อกระบวนการผลิตและปริมาณการผลิตข้าว และอาจท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกได้ โดยมี
ข้อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตข้าวนาปรัง ควรมีมาตรการจัดการช่วยเหลือร่วมกันในทุกภาคส่วน  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง การใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูข้าวอย่างเหมาะสม การใช้ปุ๋ยเคมีที่ตรงตามความต้องการของพืช  เพ่ือเป็นการลด
ต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร 
 2. หน่วยงานภาครัฐ ควรให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตและลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้การวิจัยพบว่าเกษตรกรมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาแหล่งน้ า 
 3. ภาคประชาชนควรมีการรวมกันจัดตั้งกลุ่มเพ่ือวางแผนการผลิตการจัดการน้ าและการ
จัดการผลผลิต 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1.  ควรศึกษาการยอมรับสื่อในแต่ละประเภทของเกษตรกรเพ่ือใช้ในการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ 
 2.  ควรศึกษาวิจัยการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรเพ่ือใช้ในการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
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 3.  การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตข้าวนาปรังแบบหว่านน้ าตมและการปักด า เพ่ือเป็น
แนวทางในการรบริหารจัดการการผลิตข้าวนาปรังให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 4.  ควรศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตข้าว และปริมาณความต้องการในการบริโภคตามความ
ต้องการของตลาดภายในประเทศ ต่างประเทศ และสถานการณ์ในอนาคต เพ่ือเป็นแนวทางในการวาง
แผนการผลิตข้าวของเกษตรกรต่อไป                                                                                                 
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โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมพาเลทรองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) 
 

CONTROL THE PALLET TO ACCOMMODATE PRODUCTS WITH BARCODES (BARCODE) 
 

พัชรี  กะดังงา1 สมประสงค์  ยุนกระโทก2  นภัทร  สินทรัพย์3 
Patcharee Kadangnga1  Somprasong  Yunkratok2 Napat  Sinsap3 

 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยียานยนตม์หาชัย สมุทรสาคร 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลในกระบวนการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพโดย
ผู้วิจัยศึกษากระบวนการด าเนินงานกรณีศึกษาบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิค มีนโยบายเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันให้มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นในการด าเนินธุรกิจที่ต้องแข่งขันทางการตลาดในระดับเดียวกัน
เป็นอย่างมากท าให้บริษัทฯ ต้องเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทุกด้านเพ่ือท าให้ลูกค้ าเชื่อมั่นใน
ผลิตภัณฑ์และบริการชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารจึงให้ความส าคัญต่อกระบวนการท างานหลัก
ของบริษัทฯ จากกระบวนการท างานของบริษัทฯ ก าหนดให้สายการผลิตด าเนินงานตลอดเวลาเนื่องจาก
ค าสั่งซื้อที่มีปริมาณมากและต่อเนื่องมีกระบวนการด าเนินงานคลังสินค้าที่ต้องสอดคล้องกับสายการผลิต
จากการเปลี่ยนแปลงด าเนินงานของแผนการผลิตผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการท างานที่เกี่ยวข้อง
ภายในกระบวนการท างานทั้งหมดด้วยการใช้แผนภูมิปฏิบัติงาน จาก 3 ประเด็นหลักคือ 1) งานผลิตไม่
ทันของฝ่ายผลิต 2) งานเสียของฝ่ายควบคุมคุณภาพ และ 3) งานไม่ทันส่งมอบของฝ่ายคลังสินค้า โดยเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 จากการเก็บข้อมูลคิดเป็นความถี่จ านวนครั้งจากเกณฑ์ที่
ก าหนด 100 ครั้ง 

การศึกษาท าให้พบปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายส่งผลต่อความสามารถของบริษัทฯ ใน
ขั้นตอนรอยต่อการส่งมอบของคลังสินค้ากับฝ่ายผลิตที่ยังไม่สามารถควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษให้
เป็นปัจจุบัน ท าให้มีการศึกษาในส่วนคลังสินค้าอย่างละเอียดถึงแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการท างาน 
การควบคุม การบันทึกผล เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้  จากการวิเคราะห์ข้อมูลทราบว่าการควบคุมพาเลท 
(Pallet) ชนิดพิเศษในกระบวนการบางช่วงยังไม่มีความคล่องตัวตามมาตรฐาน KPI ในการท างาน
คลังสินค้าและไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ เช่น จ านวนไม่พอต่อการใช้งาน เสียเวลาในการตรวจเช็ค ไม่
รู้จ านวนที่แน่นอน หรือไม่สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉินได้ จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้จ าเป็นต้องหาวิธีการ
ควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษให้เหมาะสมกับสภาพการท างานของส่วนงานคลังสินค้าให้เป็นไปตาม
เป้าหมายมาตรฐานตามค่า KPI  
 การศึกษาโครงการวิจัยนี้ จึงมีความสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ในการพัฒนาศักยภาพการ
ท างานกระบวนการคลังสินค้าเรื่อง วิธีควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษ การจัดท าฐานข้อมูลและบริหาร
จัดกระบวนการด้วยแผ่นป้ายควบคุม “Kanban” ด้วยวิธีติดบาร์โค้ดจากรูปแบบโปรแกรมบาร์โค้ดที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม จึงน าไปใช้งานแล้วเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
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วิธีการเดิมกับวิธีการที่พัฒนาใหม่พาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษจากรายการทั้งหมด 1,048 พาเลท วิธีการ
เดิมที่ตรวจสอบได้ 1,040 พาเลท แต่เมื่อมีการน าวิธีที่พัฒนาแล้วไปตรวจสอบได้เท่ากับจ านวนที่มีอยู่จริง
คือ 1,048 พาเลท ท าให้ไม่มีความผิดพลาดจากการตรวจนับ และควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษได้
ทั้งหมด 
 
ค าส าคัญ :  กระบวนการควบคุม พาเลท  บาร์โค้ด 

 
ABSTRACT 

This research aims to develop a database in the warehouse to be effective by the 
researcher studied the case study of the electronic components manufacturer. A policy 
to increase competitiveness to increase the capacity of the business to compete in the 
same market as the company significantly. To increase competitiveness in all aspects in 
order to give customers confidence in our products and services, electronic components. 
Management is focused on the core processes of the company. The performance of the 
company the production lines operating around the clock since the order volume and 
continuing with the warehouse operations to comply with the production line of the 
implementation of the plan, the researchers analyzed the relationship to work. All internal 
processes associated with the chart performance of the three main issues. 1) Production 
Production of the catch. 2) The cost of quality control, and 3) late delivery of the 
warehouse. Data were collected between October - November 2558 data from a number 
of criteria to determine the frequency 100 times. 
 The study puts the problem of inconsistent policies affect the ability of the 
company. In the process seamless delivery of warehouse and production at the plate, 
you cannot control task (Pallet) as a special present. The study, detailed in the warehouse 
of the action plan. Process control recording equipment used to analyze data that you 
use the control pad (Pallet) during certain special process. A KPI standards and streamlined 
warehouse operations, in accordance with policy, the Company does not have such a 
number is not enough to use. Time to check do not know the exact number or cannot 
be used in case of emergency. From problems these need to find a way to try and control 
panels (Pallet) to suit the special operating conditions of the warehouse was on target as 
the standard KPI. 
 This research study it is consistent with company policies. Development work in 
process inventory control sheet how it works (Pallet) with a special preparation of the 
database. Management and process control with label “Kanban” with a bar code attached 
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to the application forms barcode that corresponds to the operational efficiency better 
than ever. Used to compare the old ways on how to develop a new piece I work (Pallet) 
specialty items all 1 ,048 pallets old ways verifiable 1040 pallets, but when the method 
developed to detect. 1048 is an equal number of existing pallets, making no mistake from 
the count. Try and work sheets (Pallet) special at all. 
 
Keywords :  Process control  Pallet  Barcode 
 

บทน า 
 บริษัทที่ด าเนินธุรกิจทางด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ที่นิคมในอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ในส่วนการบริหารการจัดกระบวนการผลิตบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าที่หลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการบริการเกี่ยวกับคุณภาพ (Quality) ที่เหมาะสมกับ
ราคา (Cost) และสามารถส่งมอบตรงตามเวลา (Delivery) ที่ให้ทันตามข้อตกลงกับลูกค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจโดยผู้บริหารได้น ามาก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

แนวทางหนึ่งที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิคให้ความสนใจและสนับสนุนเป็นกิจกรรมภายใน
โรงงานด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพด าเนินงานที่ส่งผลโดยตรงเรื่องการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์ ปัจจุบันของสายการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติการ
จัดเรียง (Construction Procedure) พบปัญหาไม่ทราบสถานะและจ านวนที่ชัดเจนของพาเลท (Pallet) 
ชนิดพิเศษที่ใช้รองรับผลิตภัณฑ์ว่ามีจ านวนเท่าไรเพียงพอต่อการใช้งานภายในกระบวนการผลิตหรือไม่
หรือพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษติตค้างอยู่ในกระบวนการหรือสูญหาย และไม่ทราบสภาพที่ใช้งานได้กับ
สภาพที่ใช้งานไม่ได้มีจ านวนเท่าไร ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลในเรื่องของ
การส่งมอบ 
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ภาพที่ 1 แสดงผังกระบวนการท างาน 
ที่มา : กระบวนการปฏิบัติการจัดเรียง (Construction Procedure) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลในกระบวนท างานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กระบวนการด าเนินงานปัจจุบันของคลังสินค้ามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาตามการส่ง

มอบสินค้าในแต่ละวันส่งผลให้เกิดปัญหาจากความผิดพลาดในกระบวนการควบคุมพาเลทที่ใส่รองรับ
ผลิตภัณฑ์ภายในกระบวนการผลิตของแผนกคลังสินค้าก่อให้เกิดผลกระทบในการท างานหลายประการ
เช่น ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัด เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตมีผลต่อการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งเกิด
จากปัญหาในด้านการควบคุมพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ในแต่ละกระบวนการผลิตไม่เป็นระเบียบ ไม่มี
เครื่องมือรองรับในการช่วยสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการรายงานสถานะพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที และประกอบกับแนวโน้มในปัจจุบันยอดการผลิตสินค้าเพ่ิมข้ึนจากความ

แผนการผลติ 

เตรียมการผลติ 

เบิกช้ินส่วน/วัสดุอุปกรณ ์

ด าเนินการผลติ 

ด าเนินการจัดเก็บ 

ตรวจสอบ 

ส่งมอบผลิตภณัฑ ์

Supplier 

ผ่าน ไม่ผา่น 

ตรวจสอบ 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

126 

ต้องการของลูกค้าจึงมีโอกาสสูญเสียจากการขาย และความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดน้อยลง ยังส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน 

ผู้วิจัยศึกษาสภาพปัจจุบันของกกระบวนการผลิตขั้นตอน การปฏิบัติการจัดเรียง (Construction 
Procedure) การท างานจะเริ่มจากรับแผนการผลิตจากฝ่ายวางแผนน าข้อมูลมาประชุมภายในแผนกเพ่ือ
เตรียมการผลิตในแต่ละใบสั่งผลิต ซึ่งจะต้องพิจารณารุ่นที่สั่งผลิตน าไปจัดท ารายการเบิกชิ้นส่วนที่จะ
น ามาใช้ในกระบวนการทั้งหมด 6 ขั้นตอนโดย มีมาตรฐานการท างานของแผนกในการจัดเรียง 
(Construction Procedure) ตามล าดับดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการก่อนเข้าห้อง  Cleanroom 
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการ Order Job / การใช้ BHT 
ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการเตรียมอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการปฏิบัติงานการจัดเรียงและตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 5 กระบวนการเขียนเอกสาร 
ขั้นตอนที่ 6 กระบวนการห่อหุ้มด้วยแผ่นพลาสติก 

ทั้ง 6 กระบวนการผู้ท าโครงการวิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องภายใน
กระบวนการท างานทั้งหมดด้วยการใช้แผนภูมิปฏิบัติงาน (Operation Process Chart : OPC) ให้ทราบ
ถึงภาพรวม และล าดับงานก่อนหลังตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ น ามาวิเคราะห์อย่างชัดเจนเพ่ือให้
ทราบถึงลักษณะงานในกระบวนการ เช่นงานหลัก งานที่มีความส าคัญ งานที่ต้องท าร่วมกัน หรืองานที่
น่าจะเป็นปัญหา ด้วยแผนภูมิปฏิบัติงานในการจัดล าดับรายละเอียดก่อนหลังของทั้ง 6 ขั้นตอน ท าให้มี
ความเข้าใจล าดับกระบวนการที่ถูกต้องและไม่เกิดความผิดพลาดในการด าเนินโครงการวิจัยในขั้นตอน
ต่อไป และยังแสดงให้เห็นว่าถ้าผู้วิจัยได้กระท ากิจกรรมปรับปรุงในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะส่งผลกับ
ขั้นตอนอ่ืนๆ ในลักษณะอย่างไรบ้าง จากการศึกษากระบวนการปฏิบัติงานได้ทราบว่าในขั้นตอนที่ 4 ของ 
กระบวนการปฏิบัติงานการจัดเรียงและตรวจสอบ (Construction Procedure) มักพบปัญหาไม่ทราบ
สถานะและจ านวนที่ชัดเจนของพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกระบวนการท างานเดิมใช้การบันทึก
ข้อมูลด้วยเอกสารโดยพนักงานคลังสินค้า จึงท าให้ต้องเสียเวลาในการท างานส่วนนี้มากเกินไป และยัง
เสี่ยงต่อความผิดพลาดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลกับสภาพหน้างานจริงที่ไม่สามารถระบุสถานะและ
จ านวนพาเลทได้ถูกต้อง และสิ่งที่ส าคัญคือความรวดเร็วทันตามความต้องการใช้งานแต่ละครั้งของฝ่าย
ผลิต  

ผู้ท าโครงการวิจัยจึงได้ขอประชุมแผนกคลังสินค้าโดยแจ้งสภาพการท างานปัจจุบันของแผนก
คลังสินค้าให้ทราบถึงสภาพการด าเนินงานที่เป็นปัญหาและเสนอแนวทางการด าเนินงานแก้ไขในเบื้องต้น
ด้วยการท ากิจกรรมกลุ่มปรับปรุงการท างาน (Kaizen) เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินงานปรับปรุงโดยเริ่มจาก
การเก็บข้อมูลตามที่ได้พบปัญหาภายในแผนกน าข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมแล้วแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตาม
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มปรับปรุงการท างานได้สรุปหัวข้อของปัญหาที่พบแล้วจึงน าหัวข้อมา
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วิเคราะห์หาสาเหตุด้วยผังก้างปลา (Fish bone diagram) ในเรื่องต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นเพ่ือ
ร่วมกันสรุปแนวทางพัฒนากระบวนการแผนกคลังสินค้าต่อไป 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์กระบวนการการปฏิบัติงานประกอบด้วยแผนภูมิปฏิบัติงาน 

 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการท างานปัจจุบันที่พบและสอดคล้องตามที่นโยบายบริษัทฯ 

ให้ความส าคัญ 3 เรื่องประกอบด้วยงานผลิตไม่ทันของฝ่ายผลิต งานเสียของฝ่ายควบคุมคุณภาพ และงาน
ไม่ทันส่งมอบของฝ่ายคลังสินค้าช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 โดยการเก็บข้อมูลคิดเป็น
ความถี่จากจ านวนครั้งที่เกิดขึ้นก าหนดเกณฑ์ที่ 100 ครั้ง ซึ่งมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการน า
ข้อมูลไปพิจารณาเพ่ือหาแนวทางด าเนินงานปรับปรุงต่อไป โดยการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต 
(Pareto diagram) จากข้อมูลความถี่ที่พบทั้งหมด 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงความถี่ของทั้ง 3 ปัญหาที่เกิดขึ้น 

พาเลท
งานผลิตไม่

ทัน
งานเสีย

เร่ืองท่ีเกิดขึ้น 70 20 10
เปอร์เซ็นต์ 70 90 100

70
90 100

020406080100

020406080100

ปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก

เรื่องที่เกิดขึ้น

เปอร์เซ็นต์
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพการท างานปัจจุบันของทั้ง 3 ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องพาเลท (Pallet) 

ชนิดพิเศษในกระบวนการผลิตการจัดเรียง (Construction Procedure) แผนกคลังสินค้าเกิดปัญหามาก
ที่สุด 70 ครั้งในปัญหาทั้งหมด 100 ครั้ง จึงได้ท าการศึกษาอย่างละเอียดจากปัญหา 70 ครั้งที่เกิดปัญหา
ขึ้น ได้พบว่าปัญหามีหลายลักษณะ เช่น ไม่ทราบสถานะและจ านวนที่ชัดเจนของพาเลทที่ใส่รองรับ
ผลิตภัณฑ์ว่ามีจ านวนเท่าไร พาเลทเพียงพอต่อความต้องการใช้งานภายในกระบวนการผลิตหรือไม่ พา
เลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ติดค้างอยู่ในกระบวนการเท่าไร ไม่ทราบว่าพาเลทสูญหายไปอยู่ที่ไหน พาเลทที่
ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ กับสภาพที่ใช้งานไม่ได้มีจ านวนเท่าไร จากปัญหาทั้งหมดจึง
ได้น ามาท ากิจกรรมกลุ่มปรับปรุงการท างาน (Kaizen) แผนกคลังสินค้าในหัวข้อ “ปัญหาที่ไม่สามารถ
ควบคุมพาเลทได้” โดยการระดมความคิดจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์หา
สาเหตุด้วยผังก้างปลา (Fish bone diagram) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุจากปัญหาพาเลทไม่พอใช้งาน 

 
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุผู้ท าวิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลรับแจ้งการใช้งานพาเลท (Pallet) 

ชนิดพิเศษตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือตรวจสอบยอดการใช้พาเลทที่ใส่รองรับ
ผลิตภัณฑ์ และท าการทดสอบกระบวนการด าเนินงานของแผนกคลังสินค้าด้วยวิธีการตรวจติดตามภายใน 
(Internal Audit) เรื่องการตรวจสอบจ านวน วิธีการ และเวลาที่ใช้ในการนับจ านวนพาเลทที่ใส่รองรับ
ผลิตภัณฑ์พบว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้กระบวนการควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์
ผิดพลาดในกระบวนการด าเนินงานคลังสินค้าซ่ึงผลจากการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) มีความ
สอดคล้องกับการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผังก้างปลาจากภาพที่ 4 

 
 
 

พาเลท 
ไม่พอ 

การควบคุม 

ตรวจสอบผิด 

ก าหนดเวลาไมไ่ด ้ วิธีการไม่ถูก 
การใช้งาน สถานะพาเลท 

จ านวนจ ากัด 

การบันทึก 

จ านวนไม่ตรง ไม่เป็นปัจจุบัน 

เอกสารล่าช้า บันทึกผิด 
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ตารางท่ี 1 ผลการท างานสภาพปัจจุบันจากการตรวจติดตามภายใน 

 
เรื่อง จ านวนรายการ วิธีการปัจจุบัน 

รายการทั้งหมดที่
ตรวจสอบมีความถูกต้อง 

1048 กล่อง 1040 กล่อง 

เวลา/รายการ 5 รายการ 5 นาที 
จ านวนแต่ละรายการ 5 รายการ ไม่ตรงทุกรายการ 

 
จากการวิเคราะห์ และตรวจกระบวนการควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษอย่างเป็นระบบ

ผู้วิจัยและแผนกคลังสินค้าได้สรุปปัญหาเกิดจากการควบคุมข้อมูลที่ไม่มีความแม่นย า โดยข้อมูลที่ใช้ใน
การท างานจ าเป็นต้องมีความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว จากลักษณะการท างานของแผนกคลังสินค้า
ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางโดยการสร้างฐานข้อมูลใช้เป็นแหล่งเก็บในการบริหารจัดการใช้งานพาเลท 
(Pallet) ชนิดพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างโปรแกรมตามลักษณะการท างานของแผนก
คลังสินค้าเพ่ือสามารถบริหารจัดการงานได้ทั้งระบบ และใช้วิธีการของแผ่นป้ายควบคุมติดไปกับชิ้นงาน 
(Kanban) เพ่ือทราบถึงสถานะของพาเลททั้งหมดโดยออกแบบเป็นระบบบาร์โค้ด (Barcode) มีล าดับ
ขั้นตอนการท าโปรแกรมตามล าดับดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพการท างานกระบวนการคลังสินค้าและกระบวนการผลิต 
2. พิจารณาการไหลของพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษจากความต้องการใช้งานทั้งหมด 
3. ศึกษาโปรแกรมที่สอดคล้องกับสภาพการท างานและสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด 
4. ออกแบบฐานข้อมูลการท างานคลังสินค้าร่วมกับแผ่นป้ายควบคุมชิ้นงานแบบบาร์โค้ด 
5. สร้างโปรแกรมควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษ 
6. ติดตั้งหัวอ่านแสง และเครื่องพิมพ์ 
7. ทดสอบการท างานของโปรแกรม และทดลองใช้งาน 
8. ปรับปรุง และแก้ไขในบางส่วนของโปรแกรม 
9. ใช้งานจริง และเก็บข้อมูลประมวลผลการท างาน 

การด าเนินการจัดท าโปรแกรมฐานข้อมูลควบคุมพาเลทใช้ข้อมูลจากค าสั่งซื้อมาจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Access ซ่ึงสามารถรองรับการท างานโดยครอบคลุม
ลักษณะการใช้ข้อมูลของแผนกคลังสินค้าสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด และการออกแบบ
โปรแกรม Microsoft Access  ก าหนดให้โปรแกรมสามารถตอบสนองในเรื่องไม่ท าให้ไม่เสียเวลาให้การ
ค้นหาพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษแต่ละรายการ ลดเอกสารการเก็บข้อมูล ลดการซ้ าซ้อนข้อมูล ข้อมูลมี
ความถูกต้องแม่นย า แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างสะดวก สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ จัดเก็บ
ข้อมูลได้เป็นจ านวนมาก มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล และมีฐานข้อมูลที่สามารถ
แสดงเป็นเอกสารได้ถูกต้องตลอดเวลาที่ต้องการแสดงผลข้อมูล ฐานข้อมูลการน าเข้าส่งออกใช้เป็น
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ฐานข้อมูลของแผนกคลังสินค้าที่ใช้บริหารจัดการพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษจะเชื่อมต่อข้อมูลโดยตรงกับ
ฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯ และฐานข้อมูลฝ่ายการตลาดเพ่ือท าให้การท างานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ในขณะเดียวกันแผนกคลังสินค้าสามารถรายงานผลโดยตรงกับลูกค้าแต่ละเจ้าให้ทราบอย่างรวดเร็ว ใน
กรณีท่ีลูกค้ามีการร้องขอ 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงฐานข้อมูลสารสนเทศกระบวนการท างานการน าเข้าส่งออกแผนกคลังสินค้า 
 

การด าเนินการออกแบบโปรแกรมให้สอดคล้องกับสภาพการท างานจากการรวบรวมข้อมูลการ
ท างานแผนกคลังสินค้าที่จ าเป็นเพ่ือน ามาก าหนดลักษณะของโปรแกรมให้ครอบคุมและตรงกับการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าการแสดงผลจากโปรแกรมให้เข้าใจง่ายและทราบถึงการเคลื่อนไหวจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพหน้างานโดยการพิจารณาจากหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
1. การออกแบบโปรแกรมบาร์โค้ด 

ก าหนดข้อมูลรายละเอียดเริ่มต้นการท างานจากค าสั่งซื้อของลูกค้าที่ใช้ในการจัดเตรียมพาเลท 
(Pallet) ชนิดพิเศษท้ังหมด 8 เรื่องเพ่ือแยกสินค้าแต่ละชนิดให้ชัดเจนในการลงข้อมูลจัดเก็บที่ถูกต้อง โดย
แต่ละเรื่องจะให้ผู้ใช้โปรแกรมเป็นผู้ป้อนข้อมูลการท างานของสินค้าแต่ละใบสั่งผลิตตามแผนการผลิตลงใน
ฐานข้อมูล 

1) ชื่อสินค้า  2) ขนาดของสินค้า    3) ประเภทของสินค้า    
4) สภาพของสินค้า      5) จ านวนทั้งหมดของสินค้า     6) จ านวนคงเหลือ 
7) สถานที่จัดเก็บสินค้า 8) รหัสตามบาร์โค้ด 

2. เขียนโปรแกรมบาร์โค้ด 
 การออกแบบโปรแกรมจากลักษณะการท างานก าหนดให้มีส่วนประกอบของโปรแกรมที่ต้อง
ประมวลผลข้อมูลจากความสัมพันธ์การท างานร่วมกัน 5 ส่วน โดยก าหนดให้เป็นเมนูการท างานหลักของ
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โปรแกรม โดยผู้ใช้โปรแกรมจะต้องป้อนข้อมูลการท างานเบื้องต้นในเมนู Issue Barcode ในกรณีเป็น
รายการใหม่ และลงข้อมูลเมนู Register Barcode ในกรณีที่มีข้อมูลในโปรแกรมอยู่แล้ว 
 
  

 
 
ภาพที่ 6 แสดงการจัดการโปรแกรมการรับของเข้าออก 
 

การเขียนโปรแกรมจากการออกแบบฐานข้อมูลก าหนดหน้าหลักของโปรแกรมออกเป็นเมนูหลัก 
5 ส่วนน าไปก าหนดเป็น 5 เมนูค าสั่งให้ผู้ใช้งานท างานร่วมกับโปรแกรมในการจัดการข้อมูลแผนก
คลังสินค้าในการลงบันทึกข้อมูลใหม่ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิม การรับและตัดข้อมูลออกจากระบบ และ
การรายงานผลข้อมูล 

 
 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงผังโปรแกรม 5 เมนูค าสั่งแผนกคลังสินค้า 

 
หน้าหลักของโปรแกรม 5 ส่วนที่เป็นเมนูหลักประกอบด้วย 

- หมายเลข 1. เมนู Issue Barcode สร้างและลงทะเบียน 
- หมายเลข 2. เมนู Register Barcode สร้างและแก้ไขงาน 
- หมายเลข 3. เมนู Add Stock รับสินค้า 
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- หมายเลข 4. เมนู Dis Stock ตัดยอด 
- หมายเลข 5. เมนู Close Menu ออกจากโปรแกรม 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าหลักโปรแกรมการรับของเข้าออก 
 
3. ท าแสดงแถบบาร์โค้ด 
 การใช้แถบบาร์โค้ดจะออกแบบบาร์โค้ดให้เครื่องสแกนเนอร์อ่านแถบบาร์โค้ดด้วยแสงเพ่ือบันทึก
ข้อมูลเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์การใช้แถบบาร์โค้ดใช้อักษร CODE39.TTE เมื่อมีการเบิกใช้พาเลท 
(Pallet) ชนิดพิเศษก็จะพิมพ์แถบบาร์โค้ดออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วน าแถบบาร์โค้ดมาติดที่พา
เลท (Pallet) ชนิดพิเศษ ท าให้ทราบว่าพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษเคลื่อนที่ไปอยู่ส่วนใดของโรงงานถูกใช้
ในโรงงานเป็นจ านวนเท่าใด และอยู่ที่ลูกค้าเท่าใดเมื่อพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษกลับเข้ามาแผนก
คลังสินค้าก็จะทราบได้ทันทีแล้วจึงตัดยอดออกจากระบบ น ามาจัดเก็บเพ่ือเตรียมการใช้งานครั้งต่อไป 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 9 แสดงแถบบาร์โค้ด 

ผลการวิจัย 
หลังจากทดสอบการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลควบคุม (Pallet) ชนิดพิเศษ โดยใช้แถบบาร์โค้ด

ตามที่ได้ออกแบบไว้ แล้วจึงน าไปใช้กับการท างานจริงโดยให้พนักงานแผนกคลังสินค้าเป็นผู้ ใช้งานใน
สภาพท างานปกติ ได้เก็บข้อมูลการท างานจากโปรแกรมที่ออกแบบ จึงทดสอบผลลัพธ์การท างานที่ได้จาก
โปรแกรมน ามาประเมินผลประสิทธิภาพการท างานแผนกคลังสินค้า เพ่ือทราบถึงความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยตามผลการท างานในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการท างานแบบเดิมเทียบกับวิธีการที่พัฒนา 

 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพโดยการแสดงผลเป็นสัดส่วนการท างานจากการพัฒนา

กระบวนการควบคุมคลังสินค้าด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษโดยใช้แถบ
บาร์โค้ดในหัวข้อเรื่องการวัดความถูกต้องของจ านวนและรายการ และการวัดเวลา/รายการในการ
ตรวจเช็ค 

1) การวัดความถูกต้องของจ านวนและรายการทั้งหมด 
จ านวนที่ตรวจสอบแบบเดิม 1,040 รายการ   จ านวนรายการทั้งหมด 1,048 รายการ 

 

วิธีการเดิม = 
1040 x 100

1048
 = 96.30 % 

 
จ านวนที่ตรวจสอบแบบเดิม 1,048 รายการ   จ านวนรายการทั้งหมด 1,048 รายการ 

 

วิธีที่พัฒนา = 
1048 x 100

1048
 = 100.00 % 

 
2) การวัดเวลา/รายการในการตรวจเช็ค 

รายการพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีจ านวน 5 รายการ จากวิธีการเดิมที่ใช้
พนักงานนับแล้วบันทึกต่อรายการๆ 5 นาทีแต่เมื่อมีวิธีแบบใหม่ลดลงเหลือ 3 นาที ผลที่ได้รับ
จากการน าระบบบาร์โค้ดมาใช้ท าให้การตรวจนับเพ่ิมประสิทธิภาพเป็น 60%  และเวลาการ
ท างานลดลง 2 นาทีต่อรายการ 

 
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมพาเลทรองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด 
(Barcode) กรณีศึกษา : กระบวนการท างานคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัด
ระยอง” ได้ศึกษากระบวนการท างานภายในแผนกคลังสินค้าด้วยการท ากิจกรรมกลุ่มปรับปรุงการท างาน 
(Kaizen) ท าการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันโดยก าหนดเกณฑ์ปัญหาที่ 100 ครั้ง พบว่าปัญหา

เรื่อง รายการทั้งหมด วิธีการเดิม วิธีการที่พัฒนา 
รายการตรวจสอบมีความ

ถูกต้อง 
1048 พาเลท 1040 พาเลท 1048 พาเลท 

เวลา/รายการ 5 รายการ 5 นาที 2 นาที 
จ านวนแต่ละรายการ 5 รายการ ไม่ตรงทุกรายการ ตรงทุกรายการ 
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แผนกคลังสินค้าเกิดขึ้น 70 ครั้ง จึงได้ร่วมกับแผนกคลังสินค้าหาสาเหตุด้วยผังก้างปลา (Fish bone 
diagram) ได้พบสาเหตุ 3 เรื่องประกอบด้วยการตรวจสอบจ านวน วิธีการ และเวลาที่รวดเร็วและถูกต้อง 
จึงน ามาวิเคราะห์ปัญหาโดยการออกแบบโปรแกรมร่วมกับเทคโนโลยีบาร์โค้ด (Barcode) ท าให้การนับ
จ านวนรายการมีความถูกต้อง 100% และเวลาการค้นหาข้อมูลลดลง 2 นาทีต่อรายการจากรายการ
ทั้งหมด 1048 พาเลท ผลการด าเนินการพัฒนาจึงมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษากระบวนควบคุมพาเลท (Pallet) ชนิดพิเศษรองรับผลิตภัณฑ์มีสภาพของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องที่แตกต่างกันแต่ละช่วงเวลาผู้ที่ท าการวิจัยจึงต้องเลือกทฤษฎีและวิธีการให้เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ที่ท าการศึกษาผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) การปรับปรุงกระบวนการควบคุมแผนกคลังสินค้าจะต้องมาจากความต้องการของลูกค้า เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางและตั้งเป้าหมายในการด าเนินโครงการที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง 
2) ควรใช้วิธีการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ร่วมกับโปรแกรมที่ออกแบบ ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพ
การท างานสูงขึ้นความผิดพลาดก็จะหมดลง เช่น วิธีจัดการควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบปริมาณ
ของคงคลัง ต่ าสุด-สูงสุด (Max-Min) เพ่ือเตือนให้ทราบถึงระดับจัดเก็บ และระดับที่ต้องจัดหา
เพ่ิมเติม 
3) ควรสร้างจิตส านึกเรื่องการปรับปรุง และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอควบคู่
ไปกับการใช้โปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลัง 
 

บรรณานุกรม 
ปราโมทย์  วาดเขียน และคณะ. (2553). เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี

จัดการคลังสินค้า. กรุงเทพฯ 
ธานินทร์  ศิลป์จารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง 

แมสโปรดักซ์ จ ากัด. 
เกษม  พิพัฒน์ปัญญานุกูล. (2557). การควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ท้อป จ ากัด. 
สุภาพร  เชิงเอ่ียม. (2555). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จ ากัด. 
ค านาย  อภิปรัชญาสกุล. (2555). การจัดการคลังสินค้า. กรุงเทพฯ: บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง 

จ ากัด. 
วันชัย  ริจิรวนิช. (2555). การศึกษาการท างาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุพาดา  สิริกุตตา และคณะ (2543). การวางแผนและบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงธุรกิจ. 
วนิดา  บุญยทัศนีย์กุล. (2555). คู่มือเรียนรู้และใช้งาน Accest. กรุงเทพฯ: บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากัด. 

 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

135 

ฉัตรชัย บุญญะฐี. (2553). QR Code (รหัสขั้นตอนเดียว). สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2558. 
คอร์ แอนด์ พีค. (2550). ไทยซัมมิท เลือกอินเตอร์เมคพัฒนาระบบบาร์โค้ด เก็บข้อมูลชิ้นส่วนรถยนต์

และสินค้าคงคลัง. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2559.  
จารุนันท์ ธรานนท์ และคณะ. (2553). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบ Radio 

Frequency Identification : RFID ของบริษัท เอ จ ากัด. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2558. 
BATC. (2553). ประเภทของบาร์โค้ด. สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 2558 
ชุมพล ศฤงคารศิริ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2558  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ADOPTION OF SUGARCANE PRODUCTION TECHNOLOGY OF FARMERS IN 
UTTARADIT PROVINCE 

 

ทิพวรรณ   สตรอง 1 พรชุลีย์   นิลวิเศษ ² และ สมจิต โยธะคง ³ 
Tippawan  Strong1,. Pornchulee  Nilvises², and Somchit Yotakhong³ 

 
1 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  tippawanstrong@gmail.com 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
que.stou@hotmail.co.th 

3 รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความรู้ในการผลิตอ้อย     
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อย ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 154 ราย สุ่มตัวอย่างแบบง่าย             จาก
ประชากร 250 ราย น่ามาวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.61 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ประสบการณ์ในการปลูกอ้อยเฉลี่ย 11 ปี มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยเฉลี่ย 36.63 ไร่ต่อคน รายได้
เฉลี่ยต่อปีจากการปลูกอ้อย 229 ,081.54 บาท รายจ่ายเฉลี่ยจากการปลูกอ้อยต่อพ้ืนที่ทั้งหมด 
130,406.95 บาท (2) เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตอ้อยในระดับมาก (3) การยอมรับเทคโนโลยีการ
ผลิตอ้อยเกษตรกรมีความเห็นด้วยในภาพรวมระดับมาก และมีการยอมรับน่าไปปฏิบัติในภาพรวมใน
ระดับประจ่า (4) เกษตรกรมีปัญหาระดับมากที่สุด ได้แก่ ราคาผลผลิตตกต่่า ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่่า  
และประสบปัญหาภัยธรรมชาติ และมีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะระดับมากที่สุด ได้แก่ เมื่อมีชั้น
ดินดานเกษตรกรควรไถระเบิดดินดาน เมื่อพบอ้อยถูกท่าลายจากเชื้อโรคเกษตรกรควรขุดท่าลายต้น    
ที่เป็นโรค และโรงงานน้่าตาลควรช่วยวางแผนการผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ผลผลิตสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงงาน  
 
ค าส าคัญ : การผลิตอ้อย การยอมรับเทคโนโลยี  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to investigate (1) social and economic state 
of sugarcane farmers; (2) their knowledge of the sugarcane production; (3) their 
adoption of the sugarcane production technology and      (4) the problems and opinions 
on the sugarcane production of the farmers in Uttaradit province. 
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 The 154 samples were selected by using simple random sampling 
methodology from 250 farmers in Uttaradit Province. All data were collected by using 
structured interview form. The statistical analysis was performed by SPSS Statistics 
programs including frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
 The findings of this study were followed by: (1) Most of the farmers were male 
with the average age at 50.61 years. They were educated  at primary level. The average 
period of their experience of producing sugarcanes was 1 1  years. The average of 
cultivation area was 36.63 rai per farmer.   their average revenue earned from sugarcane 
production was 229,081.54 baht/year/farmer whereas their average expense in 
sugarcane production was 130,406.95 baht/year/farmer. (2) The farmers had high level 
of the knowledge of sugarcane production. (3) Overall opinion adoption of sugarcane 
production technology by farmers was at high level and they took to practice at routine 
level. (4) Their problem at highest level were low priced products, Low volume of 
products per rai and the impact of natural disasters. and they agreed with  suggestions  
at  the highest level in were they should have blast plowed to hard and compacted 
soil, dig to destroy any infected sugarcanes, and sugar factory officers should support 
farmers to plan their sugarcane production to be consistent with the factory demand. 
 
Keywords: Sugarcane Production, Technology Adoption, Uttaradit Province 
 

บทน า 
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่าคัญของประเทศไทย โดยใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมน้่าตาลและ

พลังงานทดแทน เป็นพืชที่ส่าคัญในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ข้อมูลรายงานจากพ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ปีการผลิต 2557/58 ของส่านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้่าตาลทราย (2558, น.8) พบว่ามีพ้ืนที่
ปลูกอ้อยส่งโรงงานทั้งประเทศ จ่านวน 9,591,448 ไร่ คิดเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
กว่า 7 หมื่นล้านบาท 

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสัดส่วนของประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด โดยมีพ้ืนที่
การเกษตร 1,255,225 ไร่ (ส่านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์) และจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนจากส่านักงาน
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558/59 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมด จ่านวน 59,428 ราย             
มีเกษตรกรปลูกข้าวมากถึง 39,462 ครัวเรือน 572,522 ไร่ ข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่าคัญของ
จังหวัดอุตรดิตถ์โดยเกษตรกรนิยมปลูกทั้งข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ในปี พ.ศ. 2557 เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่่า  ต้นทุนการผลิตสูง และผลผลิตตกต่่า ประกอบ
กับได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ส่งผลให้มีปริมาณน้่าส่าหรับการท่าการเกษตรน้อยลง 
เนื่องเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ท่าให้ผลผลิตข้าวเสี่ยงต่อการได้รับความเสียหาย ท่าให้ภาครัฐมีนโยบาย   
ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง  
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จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นอ้อย เนื่องจากอ้อยเป็นพืช    
ที่ทนสภาพแห้งแล้งได้ดีและใช้น้่าในการผลิตน้อย และมีตลาดรองรับผลผลิตอ้อยที่แน่นอน เนื่องจาก  
มีโรงงานรับซื้อในจังหวัด และจากการน่าชั้นข้อมูลแผนที่ของพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกข้าวและอ้อย
มาวิเคราะห์ร่วมกัน  พบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพ้ืนที่เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสมส่าหรับการปลูก
ข้าว แต่เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส่าหรับการปลูกอ้อย จ่านวน 83,527 ไร่ ในปีงบประมาณ 2557/58 
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดสรรงบประมาณส่าหรับการด่าเนินโครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรแบบบูรณา
การ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนที่ที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากข้าวเป็น
อ้อย จ่านวน 5,000 ไร่ เกษตรกร 250 ครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงงานน้่าตาลไทย
เอกลักษณ์ในการอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตอ้อยแก่เกษตรกร 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกร  
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนที่
เหมาะสมเพ่ือศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ความรู้ การยอมรับ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิต
อ้อย เพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 

1.1 เพ่ือศึกษาความรู้ในการผลิตอ้อยของเกษตรกร 
1.2 เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกร 
1.3 เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตอ้อยของเกษตรกร 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรแบบ 

บูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ปีงบประมาณ 2557/58  ในพ้ืนที่ 4 
อ่าเภอ ได้แก่ อ่าเภอพิชัย เมืองอุตรดิตถ์ ตรอน และทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  จ่านวน  250 คน  
ค่านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ซึ่ งผู้ วิจัยก่าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05 ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 154 คน แบ่งตามสัดส่วนของ
เกษตรกรทั้งหมดที่ปลูกอ้อยในแต่ละอ่าเภอ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling)  

เครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  ตอนที่ 2 ความรู้ในการผลิตอ้อยของเกษตรกร 
ตอนที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกร ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ผลิตอ้อยของเกษตรกร  ผู้วิจัยทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และทดสอบ
ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสัมภาษณ์ โดยการน่าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับเกษตรกร      
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มที่จะศึกษา โดยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ่านวน 20 คน แล้วน่าข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูป เพ่ือหาค่า Cronbach’s alpha 
ของลักษณะค่าตอบเป็นแบบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของไลเคอร์ท 
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(Likert) 5 ระดับพบว่า ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ระดับการยอมรับเทคโนโลยี
การผลิตอ้อยเชิงความคิดเห็น ระดับความรุนแรงของปัญหา และระดับความเห็นด้วยที่มีต่อ
ข้อเสนอแนะเท่ากับ 0.902 0.884 0.894 และ 0.930  ตามล่าดับ แล้วจึงน่าแบบสัมภาษณ์ไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริง  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูป ใช้สถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความถี่ 
(frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าต่่าสุด (minimum) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าเฉลี่ย 
(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการจัดอันดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
แบ่งช่วงชั้นของไลเคอร์ท ตามค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของข้อมูลระดับการได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ระดับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยเชิงความคิดเห็น ระดับความรุนแรง
ของปัญหา และระดับความเห็นด้วยที่มีต่อข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

           ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ น่าเสนอเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  
 สภาพทางสังคมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.61 
ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีจ่านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.63 คน 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยเป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) มากที่สุด และมีประสบการณ์ในการผลิตอ้อยเฉลี่ย 11 ปี  
 ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรจากแหล่งต่าง ๆ พบว่าได้รับระดับปานกลาง
ในภาพรวม และเรียงล่าดับจากมากไปน้อยจาก 3 แหล่ง ได้แก่ (1) สื่อบุคคล ได้รับข้อมูลระดับมาก
ที่สุดคือ เจ้าหน้าที่จากโรงงานน้่าตาล ระดับปานกลาง เรียงล่าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ผู้น่าท้องถิ่น เพ่ือนบ้าน และประธานกลุ่ม และระดับน้อย คือ อาสาสมัครเกษตรกร  (2) 
สื่อมวลชนได้รับข้อมูลระดับมาก ได้แก่ แผ่นพับ และวารสารทางการเกษตร ระดับปานกลาง ได้แก่ 
โทรทัศน์ และวิทยุ ระดับน้อยได้แก่ หนังสือพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอินเตอร์เน็ต (3) สื่อกิจกรรม 
ได้รับข้อมูลระดับมาก คือ การประชุม ระดับปานกลาง เรียงล่าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การอบรม 
การสาธิต การเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกร และการสัมมนา ระดับน้อย ได้แก่  การรณรงค์ การศึกษาดู
งาน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีจ่านวนแรงงานภาคเกษตร ใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 2.22 คน แรงงานจ้าง 10.1 คน ขนาดพ้ืนที่ปลูกอ้อยเฉลี่ย 36.63 ไร่ รายได้จากการท่า
นาทั้งหมดเฉลี่ย 40,561.67 บาท จากการปลูกอ้อยทั้งหมดเฉลี่ย 229,081.54 บาท รายจ่ายจากการ
ท่านาทั้งหมดเฉลี่ย 67,440.19 บาท จากการปลูกอ้อยทั้งหมดเฉลี่ย 130,406.95 บาท เกษตรกรส่วน
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ใหญ่มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผลผลิตข้าวต่อพ้ืนที่ท่า
นาทั้งหมดเฉลี่ย 13,777.13 กิโลกรัม ราคาข้าวเฉลี่ย 6.61 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตอ้อยต่อพ้ืนที่ปลูก
อ้อยทั้งหมดเฉลี่ย 240.14 ตัน ราคาผลผลิตอ้อยเฉลี่ย 861.68 บาทต่อตัน  
 2. ความรู้ในการผลิตอ้อยของเกษตรกร 
 เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยเฉลี่ยระดับมาก โดยเกษตรกรมากกว่า
ร้อยละ 90 ตอบถูกต้องจ่านวน 13 ประเด็น ได้แก่ (1) เมื่อพบหนอนกอลายจุดใหญ่ท่าลายให้ตัด
เฉพาะล่าอ้อยที่ถูกท่าลายแล้วผ่าล่าอ้อยเพ่ือท่าลายตัว (2) ไม่ควรให้มีอ้อยตกค้างทิ้งไว้ในไร่เพราะจะ
ท่าให้เกิดการสูญเสียน้่าหนัก และน้่าตาลซูโครส (3) ควรซื้อท่อนพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น (4) 
อายุที่เหมาะสมของท่อนพันธุ์อ้อยที่จะน่ามาปลูกคือ 5-6 เดือน (5) หลังจากการปลูกอ้อย3-4 เดือน
แรกการก่าจัดวัชพืชถือเป็นสิ่งจ่าเป็น (6) คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย คือ ดินร่วนที่มี
การอุ้มน้่าและระบายน้่าดี (7) ให้ปุ๋ยอ้อยขณะที่ดินมีความชื้น (8) การตัดอ้อยไม่ชิดดินจะท่าให้หน่อ
อ้อยที่แตกมาจากตาเหนือดินงอกออกมาเป็นหน่อที่ไม่สมบูรณ์ (9) การเลือกพันธุ์อ้อยเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่สามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อยได้ (10) การปลูกด้วยเครื่องปลูก เครื่องจะเปิดร่องใส่ปุ๋ย วางท่อน
พันธุ์ และกลบดินโดยอัตโนมัติ (11) เก็บเกี่ยวอ้อยที่อายุ 8-10 เดือน (12) อ้อยที่มีการตัดแต่งตอหลัง
เก็บเกี่ยว 10-30 วัน จะได้ผลผลิตสูงกว่าอ้อยที่ไม่มีการตัดแต่งตอ และ(13) พื้นที่ที่มีน้่าท่วมขังต้นอ้อย
ขณะยังเล็กจะเจริญเติบโตได้ดี  ส่าหรับประเด็นที่เกษตรกรน้อยกว่าร้อยละ 50 ตอบถูกต้องมีจ่านวน 
4 ประเด็น ได้แก่ ได้แก่ (1) โรคใบขาวในอ้อยมีเพลี้ยกระโดดสีน้่าตาลเป็นพาหะ (2) ไม่ควรไถพรวนดิน
จนละเอียดเป็นฝุ่นเพราะเมื่อถูกฝนหรือมีการให้น้่าจะถูกชะล้างลงไปอุดอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
ท่าให้การระบายน้่าและอากาศไม่ดี (3) อ้อยที่ขาดโพแทสเซียมจะท่าให้ใบมีสีเขียวอมเหลืองการ
เจริญเติบโตลดลง แตกกอน้อย และ(4) อ้อยที่ตัดโดยเครื่องเก็บเกี่ยวต้องส่งเข้าโรงงานภายใน 1-2 วัน  
 3. การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อย 
  3.1 การยอมรับในเชิงความคิดเห็นของเกษตรกร 
  1) การเลือกและการเตรียมพันธุ์อ้อย พบว่าเกษตรกรยอมรับระดับมากที่สุด   ใน 4 
ประเด็น คือ (1) ใช้ท่อนพันธุ์อ้อยอายุ 8-10 เดือน (2) พันธุ์ที่ต้านทานโรค และแมลงและมีความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ตามค่าแนะน่าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) เก็บพันธุ์อ้อยไว้ใช้เองเพ่ือลด
ต้นทุนการซื้อพันธุ์อ้อย (4) ใช้พันธุ์อ้อยที่สามารถไว้ตอได้ไม่ต่่ากว่า 2 ตอ และเกษตรกรมีการยอมรับ
ในระดับมากใน 1 ประเด็น คือ น่าท่อนพันธุ์ชุบน้่าร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง หรือ 52 องศา
เซลเซียส 30 นาที เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคใบขาวและโรคกอตะไคร้ 
  2) การเตรียมดิน พบว่าเกษตรกรยอมรับในระดับมากท่ีสุด 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การ
ไถเตรียมดินควรท่าขณะที่ดินมีความชื้นระดับพอดี (2) มีการปรับระดับพื้นที่เพ่ือให้ดินมีการระบายน้่า
ที่ดี น้่าไม่ท่วม และมีการยอมรับในระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การปลูกอ้อยช่วง    ปลายฝน ให้
ไถด้วยผานสาม 2-3 ครั้ง ลึก 30-50 เซนติเมตร จากนั้นตากดิน 7-10 วัน ตามด้วยการไถพรวน 1 ครั้ง 
(2) หว่านพืชบ่ารุงดิน เช่นพืชตระกูลถั่ว ปอเทือง แล้วไถกลบในระยะออกดอกร้อยละ 50 หรือเริ่มติด
ฝัก (3) ใช้ไถจานสลับกับไถหัวหมูเพ่ือป้องกันการเกิดชั้นดินดาน 
   3) การปลูก พบว่า เกษตรกรยอมรับในระดับมากที่สุด 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การปลูก
อ้อยโดยใช้เครื่องปลูกไม่ต้องยกร่อง  (2) ช่วงปลายฝนจะปลูกอ้อยทันทีเพ่ือรักษาความชื้นในดิน และมี
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การยอมรับในระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ (1) กรณีปลูกอ้อยโดยการใช้แรงงานคน จะใช้การยกร่อง
ปลูกระยะห่างระหว่างร่อง 1-1.5 เมตร (2) กรณีปลูกอ้อยโดยใช้แรงงานคน จะวางท่อนพันธุ์เป็นแถวคู่ 
สลับโคน-ปลาย ระยะในแถวคู่ 30-50 เซนติเมตร 
   4) การดูแลรักษา พบว่า เกษตรกรในระดับมากที่สุด ใน 5 ประเด็น ได้แก่      
(1) ควรใส่ปุ๋ยฝังลงในดินหรือมีการกลบปุ๋ย (2) หมั่นตรวจแปลงและก่าจัดวัชพืชในช่วง 1-4 เดือนแรก
หลังการปลูกอ้อย (3) เมื่อพบอ้อยถูกท่าลายจากเชื้อโรค ควรขุดท่าลายต้นที่เป็นโรค (4) เมื่ออ้อยอายุ 
6-10 เดือน ไม่ควรให้อ้อยขาดน้่าเกิน 30 วัน (5) มีการระบายน้่าออกจากแปลงปลูกอ้อย เมื่อมีฝนตก
หนักในช่วง 2 เดือนก่อนการเก็บเกี่ยว มีการยอมรับในระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ (1) เมื่อตัดแต่งตอ
อ้อยเสร็จแล้วควรมีการให้น้่าทันที (2) ไม่ควรมีน้่าขังหลังจากการให้ปุ๋ย หากมีควรมีการระบายน้่าออก  
(3) ระยะเริ่มปลูกควรให้น้่าตามร่อง และมีการยอมรับในระดับปานกลาง 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ในการ
ปลูกอ้อยในพ้ืนที่ที่เป็นดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว ควรให้ปุ๋ยครั้งแรก สูตร 16-8-8 อัตรา 35 กิโลกรัม
ต่อไร่ (2) ในการปลูกอ้อยในพ้ืนที่ที่เป็นดินร่วนปนทราย ควรให้ปุ๋ยครั้งแรก สูตร 15-15-15 หรือ    
13-13-21 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โดยรองก้นร่องพร้อมปลูก 
   5) การเก็บเกี่ยว พบว่า เกษตรกรยอมรับในระดับมากที่สุด 5 ประเด็น ได้แก่ 
(1) การตัดอ้อยโดยใช้รถตัดอ้อยควรส่งอ้อยเข้าโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง (2) ควรตัดอ้อยให้ชิดดิน   
ริดใบออกให้หมด (3) การตัดอ้อยโดยใช้แรงงานคน ควรส่งอ้อยเข้าโรงงานภายใน 2 วัน (4) ควรเก็บ
เกี่ยวอ้อยที่มีอายุระหว่าง 10-14 เดือน (5) ควรใช้รถที่สะอาด ไม่บรรทุกมูลสัตว์ สารเคมี ดิน ในการ
บรรทุกอ้อย 
 3.2 การยอมรับน าไปปฏิบัติของเกษตรกร 
 การยอมรับน่าไปปฏิบัติของเกษตรกร พบว่ามีการยอมรับน่าไปปฏิบัติในภาพรวมใน
ระดับประจ่าโดยเมื่อพิจารณาแยกเป็นแต่ละด้าน พบว่า มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติประจ่าใน 3 
ประเด็น ได้แก่ ด้านการเก็บเกี่ยว การปลูก และการเลือกและการเตรียมพันธุ์อ้อย ตามล่าดับ และ
ยอมรับน่าไปปฏิบัติบางครั้งใน 2 ประเด็น ได้แก่ การเตรียมดิน และการดูแลรักษา ตามล่าดับ       
เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
   1) การเก็บเกี่ยว พบกว่า เกษตรกรยอมรับระดับประจ่า 5 ประเด็น เรียง
ตามล่าดับ ได้แก่ (1) ควรใช้รถที่สะอาด ไม่บรรทุกมูลสัตว์ สารเคมี ดิน  ในการบรรทุกอ้อย (2) การตัด
อ้อยโดยใช้แรงงานคน ควรส่งอ้อยเข้าโรงงานภายใน 2 วัน (3) การตัดอ้อยโดยใช้รถตัดอ้อยควรส่งอ้อย
เข้าโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง (4) ควรตัดอ้อยให้ชิดดิน ริดใบออกให้หมด และ (5) ควรเก็บเกี่ยวอ้อยที่
มีอายุระหว่าง 10-14 เดือน และมีการยอมรับในระดับบางครั้ง ใน 1 ประเด็น คือ ตัดแต่งอ้อยทันที
ภายใน 15 วันหลังการเก็บเก่ียว  
   2) การปลูก พบว่า เกษตรกรยอมรับระดับประจ่า 2 ประเด็น เรียงตามล่าดับ 
ได้แก่ (1) การปลูกโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยไม่ต้องยกร่อง และ (2) ช่วงปลายฤดูฝนจะปลูกอ้อยทันทีเพ่ือ
รักษาความชื้นในดิน  และมีการยอมรับในระดับบางครั้ง 2 ประเด็น ได้แก่ (1) กรณีปลูกอ้อยโดยการ
ใช้แรงงานคน จะใช้การยกร่องปลูกระยะห่างระหว่างร่อง 1-1.5 เมตร และ (2) กรณีปลูกอ้อยโดยใช้
แรงงานคน จะวางท่อนพันธุ์เป็นแถวคู่ สลับโคน-ปลาย ระยะในแถวคู่ 30-50 เซนติเมตร  
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 3) การเลือกและการเตรียมพันธุ์อ้อย พบว่า เกษตรกรยอมรับระดับประจ่า 3 ประเด็น 
ได้แก่ (1 ) ใช้ท่อนพันธุ์อ้อยอายุ 8-10 เดือน (2) ใช้พันธุ์อ้อยที่สามารถไว้ตอได้ไม่ต่่ากว่า  2 ตอ และ
(3) เลือกใช้พันธุ์ที่ต้านทานโรคและแมลงและมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ตามค่าแนะน่าของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการยอมรับในระดับบางครั้ง 2 ประเด็น ได้แก่ (1) เก็บพันธุ์อ้อยไว้ใช้เอง
เพ่ือลดต้นทุนการซื้อพันธุ์อ้อย  และ (2) น่าท่อนพันธุ์ชุบน้่าร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง หรือ 52 
องศาเซลเซียส 30 นาที เพื่อป้องกันการระบาดของโรคใบขาวและโรคกอตะไคร้ 
 4) การเตรียมดิน พบว่า เกษตรกรยอมรับระดับประจ่า 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การไถ
เตรียมดินควรท่าขณะที่ดินมีความชื้นระดับพอดี (2) ครั้งมีการปรับระดับพ้ืนที่เพ่ือให้ดินมีการระบาย
น้่าที่ดี น้่าไม่ท่วม และ (3) การปลูกอ้อยช่วงปลายฝน ให้ไถด้วยผานสาม 2 -3 ครั้ง ลึก 30-50 
เซนติเมตร จากนั้นตากดิน 7-10 วัน ตามด้วยการไถพรวน 1 ครั้ง  และมีการยอมรับในระดับบางครั้ง 
2 ประเด็น ได้แก่ (1) ใช้ไถจานสลับกับไถหัวหมูเพ่ือป้องกันการเกิดชั้นดินดาน และ (2) หว่านพืชบ่ารุง
ดิน เช่นพืชตระกูลถั่ว ปอเทือง แล้วไถกลบในระยะออกดอกร้อยละ 50 หรือเริ่มติดฝัก  
 5) การดูแลรักษา พบว่า เกษตรกรยอมรับระดับประจ่า 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ควรใส่ปุ๋ย
ฝังลงดินหรือมีการกลบปุ๋ย (2) หมั่นตรวจแปลงและก่าจัดวัชพืชในช่วง 1-4 เดือนแรกหลังการปลูก
อ้อย (3) เมื่อพบอ้อยถูกท่าลายจากเชื้อโรค ควรขุดท่าลายต้นที่เป็นโรค และ(4) มีการระบายน้่าออก
จากแปลงปลูกอ้อยเมื่อมีฝนตกหนักในช่วง 2 เดือน และมีการยอมรับในระดับบางครั้ง 6 ประเด็น 
ได้แก่ (1) ไม่ควรมีน้่าขังหลังจากการให้ปุ๋ย หากมีควรมีการระบายน้่าออก (2) ในการปลูกอ้อยในพื้นที่
ที่เป็นดินร่วนปนทราย ควรให้ปุ๋ยครั้งแรก สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
โดยรองก้นร่องพร้อมปลูก (3) ระยะเริ่มปลูกควรให้น้่าตามร่องทันที (4) เมื่ออ้อยอายุ   6-10 เดือน ไม่
ควรให้อ้อยขาดน้่าเกิน 30 วัน (5) เมื่อตัดแต่งตออ้อยเสร็จแล้วควรมีการให้น้่าทันที และ (6) ในการ
ปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เป็นดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว ควรให้ปุ๋ยครั้งแรก สูตร 16-8-8 อัตรา 35 กิโลกรัม
ต่อไร่ 
 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตอ้อยของเกษตรกร 
 ปัญหาในการผลิตอ้อยของเกษตรกร พบว่ามีระดับความรุนแรงของปัญหาระดับปาน
กลางในภาพรวม โดยเกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านปัญหาอ่ืน ๆ และด้านการ
เลือกและการเตรียมพันธุ์อ้อย มีปัญหาระดับปานกลางใน 2 ด้านได้แก่ ด้านการเตรียมดิน และด้าน
การดูแลรักษา และมีปัญหาระดับน้อยใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเก็บเกี่ยวและด้านการปลูก  เมื่อ
พิจารณาระดับความรุนแรงของปัญหาเป็นรายประเด็นพบว่าเกษตรกรมีปัญหาระดับมากที่สุด ใน 3 
ประเด็น ได้แก่ (1) ราคาผลผลิตต่่า (2) ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่่า และ(3) ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัย
แล้ง น้่าท่วม เกษตรกรมีปัญหาระดับมากใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ขาดแคลนพันธุ์อ้อยคุณภาพดี (2) 
ท่อนพันธุ์อ้อยราคาแพง (3) มีโรคอ้อยและแมลงศัตรูพืชติดมากับท่อนพันธุ์อ้อย และ (4) อ้อยขาดน้่า
ติดต่อกันเกิน 20 วัน ในช่วงอายุ 1 – 6 เดือน  
  ข้อเสนอแนะในการผลิตอ้อยของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีระดับความเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะในการการผลิตอ้อยในภาพรวมระดับมาก โดยมีความเห็นด้วยกับข้อแนะระดับมากที่สุด
ด้านการเก็บเกี่ยว และเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะระดับมากใน 5 ด้าน เรียงล่าดับจากมากไปน้อย     
ได้แก่ (1) การดูแลรักษา (2) ด้านอ่ืน ๆ (3) การเตรียมดิน (4) การปลูก และ(5) การเลือกและเตรียม
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พันธุ์อ้อย เมื่อพิจารณาระดับความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเป็นรายประเด็นพบว่าเกษตรกรเห็นด้วย
กับข้อเสนอแนะระดับมากที่สุดใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) เมื่อมีชั้นดินดานเกษตรกรควรไถระเบิดดิน
ดาน (2) เมื่อพบอ้อยถูกท่าลายจากเชื้อโรค เกษตรกรควรขุดท่าลายต้นที่เป็นโรค (3) เกษตรกรควร
เก็บเกี่ยวอ้อยที่มีอายุระหว่าง 10-14 เดือน และ(4) โรงงานน้่าตาลควรช่วยวางแผนการผลิตของ
เกษตรกร เพ่ือให้ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของโรงงาน เกษตรกรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ
ระดับมากใน 9 ประเด็น ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนและให้ค่าแนะน่าแก่
เกษตรกรในการจัดหาแหล่งอ้อยพันธุ์ดี (2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
พืชบ่ารุงดิน เช่น พืชตระกูลถั่ว ปอเทือง ฯลฯ สลับกับการปลูกอ้อย  (3) ส่านักงานเกษตรจังหวัดและ
โรงงานน้่าตาล ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกร  
(4) ส่านักงานเกษตรจังหวัด และโรงงานน้่าตาลควรมีการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตให้แก่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง (5) ส่านักงานเกษตรจังหวัดควรมีการน่าเกษตรกรไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
ผลิตอ้อยที่ประสบความส่าเร็จ (6) ส่านักงานเกษตรจังหวัดและโรงงานน้่าตาลควรจัดอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันและก่าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  (7) ส่านักงานเกษตรจังหวัด และ
โรงงานน้่าตาลควรรณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว เพ่ือลดการสูญเสียน้่าหนักและ
คุณภาพความหวาน (8) เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตอ้อย และ (9) เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรควรติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง 
     

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
          ผลวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์  น่าไป
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
         สภาพสังคมและเศรษฐกิจ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.61 ปี จบ
การศึกษาระดับระดับประถมศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพศชายในช่วงอายุนี้จะได้รับการศึกษาภาค
บังคับ คือระดับประถมศึกษา และเป็นช่วงอายุที่เพศชายจะมีบทบาทในฐานะผู้น่าครอบครัวที่มีหน้าที่
หลักในการท่ามาหาเลี้ยงครอบครัว และประกอบกับการปลูกอ้อยมีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน
และเครื่องจักรกลทางการเกษตรค่อนข้างมากสอดคล้องกับ สมควร ไชยมหา  (2551,น.58) ศึกษา
เรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการบ่ารุงปฏิบัติรักษาอ้อยตอหลังการตัดของเกษตรกร ต่าบลหนองพิกุล 
อ่าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 53.3 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น และยังสอดคล้องกับ เสาวนุช ศรีวรขันธ์ (2553,น.59) ศึกษาการผลิตอ้อย
โรงงานและความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกรในอ่าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 49.9 ปี และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
        เกษตรกรส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.63 คน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
สถาบันเกษตรกร  มีจ่านวนแรงงานด้านการเกษตรในครัวเรือน เฉลี่ย 2.22 ราย เนื่องจาก ในปี 2504 
รัฐบาลมีประกาศนโยบายวางแผนครอบครัวแห่งชาติ จ่านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยจึงอยู่ที่ประมาณ 
3 -5  คน และเกษตรกรเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรเนื่องจากสามารถเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ
รัฐบาลได้ สอดคล้องกับ  วิรมณ ปรางทอง ( 2556,น.48-53) ท่าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
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ปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอ่าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สมรส
แล้ว  มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.81 คน  เกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร มีจ่านวน
แรงงานด้านการเกษตรในครัวเรือน เฉลี่ย 2.21 ราย   
         เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร        
(ธ.ก.ส.) เกษตรกรทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมด้านการปลูกอ้อย และได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่
จากโรงงานน้่าตาล เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตและแหล่ง
เงินทุนจากโรงงานน้่าตาล และ ธ.ก.ส. ซึ่งสอดคล้องกับ ปัญญา  สีหาฤทธิ์  ( 2556, น.39-44) ศึกษา
การใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้่าตาลสระบุรี พบว่า 
เกษตรเป็นสมาชิกกลุ่ม ธ.ก.ส. ได้รับการอบรม สัมมนา และประชุม ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องอ้อย    
จากเจ้าหน้าที่โรงงานน้่าตาลสระบุรี  
          เกษตรกรมีพ้ืนที่ท่าการเกษตรเฉลี่ย 56.55 ไร่ รายได้จากการปลูกอ้อยต่อพ้ืนที่ทั้งหมดในรอบ
ปี 2558 เฉลี่ย 229,081.54  บาท มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการท่านาต่อพ้ืนที่ทั้งหมด 
ในรอบปี 2558 ซึ่งการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยเชิงความคิดเห็นของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับการยอมรับมาก  สอดคล้องกับ ไพบูลย์ สุทธสุภา (2525,น 15-16) กล่าวว่า การยอมรับ
นวัตกรรมเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับลักษณะของเกษตรกรในการยอมรับนวัตกรรม เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะ
ยอมรับนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ถ้าเกษตรกรมีขนาดฟาร์มที่ใหญ่ รายได้สูง สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูง และยังสอดคล้องกับ บุญสม วราเอกศิริ (2526,น.162) เสนอว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับ เช่น ขนาดของพ้ืนที่ท่ากิน เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท่ากินขนาดใหญ่สามารถยอมรับ
นวัตกรรมได้ง่ายกว่า และการศึกษาด้านการเกษตรของบุตรหลาน จะมีผลต่อการสนับสนุนและ
ยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการเกษตร และสอดคล้องกับ ดิเรก ฤกษ์  หร่าย (2527,น.59) เสนอสิ่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีทางการเกษตรมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
เกษตรกรที่มีกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินมากกว่า มีรายได้มากกว่ามีทรัพยากรที่จ่าเป็นในการผลิตมากกว่า 
มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ่าเป็นในการผลิตมากกว่า มีแนวโน้มที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าและ
มากกว่าเกษตรกรที่มีน้อยกว่าและพ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารของเกษตรกร ประสิทธิภาพในการฟัง 
การพูดการอ่านและการเขียน รวมทั้งความคิดท่ีมีเหตุผลเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการยอมรับมากข้ึน 

รายได้และรายจ่ายจากการท านาและการปลูกอ้อยในรอบปี 2558  
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีรายได้จากการท่านาเฉลี่ย 40,561.67 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ย 

67,440.19 บาท เกษตรกรขาดทุนจากการท่านา 26,878.52 บาท และรายได้จากการปลูกอ้อยเฉลี่ย 
229,081.54 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ย 130,406.95 บาท เกษตรกรมีก่าไรจากการปลูกอ้อยเฉลี่ย 
98,674.59 บาท และเมื่อน่าผลก่าไรจากการปลูกอ้อยเฉลี่ยหารด้วยพ้ืนที่ปลูกอ้อยเฉลี่ย  จ่านวน 
36.63 ไร่ พบว่าเกษตรกรมีก่าไรเฉลี่ยต่อไร่ 2,693.82 บาท จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีก่าไรจากการปลูก
อ้อยและขาดทุนจากการปลูกข้าวจึงเป็นไปได้ว่ารายได้จากการปลูกอ้อยมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
การผลิตอ้อยของเกษตรกร 
          ต้นทุนการท านาและการปลูกอ้อยต่อไร่ ปี 2558 
          จากการศึกษาต้นทุนการท่านาของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ส่านักงานเกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์,2558) พบว่าต้นทุนการท่านาปี 2558 เท่ากับ 4,955.46 บาทต่อไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ย
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เท่ากับ 566 กิโลกรัมต่อไร่ และราคาผลผลิตข้าวที่ขายได้ในรอบปี 2558 เฉลี่ย เท่ากับ 6.61 บาท    
ต่อไร่ พบว่าเกษตรกรมีรายได้จากการท่านา 3,741.26 บาทต่อไร่ และต้นทุนจากการปลูกอ้อย         
ปี 2558 เท่ากับ 9,968.10 บาทต่อไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 6.56 ตันต่อไร่ และราคาผลผลิตอ้อย
ที่ขายได้ในรอบปี 2558 เฉลี่ย เท่ากับ 861.68 บาทต่อตัน พบว่าเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกอ้อย 
5,652.62บาทต่อไร่ แต่เนื่องจากว่าอ้อยเป็นพืชที่เมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้ว สามารถตัดหรือเก็บเกี่ยวได้
หลายครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าว จึงควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมทดแทนการปลูกข้าวเนื่องจากมีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า 
 ระดับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ ของเกษตรกร  พบว่าเกษตรกร
ได้รับความรู้ในภาพรวมระดับปานกลาง และสื่อแต่ละแหล่งรวม 3 แหล่ง เรียงล่าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อกิจกรรม  
     1) สื่อบุคคล พบว่าเกษตรกรได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่จากโรงงานน้่าตาลในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากเกษตรกรมีการท่าสัญญาซื้อขายกับโรงงานน้่าตาล และโรงงานน้่าตาลมีเจ้าหน้าที่
ติดตามดูแลลูกไร่ใน มีกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรให้เกษตรกรส่าหรับเกษตรกรที่ไม่เคยเข้าร่วมการ
อบรมการปลูกอ้อย รวมถึงโรงงานน้่าตาลเป็นแหล่งเงินทุนของเกษตรกรด้วย จึงมีการติดต่อ
ประสานงานกับเกษตรกรสม่่าเสมอ                    
              2) สื่อมวลชน พบว่าเกษตรกรได้รับข่าวสารจากแผ่นพับและวารสารทางการเกษตรใน
ระดับมากเนื่องจากเกษตรกรได้รับการสนับสนุนวารสารและแผ่นพับจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคม
ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้่าตาล และเกษตรกรได้รับข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตในระดับน้อยเนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 50.61 ปี และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่ถนัดในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่จึงไม่นิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
     3) สื่อกิจกรรม พบว่าเกษตรกรได้รับข่าวสารจากการประชุมมากเนื่องจากเกษตรกรจะมี
การประชุมกลุ่มย่อยและโรงงานน้่าตาลจะมีการเรียกประชุมลูกไร่ประจ่าปี 
ตอนที่ 2 ความรู้ในการผลิตอ้อยของเกษตรกร 
        จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีความรู้ในการผลิตอ้อยในระดับมาก เนื่องจากเกษตรกรได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับการผลิตอ้อยในด้านต่าง ๆ จากส่านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์และโรงงานน้่าตาล 
และเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกอ้อยเฉลี่ย 11 ปี จึงท่าให้เกษตรกรมีความรู้มาก แต่พบว่ามี
ประเด็นที่เกษตรกรตอบค่าถามถูกต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) โรคใบ
ขาวในอ้อยมีเพลี้ยกระโดดสีน้่าตาลเป็นพาหะ ซึ่งข้อนี้ไม่ถูกต้องเนื่องจากโรคใบขาวในอ้อยมีเพลี้ย
จักจั่นสีน้่าตาลเป็นพาหะอาจเนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถจ่าแนกชนิดของแมลงศัตรูพืชได้ (2) ไม่ควร
ไถพรวนดินจนละเอียดเป็นฝุ่น เพราะเมื่อถูกฝนหรือมีการให้น้่า จะถูกชะล้างลงไปอุดอยู่ตามช่องว่าง
ระหว่างเม็ดดินท่าให้การระบายน้่าและอากาศไม่ดี เนื่องจากเกษตรกรนิยมการจ้างไถพรวนดินและ
ไม่ได้ตระหนักว่าการไถพรวนดินจนละเอียดท่าให้โครงสร้างของดินเสียหายได้ง่าย (3) อ้อยที่ขาด
โพแทสเซียมจะท่าให้ใบมีสีเขียวอมเหลืองการเจริญเติบโตลดลงแตกกอน้อย ซึ่งข้อนี้ไม่ถูกต้องและตาม
หลักวิชาการแล้วอ้อยที่ขาดไนโตรเจนคือสาเหตุที่ท่าให้ใบมีสีเขียวอมเหลืองการเจริญเติบโตลดลงแตก
กอน้อย อาจเนื่องจากเกษตรกรไม่มีความรู้ เกี่ยวกับลักษณะอาการของพืชเมื่อขาดธาตุอาหารแต่ละ
ชนิด และ(4) อ้อยที่ตัดโดยเครื่องเก็บเกี่ยวต้องส่งเข้าโรงงานภายใน 1 -2 วัน ซึ่งข้อนี้ไม่ถูกต้อง 
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เนื่องจากอ้อยที่ตัดโดยเครื่องเก็บเกี่ยวต้องส่งเข้าโรงงานภายใน 24 ชั่วโมงเพราะเมื่อทิ้งอ้อยไว้ในไร่จะ
ท่าให้ผลผลิตอ้อยมีปริมาณน้่าตาลลดลง และเนื่องจากเกษตรกรจะได้รับโควตาจากโรงงานน้่าตาลจึง
ต้องรีบเก็บเกี่ยวอ้อยส่งโรงงานให้ทันเวลาที่ก่าหนด ซึ่งเกษตรกรนิยมตัดอ้อยด้วยเครื่ องเก็บเกี่ยวและ
เมื่อตัดเสร็จก็จะส่งอ้อยเข้าโรงงานในวันเดียวกัน ท่าให้เกษตรกรอาจไม่ได้สนใจระยะเวลาในการส่ง
อ้อยเข้าโรงงานจึงตอบค่าถามข้อนี้ผิด  จากผลการศึกษาดังกล่าวจึงควรมีการอบรมให้ความรู้เกษตรกร
โดยเน้นในประเด็นที่เกษตรกรขาดความรู้ต่อไป 

 
ตอนที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกร 
         จากผลการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ ์     
มีประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นและน่าไปปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 1) การเลือกและการเตรียมพันธุ์อ้อย  
  1.1 การน่าท่อนพันธุ์ชุบน้่าร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง หรือ 52 องศาเซลเซียส 
30 นาที เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคใบขาวและโรคกอตระไคร้ เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็น
ระดับมาก แต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากเกษตรกรมีพ้ืนที่ในการปลูกอ้อยมาก 
และขั้นตอนในการแช่ท่อนพันธุ์ค่อนข้างยุ่งยาก ใช้เวลานาน รวมถึงต้องใช้อุปกรณ์ส่าหรับการแช่ท่อน
พันธุ์มาก  
  1.2 เก็บพันธุ์อ้อยไว้ใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการซื้อพันธุ์อ้อย เกษตรกรยอมรับเชิงความ
คิดเห็นระดับมากที่สุด แต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ได้รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์อ้อย (อ้อยสะอาด) จากโรงงานน้่าตาล  
 2) การเตรียมดิน 
  2.1 หว่านพืชบ่ารุงดิน เช่น พืชตระกูลถั่ว ปอเทือง แล้วไถกลบในระยะออกดอก 
ร้อยละ 50 หรือเริ่มติดฝัก เกษตรกรมีการยอมรับน่าไปปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมาก แต่มีการ
ยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว และปอเทืองค่อนข้างหายาก และ
มีราคาสูง และการไถกลบท่าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูง 
  2.2 ใช้ไถจานสลับกับไถหัวหมูเพ่ือป้องกันการเกิดชั้นดินดาน เกษตรกรมีการยอมรับ
น่าไปปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมาก แต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากการใช้ไถ
หัวหมูท่าให้ใช้เวลาในการไถนาน และหากจะไถต้องมีค่าจ้างไถเพ่ิมขึ้น ท่าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
 3) การปลูก 
  3.1 กรณีปลูกอ้อยโดยการใช้แรงงานคน จะใช้การยกร่องปลูกระยะห่างระหว่างร่อง 
1-1.5 เมตร เกษตรกรมีการยอมรับน่าไปปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมาก แต่มีการยอมรับน่าไป
ปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากปัจจุบันขาดแคลนแรงงานคน เกษตรกรจึงนิยมใช้รถปลูกอ้อยทดแทน
การใช้แรงงานคนปลูก 
  3.2 กรณีปลูกอ้อยโดยใช้แรงงานคน จะวางท่อนพันธุ์เป็นแถวคู่ สลับโคน-ปลาย 
ระยะในแถวคู่ 30-50 เซนติเมตร เกษตรกรมีการยอมรับน่าไปปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมาก        
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แต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจากปัจจุบันขาดแคลนแรงงานคน เกษตรกรจึงนิยมใช้
รถปลูกอ้อยทดแทนการใช้แรงงานคนปลูก 
 4) การดูแลรักษา 
  4.1 ระยะเริ่มปลูกควรให้น้่าตามร่องทันที เกษตรกรมีการยอมรับน่าไปปฏิบัติเชิง
ความคิดเห็นระดับมากที่สุดแต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง  เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกอ้อยของ
เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน้่าฝน และมักปลูกในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคมโดยอาศัย
ความชื้นในดิน  
  4.2 เมื่ออ้อยอายุ 6-10 เดือน ไม่ควรให้อ้อยขาดน้่าเกิน 30 วัน เกษตรกรมีการ
ยอมรับน่าไปปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมากที่สุด แต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง 
เนื่องจากเกษตรกรปลูกอ้อยในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม เมื่ออ้อยอายุประมาณ 6 เดือนจะเข้าสู่
ช่วงฤดูแล้งซึ่งอาจท่าให้เกษตรกรไม่สามารถให้น้่าอ้อยได้ 
  4.3 เมื่อตัดแต่งอ้อยเสร็จแล้วควรมีการให้น้่าทันที เกษตรกรมีการยอมรับน่าไป
ปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมากแต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง  เนื่องจากมีความยุ่งยาก
และไม่มีระบบการจัดการน้่าที่ดี 
  4.4 ไม่ควรมีน้่าขังหลังจากการให้ปุ๋ย หากมีควรมีการระบายน้่าออก เกษตรกรมีการ
ยอมรับน่าไปปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมาก แต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับบางครั้ง เนื่องจาก 
เกษตรกรไม่มีระบบการจัดการน้่าที่ดี 
 5) การเก็บเกี่ยว พบว่าในประเด็นตัดแต่งอ้อยทันทีภายใน 15 วันหลังการเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรมีการยอมรับน่าไปปฏิบัติเชิงความคิดเห็นระดับมาก แต่มีการยอมรับน่าไปปฏิบัติระดับ
บางครั้ง เนื่องจากเกษตรกรมีพ้ืนที่ในการปลูกอ้อยมาก การตัดแต่งอ้อยจ่าเป็นต้องใช้แรงงานจ่านวน
มาก ท่าให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
 
ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตอ้อย 
 1) ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตอ้อย 
  จากการศึกษา พบว่าเกษตรกรมีระดับความรุนแรงของปัญหามากที่สุด ได้แก่       
(1) ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้่าท่วม (2) ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่่า และ(3) ราคาผลผลิตต่่า 
เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ 
เกิดภาวะภัยแล้ง ท่าให้เกิดฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ท่าให้ปริมาณผลผลิตอ้อยต่อไร่ต่่า 
และผลผลิตอ้อยไม่มีคุณภาพ เปอร์เซ็นต์ความหวานต่่าจึงท่าให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาต่่า  
และจากการเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรเชิงความคิดเห็นและการ
น่าไปปฏิบัติของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีเชิงความคิดเห็นในระดับมากถึงมาก
ที่สุดแต่ไม่น่าไปปฏิบัติในประเด็นที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต เช่น เกษตรกรยอมรับเชิง
ความคิดเห็นระดับมากที่สุดในการไถระเบิดดินดาน ระดับมากในการน่าท่อนพันธุ์ชุบน้่าร้อนก่อนปลูก
แต่มีการน่าไปปฏิบัติเพียงบางครั้งเท่านั้น   
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  2) ข้อเสนอแนะในการผลิตอ้อย 
  จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีระดับความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ (1) เมื่อมีชั้นดินดานเกษตรกรควรไถระเบิดดินดาน (2) เมื่อพบอ้อยถูกท่าลายจากเชื้อโรค
เกษตรกรควรขุดท่าลายต้นที่เป็นโรค (3) เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีอายุ 10-14 เดือน และ       
(4) โรงงานน้่าตาลควรช่วยวางแผนการผลิตของเกษตรกรเพ่ือให้ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงงาน เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าการระเบิดชั้นดินดาน การขุดท่าลายต้นที่เป็นโรค เก็บเกี่ยวอ้อย
ที่มีอายุ 10-14 เดือน และการที่โรงงานน้่าตาลช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตจะท่าให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพดีขึ้น      
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 หน่วยงานภาครัฐ 
  จากผลการศึกษาที่เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยในภาพรวมระดับ
มาก จึงควรผลักดันนโยบายเกษตรกรรมในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ( zoning) เช่น การปลูกอ้อยในพื้นท่ีที่
เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  1.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาครัฐและเอกชน 
  1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาครัฐและเอกชน ควรให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ 
เกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตอ้อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไถพรวนดิน ความต้องการธาตุอาหารของ
อ้อย โรคและแมลงศัตรูอ้อย และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งอ้อยเข้าโรงงาน ซึ่งจากผลการศึกษาจะ
เห็นว่าเกษตรกรตอบค่าถามในประเด็นดังกล่าวได้คะแนนต่่ากว่าร้อยละ 50  
  2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาครัฐและเอกชน ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรในด้านการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด เพ่ือให้เกษตรกรมีท่อนพันธุ์คุณภาพดีใช้ และลดต้นทุนการ
ผลิต 
  1.3 เกษตรกร 
  1) เมื่อมีชั้นดินดานเกษตรกรควรไถระเบิดดินดานเพ่ือเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง
ของดินให้ดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการให้ปุ๋ยแก่อ้อย 
  2) เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีอายุระหว่าง 10-14 เดือนเพื่อให้ได้อ้อยที่มี
คุณภาพและขายได้ในราคาดี 
  3) ควรหมั่นศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเข้าศึกษาหาความรู้ในอินเทอร์เน็ต 
เอกสารวิชาการ วิทยุ และตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความส่าเร็จในการผลิตอ้อย 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 
ปลูกข้าวเป็นอ้อยเพ่ือน่ามาใช้ประโยชน์ในการจัดท่าโครงการในครั้งต่อไป 
  2) ควรศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรที่เข้า 
ร่วมโครงการและเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
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  3) ควรศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน และรายได้ในการผลิตอ้อยและข้าวในสภาพพ้ืนที่
เดียวกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเปลี่ยนระบบการผลิต 
  4) ควรศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ระหว่างแปลงอ้อยที่มีการไถระเบิดดินดานและ
แปลงที่ไม่มีการไถระเบิดดินดาน  
  5) ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับความเสียหายและผลผลิตที่ได้ของการปลูกอ้อยที่มี
การแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกและไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก 
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การวิเคราะห์ปริมาณน ้ามันปาล์มในน ้าเสียด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ Thin-Layer 
Chromatography/Flame Ionization Detection(TLC/FID)  

 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF PALM OIL BY THIN-LAYER 
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บทคัดย่อ 
การวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันและไขมันด้วย เทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ  Thin-Layer 

Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID) สามารถท้าได้เร็วกว่าวิธี
สกัดด้วยซอกเลต หากสามารถใช้แทนกันได้จะช่วยให้การวิเคราะห์น้้าเสียสะดวกขึ้นมาก จาก
การศึกษาตัวอย่างน้้าเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของน้้ามันปาล์ม 0.25, 0.5, 1 และ 2 % (น้้าหนัก
ต่อปริมาตร) พบว่า ค่าเฉลี่ยของน้้าหนักของน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์ได้จากเทคนิคโครมาโตรกราฟี
แบบ TLC/FID เท่ากับ 15.35 ± 0.042, 34.35 ± 0.137, 65.13 ± 0.122 และ 142.88 ± 0.339 
มก./10 มล. ตามล้าดับ ความคลาดเคลื่อนจากน้้าหนักน้้ามันปาล์มในน้้าเสีย เท่ากับ 39.08, 32.12, 
35.06 และ 28.77 % การวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันปาล์มด้วยเทคนิค TLC/FID ก้าลังปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
ค้าส้าคัญ : น้้าเสีย  น้้ามันและไขมัน  FOG  ซอกเลต  TLC/FID 
 

ABSTRACT 
Quantitative analysis of oils and fats by Thin-Layer Chromatography/Flame 

Ionization Detection analyzer (TLC/FID) is faster than Soxhlet extraction method. This 
study intends to test the possibility of using TLD/FID instead of Soxhlet extraction 
method. Synthetic wastewaters contained 0.25, 0.5, 1 and 2 percent of palm oil were 
analyzed by TLD/FID. The results of 15.35 ± 0.042, 34.35 ± 0.137, 65.13 ± 0.122 and 
142.88 ± 0.339 mg palm oil/10 ml were obtained from 0.25, 0.5, 1 and 2 percent of 
palm oil respectively. The deviations were 39.08, 32.12, 35.06 and 28.77 percent. The 
improvement of using TLC/FID for palm oil quantitation is undertaking. 

 
Keywords: Wastewater, Oils and Fats, FOG, Soxhlet, TLC/FID 

บทน้า 
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 น้้าเสียชุมชน ถือเป็นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเมือง องค์ประกอบส่วนใหญ่ของน้้าเสียชุมชน 
คือ สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่เป็นของเสียที่ไม่มีพิษ รวมถึงจุลินทรีย์ก่อโรคด้วย (เบญจภรณ์  
ประภักดี, 2551) มีสิ่งเจือปน เช่น น้้ามันและไขมัน ที่มีปริมาณร้อยละ 10 ของปริมาณสารอินทรีย์
ทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) 

น้้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease : FOG) จัดเป็นดัชนีคุณภาพน้้ าที่ ส้ าคัญ  ซึ่ ง
มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งจากอาคารประเภท ก ก้าหนดไว้ว่าต้องมีค่าน้้ามันและไขมันไม่เกิน 20 ppm 
การวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันและไขมันในน้้าต้องใช้วิธีการมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์น้้ามันและ
ไขมัน  มีด้ วยกัน  3 วิธี  ได้ แก่  วิธี  Partition - gravimetric, วิธี  Partition – infrared และ วิธี 
Soxhlet  ซึ่งวิธี Partition – gravimetric และ วิธี Partition – infrared เหมาะส้าหรับตัวอย่างเป็น
ไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยได้ และตัวอย่างที่มีน้้ามันและไขมันความเข้มข้นต่้า คือ น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ส่วนวิธี soxhlet  เป็นวิธีที่เหมาะสมกับตัวอย่างที่เป็นของแข็ง  และสลัดจ์  รวมถึงน้้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ซึ่งมีปริมาณน้้ามันและไขมันสูงกว่า 1 ppm (ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม์ และ
มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์, 2551) วิธีนี้มีขั้นตอนใช้เวลาในการวิเคราะห์นานถึง 4 ชั่วโมงต่อหนึ่งตัวอย่าง
และใช้วัสดุและสารเคมีค่อนข้างมาก อีกทั้งหลังจากการวิเคราะห์จะเหลือของเสียที่เป็นตัวท้าละลาย
อินทรีย์ ซึ่งเป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม (APHA, AWWA, และ WPCF, 2012)  นอกจากวิธี
มาตรฐานข้างต้นแล้วยังมีวิธีวิเคราะห์ปริมาณน้้ามัน วิธีอ่ืน นั่นคือ เทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ Thin-
Layer Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เวลา
ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธี soxhlet การศึกษาครั้งนี้  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาว่า การวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันและไขมันด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ Thin-
Layer Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID) มี ความแม่นย้ า
มากพอที่จะใช้แทนวิธีสกัดด้วยซอกเลตหรือไม่ โดยใช้น้้ามันปาล์มโอเลอิน (food grade) ซึ่งปกติมี
ความหนาแน่นเท่ากับ 08969-0.8977 ที่ 40 องศาเซลเซียส (Siew และคณะ, 1992: อ้างถึงใน 
Frank, 2002) น้้ามันปาล์มมีน้้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 847.3 กรัมต่อโมล (Baroutian และคณะ, 2009) 
และมีความหนืดที่ 40 และ 60 องศาเซลเซียส เท่ากับ 37 และ 19 mPa ตามล้าดับ (Wiley, 2007) 
เป็นตัวอย่างเนื่องจากเป็นน้้ามันที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร 

 
วิธีการวิจัย 

การเตรียมตัวอย่างน ้าเสียสังเคราะห์ 
เตรียมตัวอย่างน้้าเสียสังเคราะห์ 10 มิลลิลิตร ที่มีความเข้มข้นของน้้ามัน 0.25, 0.5, 1 และ 

2 เปอร์เซ็นต์ (น้้าหนักต่อปริมาตร) โดยเตรียมแต่ละความเข้มข้นของน้้ามัน ทั้งหมด 3 ซ้้า มีค่าเฉลี่ย
น้้าหนักของน้้ามันปาล์มในน้้าเสียส้าหรับวิเคราะห์น้้ามันและไขมันด้วยวิธีซอกเลต เท่ากับ 25.20 ± 
0.01, 50.60 ± 0.02 , 100.30 ± 0.03 และ 200.60 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อ 10 มิลลิลิตร  ส่วน มี
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น้้าหนักของน้้ามันปาล์มในน้้าเสียส้าหรับวิเคราะห์น้้ามันและไขมันด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ 
TLC/FID เท่ากับ 25.20, 50.06, 100.50 และ 200.60 มิลลิกรัมต่อ 10 มิลลิลิตร 
 
การวิเคราะห์น ้ามันและไขมันด้วยวิธีซอกเลต (ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม์ และม่ันรักษ์ ตัณฑุลเวศม์, 2551)   
 น้าตัวอย่างน้้าเสียสังเคราะห์มาปรับค่าพีเอชให้ได้น้อยกว่า 2 ด้วยกรดเกลือเข้มข้น วาง
กระดาษกรองเบอร์  40 ไว้ ในกรวยบุ ค เนอร์บน  Suction Flask แล้ วกรองสารแขวนลอย 
Diatomaceous Silica ความเข้มข้น 10 กรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ
ดูดน้้าออกแล้วล้างด้วยน้้ากลั่น 1 ลิตร หลังจากดูดน้้าออกจาก Diatomaceous Silica จนแห้งแล้ว 
กรองตัวอย่างน้้าเสีย 10 มิลลิลิตร จากนั้นคีบกระดาษกรองดังกล่าว ไปวางบนกระดาษกรองเบอร์ 1
ใช้ส้าลีชุบเฮกเซน เช็ดน้้ามันที่อาจมีติดอยู่ในกรวยบุคเนอร์ออกให้หมด แล้วน้าส้าลีนั้นใส่ไว้ใน
กระดาษกรองเบอร์ 1  เช่นเดียวกัน แล้วน้าไปอบให้แห้ง ที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 
นาที และน้าใส่ในชุดซอกเลต สกัดโดยใช้เฮกเซน 200 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุอยู่ในขวดก้นกลม สกัดด้วย
อัตรา 20 รอบต่อชั่วโมง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง น้าขวดก้นกลมไปกลั่นออกจนแห้งด้วยเครื่องกลั่นระเหย
สารแบบหมุน (Rotary Evapporator) ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จากนั้นปล่อยให้ขวดก้นกลม
เย็นลงในโถท้าแห้ง เป็นเวลา 30 นาที แล้วน้าไปชั่งน้้าหนัก น้าข้อมูลน้้าหนักที่ชั่งได้ (B) และน้้าหนัก
ขวดก้นกลมเปล่าก่อนสกัด (A) มาค้านวณหาค่าไขมันและน้้ามัน ดังต่อไปนี้ 

 
 ไขมันและน้้ามัน (มิลลิกรัมต่อลิตร) =     (B - A) x 106 
             ปริมาตรตัวอย่างน้้าเสีย (มิลลิลิตร) 
 
การวิเคราะห์ปริมาณน ้ามันด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ Thin-Layer 
Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID) (Tanaka, Itoh และ 
Kaneko, 1981)  
 น้าตัวอย่างน้้าเสียสังเคราะห์ที่มีน้้ามันปาล์มแต่ละความเข้มข้นได้น้้าหนักน้้ามันปาล์มเท่ากับ 
25.20, 50.06, 100.50 และ 200.60 มิลลิกรัม ไปสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม 13 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน
เป็นเวลา 10 นาที แล้วปิเปตสารละลายชั้นคลอโรฟอร์ม 1 ไมโครลิตร จุดลงบนโครมารอด แต่ละ
ตัวอย่างความเข้มข้นน้้ามันปาล์ม ตัวอย่างละ 3 ซ้้า และน้าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Thin-Layer 
Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID) โดยใช้คลอโรฟอร์ม 100 
เปอร์เซ็นต์ เป็น ตัวพา ให้ตัวพาเคลื่อนที่เป็นระยะทาง 8 เซนติเมตร จากบริเวณจุดตัวอย่าง แล้ว
เปลี่ยนตัวพาเป็นคลอโรฟอร์ม 70 มิลลิลิตร ที่มีเมทานอลผสมกับแอมโมเนีย ในอัตราส่วน 8 ต่อ 2 
ปริมาตร 0.05 มิลลิลิตร ให้ตัวพาเคลื่อนที่ระยะทางทั้งหมด 10 เซนติเมตร จากบริเวณจุดตัวอย่างบน
แท่งโครมารอดแล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที แล้วทิ้งให้แท่งโครมา
รอดเย็นตัวลงแล้วน้าไปสแกนด้วยเครื่อง IATROSCAN TLC-FID Analyzer (Japan) โดยใช้สภาวะใน
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
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  อัตราความเร็วในการแสกน เท่ากับ 30 วินาทีต่อแท่งโครมารอด 1 แท่ง 
  อัตราการไหลของก๊าซไฮโดรเจน 160 มิลลิลิตรต่อนาที     
  อัตราการไหลของอากาศ 2.0 ลิตรต่อนาที 
 
 จากนั้นน้าพ้ืนที่ใต้กราฟไตรกลีเซอไรด์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง TLC/FID ไปเทียบกับ
กราฟมาตรฐานน้้ามันปาล์ม เพ่ือหาน้้าหนักน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์ได้  ค้านวณเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนแล้ว เทียบกับเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ด้วยวิธีซอกเลตในแต่ละ
ความเข้มข้นของน้้ามันปาล์ม โดยถือว่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ (Ette 
& Williams, 2007) 
 
การค้านวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของน ้าหนักน ้ามันปาล์ม 
 เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของน้้าหนักน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์ได้จากท้ังสองวิธี ค้านวณได้ 
ดังนี้ 

เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน =  (a - b)   x 100 
              a 
โดยที่ a = น้้าหนักน้้ามันปาล์มในน้้าเสียที่เตรียมได้ 
 b = น้้าหนักน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์ได้ในแต่ละวิธี 
 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์น ้ามันและไขมันด้วยซอกเลต 

ในแต่ละความเข้มข้นของน้้ามัน ได้ค่าเฉลี่ยของน้้าหนักของน้้ามันปาล์มในน้้าเสียและค่าเฉลี่ย
น้้าหนักของน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์ด้วยวิธีซอกเลตมีค่าใกล้เคียงกัน  โดยพิจารณาจากความ
คลาดเคลื่อนของน้้าหนักที่วิเคราะห์ได้กับน้้าหนักน้้ามันปาล์มในน้้าเสีย เท่ากับ 1.98, 0.79, 5.88 
และ 0.15 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ดังรูปที่ 1 และตารางท่ี 1  
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รูปที่ 1 น้้าหนักของน้้ามันปาล์มในน้้าเสีย และ น้้าหนักของน้้ามันปาล์มทีส่กัดได้ด้วยวิธีซอกเลต 
(มิลลิกรัมต่อน้้าเสีย 10 มิลลิลิตร) 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของน้้ามันปาล์มที่สกัดได้ด้วยซอกเลต 
 
ความเข้มข้นน ้ามัน

ปาล์มในน ้าเสีย 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าเฉลี่ยน ้ามันปาล์ม 
ในน ้าเสีย 
(มิลลิกรัม) 

[a] 

การวิเคราะห์น ้ามันและไขมันด้วยซอกเลต 
 

ค่าเฉลี่ยน ้าหนัก 
น ้ามันปาล์ม  
(มิลลิกรัม) 

[b] 

เปอร์เซ็นต์ความคลาด
เคลื่อนของน ้าหนัก 

น ้ามันปาล์ม  
[ (a-b)/a]*100 

0.25 25.20 ± 0.01 24.70 ± 0.06 1.98 
0.5 50.60 ± 0.02 51.00 ± 0.21 0.79 
1 100.30 ± 0.03 106.20 ± 0.47 5.88 
2 200.60 ± 0.02 200.30 ± 0.11 0.15 
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การวิเคราะห์ปริมาณน ้ามันด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ Thin-Layer 
Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID)  

ค่าเฉลี่ยของน้้าหนักของน้้ามันปาล์มในน้้าเสียและค่าเฉลี่ยน้้าหนักของน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์
ได้จากเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่มากอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในการศึกษาครั้งนี้การวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันด้วยเทคนิค
โครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID นั้นยังไม่แม่นย้ามากนัก อีกทั้งน้้าหนักของน้้ามันปาล์มมีความ
คลาดเคลื่อนจากน้้าหนักน้้ามันปาล์มในน้้าเสียค่อนข้างมาก ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนของน้้าหนักที่
วิเคราะห์ได้กับน้้าหนักน้้ามันปาล์มในน้้าเสีย เท่ากับ 39.09, 31.38, 35.19 และ 28.77 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ ดังรูปที่ 2 และตารางที่ 2  

 

 
รูปที่ 2 น้้าหนักของน้้ามันปาล์มในน้้าเสีย และ น้้าหนักของน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์ได้จากเทคนิคโคร-
มาโตรกราฟีแบบ TLC/FID (มิลลิกรัมต่อน้้าเสีย 10 มิลลิลติร) 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยน้้าหนักของน้้ามันปาล์มที่วิเคราะห์ได้จากเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID 
 
ความเข้มข้นน ้ามัน

ปาล์มในน ้าเสีย 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าเฉลี่ยน ้ามันปาล์ม 
ในน ้าเสีย 
(มิลลิกรัม) 

[a] 

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟี 
แบบ TLC/FID 

ค่าเฉลี่ยน ้าหนัก 
น ้ามันปาล์ม  
(มิลลิกรัม) 

[b] 

เปอร์เซ็นต์ความคลาด
เคลื่อนของน ้าหนัก 

น ้ามันปาล์ม  
[ (a-b)/a]*100 

0.25 25.20  15.35 ± 0.042 39.09 
0.5 50.06  34.35 ± 0.137 31.38 
1 100.50  65.13 ± 0.122 35.19 
2 200.60  142.88 ± 0.339 28.77 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาทั้งสองวิธีการวิเคราะห์ความเข้มข้นของน้้ามันปาล์ม 0.25, 0.5, 1 และ 2 
เปอร์เซ็นต์ (น้้าหนักต่อปริมาตร) พบว่า เทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID มีความคลาดเคลื่อน
จากน้้ าหนักน้้ ามันปาล์มในน้้ าเสียที่ ค่อนข้างมาก เท่ ากับ 39.09, 31.38, 35.19 และ 28.77 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ในขณะที่การวิเคราะห์ด้วยซอกเลตมีความคลาดเคลื่อนจากน้้าหนักน้้ามัน
ปาล์มในน้้าเสียค่อนข้างน้อย เท่ากับ 1.98, 0.79, 5.88 และ 0.15 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อน้า
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID มาเทียบกับเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ด้วยซอกเลตในแต่ละความเข้มข้นแล้ว พบว่าทุกความเข้มข้นของน้้ามัน
ปาล์มมีค่าเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ซึ่งน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ยังไม่
สามารถน้าวิธีเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID มาใช้วิเคราะห์ปริมาณน้้ามันและไขมันแทนการ
วิเคราะห์ด้วยซอกเลตได้ 
 เมื่อน้าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนมาพิจารณาเป็นความแม่นย้าของน้้าหนักน้้ามันที่
วิเคราะห์ได้ของการวิเคราะห์ด้วยซอกเลต และเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID เท่ากับ 94.12 
ถึง 99.85 เปอร์เซ็นต์ และ 60.91 ถึง 71.23 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดยผลการวิเคราะห์ด้วยซอกเลต
ที่ได้สอดคล้องกับ Bhuiya (2016) ที่อธิบายไว้ว่าการวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันและไขมันด้วยซอกเลต 
ซึ่งใช้เฮกเซนเป็นตัวท้าละลาย สามารถสกัดน้้ามันได้ 95-99 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผลเทคนิคโครมา-
โตรกราฟีแบบ TLC/FID ไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถวิเคราะห์น้้ามันปาล์มได้ปริมาณใกล้เคียงตามที่ 
Srivastava (2000) ได้อธิบายว่าเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ TLC/FID โดยใช้คลอโรฟอร์มเป็นตัวท้า
ละลาย มีความแม่นย้าในการวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันแร่ (mineral oil) ได้มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ 

ดังนั้น การวิเคราะห์ค่าน้้ามันและไขมัน (FOG) ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ Thin-Layer 
Chromatography/Flame Ionization Detection analyzer (TLC/FID) นั้นยังไม่ถูกต้องเท่าการ
วิเคราะห์ด้วยซอกเลต จะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม เช่นปรับปรุงวิธีการสกัดน้้ามัน และต้องปรับความ
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เข้มข้นของตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์ด้วยเครื่อง IATROSCAN TLC-FID Analyzer (Japan) ให้อยู่ในช่วง
ความเข้มข้น 10 – 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามข้อจ้ากัดของเครื่อง ซึ่งจะท้าให้มีความแม่นย้ามาก
ยิ่งขึ้น 

แต่ทั้งนี้พบว่า วิธีซอกเลต ใช้สารเคมีหลายชนิด ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์มากถึง 5 ชั่วโมง 
ในขณะที่วิธีวิเคราะห์ด้วย TLC/FID ใช้เวลาในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเพียง 15 นาที ใช้วัสดุ
อุปกรณ์และสารเคมีน้อยกว่า สามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 10 ตัวอย่างในเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่ง
วิเคราะห์ตัวอย่างได้จ้านวนมากและใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีซอกเลต ดังนั้นหากปรับให้การ
วิเคราะห์ น้้ามันและไขมันถูกต้องแม่นย้าก็จะได้วิธีวิเคราะห์ที่รวดเร็ว สะดวกขึ้นมาก 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาการใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด า

ส าเร็จรูป โดยแปรปริมาณของผงเมือก ร้อยละ 0.3 0.4 และ 0.5 (โดยน้ าหนัก) ตามล าดับ พบว่าเมื่อ
เพ่ิมปริมาณของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักมากขึ้น มีผลท าให้ความหนืดของซอสหมึกด าส าเร็จรูปเพ่ิม
มากข้ึน เมื่อน าซอสหมึกด าส าเร็จรูปที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักมาทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า 
ซอสหมึกด าส าเร็จรูปที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักร้อยละ 0.3 โดยน้ าหนัก เป็นสารให้ความคงตัว
ได้รับการยอมรับด้านความหนืด ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงสุด และเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐานที่ใช้แซนแทนกัมเป็นสารให้ความคงตัว พบว่าสูตรที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ด
แมงลักร้อยละ 0.3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.5) ในด้านความหนืด ลักษณะ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมโดยได้รับคะแนนความชอบสูงสุด เมื่อท าการทดสอบการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภควิธี Home Use Test โดยผู้ทดสอบที่เป็นแม่บ้าน พ่อบ้าน พบว่าผู้ทดสอบส่วน
ใหญ่ให้คะแนนความชอบโดยรวมในระดับความขอบปานกลาง และให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์ซอส
หมึกด าส าเร็จรูป  
 
ค าส าคัญ : ผงเมือกจากเมล็ดแมงลัก ดีหมึก สารให้ความคงตัว ซอสส าเร็จรูป 
 

ABSTRACT 
This research was to study the effect of utilization of mucilage from hairy basil 

seed (Ocimum canum Sims) as a stabilizer in squid ink instant sauce. Variable dried 
mucilage contents of 0.3, 0.4 and 0.5% (w/w) were prepared. The results showed that 
the viscosity of squid ink instant sauce increased with increasing the mucilage from 
hairy basil seed. The sensory evaluation showed that the optimum mucilage was found 
at 0.3% (w/w) as stabilizer provided the significantly highest value of viscosity, texture 
and overall liking. Comparing with control used xanthan gum as stabilizer founded the 
squid ink instant sauce contained 0.3% (w/w) dried mucilage gave the significantly 
(P≤0.5) affected on viscosity, texture and overall liking and provided the highest scores. 
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Consumer acceptance was done by home use test 30 people. The most panelists 
widely gave the scores in moderately and accepted in squid ink instant sauce.  
 
Keywords: Instant sauce, Mucilage powder from Hairy basil seed (Ocimum canum 

Sims), Squid ink, Stabilizer  
 

บทน า 
แมงลัก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ocimum canum Sims อยู่ในวงศ์ Lamiaceae เป็นพืช

สมุนไพรที่ปลูกอยู่ทั่วประเทศไทย สามารถน ามาใช้เป็นอาหารได้ทั้งใบและเมล็ดเพ่ือเพ่ิมกลิ่นรส ส่วน
เมล็ดแมงลักมีสารที่สามารถพองตัวในน้ าได้ถึง 45 เท่า สามารถใช้เป็นอาหารส าหรับผู้ป่วยเป็น
โรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการลดน้ าหนัก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นยาระบายชนิด bulking foaming 
laxatives ในคนไข้หลังผ่าตัดหรือในคนสูงอายุ นอกจากนี้ยังใช้ทดแทนเมล็ดซิเลียม (psyllium seed) 
เพ่ือผลิตเป็นยาระบายส าเร็จรูป (ณรงค์และคณะ, 2544) ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยการเตรียมผง
เมือกจากเมล็ดแมงลักด้วยวิธีท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze drying) หรือเตรียมผงเมือกจากเมล็ด
แมงลักโดยวิธีอบด้วยความร้อน และใช้เป็นสารช่วยแขวนตะกอนในต ารับยาซึ่งได้ผลดีเมื่อเทียบกับ
สารช่วยแขวนตะกอนอ่ืน ๆ เช่น เมธิลเซลลูโลส โซเดียมอัลจิเนต กัมทรากาแคนท์ และกัมอะคาเชีย 
(เกษม และคณะ, 2526) ส าหรับประโยชน์ด้านอ่ืนของเมล็ดแมงลัก มีรายงานว่าสารเมือกจากเมล็ด
แมงลักมีรายงานว่า สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารที่ใช้เพ่ิมความข้นหนืดและเป็นสารแขวนลอย 
(suspending agent) ในผลิตภัณฑ์ยา (ปลื้มจิตต์และคณะ, 2526 และ 2528) ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว
เกิดจากสารเมือกที่อยู่ในมิวซิเลจหรือสารเมือกเป็นกลุ่มใยอาหารที่สามารถละลายน้ าได้ ( soluble 
dietary fiber) ซึ่งจัดเป็นสารประเภทเดียวกับกัม (gum) โดยเฉพาะกัมที่มาจากเมล็ด เช่น กัวร์กัม 
เป็นต้น (ศศิธร และปราณี, 2545) ซึ่งมีการน ามาใช้ประโยชน์โดยใช้เป็นสารเพ่ิมความข้นหนืดและท า
ให้อิมัลชันคงตัวได้ดี และได้มีการใช้มิวซิเลจเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ซอสพริกและมายอง
เนส (ละอองดาวและกุลยา, 2545)  

ดีหมึก (ink sac) เป็นของเหลวที่ผลิตโดยสัตว์น้ าที่ชื่อเหมือนกันคือ หมึก องค์ประกอบหลัก
ของดีหมึกโดยน้ าหนักแห้ง ร้อยละ 51.4 เป็นสารจ าพวกคาร์โบไฮเดรตกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ อีกร้อยละ 
30.8 เป็นสารให้สี และที่เหลืออีกร้อยละ 17.8 เป็นโปรตีนชนิดเปปไทด์ (สายันต์, 2554) ซึ่งมี
ประโยชน์เพ่ือป้องกันตัวเองของหมึกในยามคับขันโดยใช้พ่นใส่ศัตรูผู้รุกราน (กรมประมง, 2557) การ
ใช้ประโยชน์จากดีหมึกด้านการประกอบอาหารในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนมีการผสมดีหมึกลงใน
เส้นพาสต้าหรือข้าวเพ่ือให้อาหารนั้นมีสีเข้มเป็นเอกลักษณ์และให้รสเค็ม ประเทศในแถบเอเชียมีการ
น าดีหมึกมาเป็นส่วนผสมในอาหารเช่นกัน ในประเทศไทยแม้ว่าดีหมึกเป็นวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากนักแต่
เป็นเพราะความยุ่งยาก เสียเวลาในการน ามาใช้และดีหมึกเป็นวัตถุดิบที่เน่าเสียง่ายต้องใช้พ้ืนที่จัดเก็บ
ในช่องเย็นหรือช่องแช่แข็ง จึงต้องน ามาท าละลายก่อนน ามาใช้ (อรุโณทัย, 2557) ซอส เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรสที่มีลักษณะเหลวข้นหรือแห้งอาจเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ซึ่งได้แก่ซอสทั่วไป รวมถึง
น้ าจิ้มด้วย (คณะกรรมการอาหารและยา, 2543) ส่วนเครื่องปรุงรสอาหารส าเร็จรูปหรือซอสปรุงรส
เป็นหนึ่งในสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมที่ยังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของผู้ผลิต
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เครื่องปรุงรสส าหรับอาหารได้มีการพัฒนาให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่นิยมปรุงอาหารด้วยความสะดวกรวดเร็วแต่ยังคงคุณภาพและความสดของรสชาติไว้ได้ 
(พรรณทิพา, 2553) ประกอบกับความต้องการของธุรกิจอาหารยุคปัจจุบันที่เน้นความสะดวก นิยมซื้อ
วัตถุดิบที่มีการจัดเตรียมไว้แล้วแทนการปรุงส่วนผสมข้ึนเองทั้งหมด จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีแนวคิด
ในการพัฒนาดีหมึกเป็นซอสส าเร็จรูปที่มีลักษณะพร้อมใช้ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่
ผลิตในระดับอุตสาหกรรมอาหารจะต้องมีคุณภาพสม่ าเสมอได้มาตรฐานและควรเก็บได้เป็นระยะ
เวลานานโดยที่ยังคงคุณภาพเดิมอยู่ ในผลิตภัณฑ์ประเภทซอสต้องมีลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มีความ
ข้นและหนืด การที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความข้นและหนืดสม่ าเสมอกันจึงจ าเป็นจะต้องมีการใช้สารให้
ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ ซึ่งสารที่ใช้ช่วยในการให้ความคงตัว ได้แก่ กัม (Gum) ชนิดต่าง ๆ ทั้งชนิดที่
เป็นสารจากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ เช่น แซนแทนกัม คาราจีแนน กัมทรากาแคนท์ เป็นต้น 
สารให้ความคงตัวมีคุณลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามชนิดและปริมาณท่ีใช้ และเนื่องจากมิว
ซิเลจจากเมล็ดแมงลักจัดเป็นสารประเภทเดียวกับกัม และจัดเป็นวัตถุดิบที่ปลูกได้ภายในประเทศ มี
ราคาถูกเมื่อเทียบกับสารจ าพวกกัมทางการค้าต่าง ๆ ซึ่งมีราคาแพงและส่วนใหญ่ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ จึงมีความสนใจที่จะน าผงเมือกหรือมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักมาใช้เป็นสารให้ความคง
ตัวแทนกัมทางการค้าในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด า ซึ่งจะเป็นการช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับเมล็ดแมงลักและ
รูปแบบการน าไปใช้มากขึ้น (ปิยนุสร์ และเนตรนภา, 2550) ดังนั้นในการทดลองนี้ได้ศึกษาการใช้ผง
เมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรูป   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
ศึกษาผลของปริมาณผงเมือกเม็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอสหมึก

ด าส าเร็จรูป  
 

วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมผงจากเมือกเมล็ดแมงลักในรูปแบบผงแห้ง 

น าเม็ดแมงลัก ปริมาณ 200 กรัม ร่อนผ่านตะแกรง เพ่ือแยกฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกออก 
น าไปแช่ในน้ าสะอาดในอัตราส่วน 1:30 ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง จากนั้นน าเม็ด
แมงลักที่พองตัวแล้วไปปั่นด้วยเครื่องปั่นผสม blender แบบเปียก ที่ระดับต่ า (เบอร์ 2) นาน 2 นาที 
แล้วบีบแยกสารเมือกออกด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นเทสารเมือกที่ได้ใส่ถาดอะลูมิเนียมที่รองด้วย
พลาสติก ขนาด 30×30 ตารางเซนติเมตร หนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล้วเกลี่ยให้ทั่วถาด น าไปใส่
ในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เมื่อได้เมือกเม็ดแมงลักอบแห้งแล้ว จึงน าไปบดให้เป็นผง
ด้วยเครื่องบดละเอียด ขนาดอนุภาค 0.25 มิลลิเมตร และค านวณหาร้อยละของผลผลิต (% yield) 
(ดัดแปลงจาก ศศิธรและปราณี, 2545) 
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2. การเตรียมดีหมึก 
น าดีหมึกจากหมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis) ที่แช่แข็งท าละลายที่อุณหภูมิ 

≤50 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นท าการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเบื้องต้นโดยดมกลิ่น
ไม่ให้มีกลิ่นเน่าเหม็น ไม่เกิดเป็นแก็ส จากนั้นใช้มีดกรีดถุงดีหมึก (ink sac) บีบเอาแต่น้ าส่วนดีหมึกมา
ใช้และระวังไม่ให้มีส่วนของเครื่องในปะปนมา กรองเศษชิ้นส่วนอื่น ๆ ออกด้วยตะแกรง (อรุโณทัย, 
2557)  

3. ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด า
ส าเร็จรูป 

แปรปริมาณของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักท่ีเติมในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด า 3 ระดับ คือ ร้อยละ 
0.2, 0.3 และ 0.4 (โดยน้ าหนักต่อน้ าหนัก) และเตรียมซอสหมึกด าสูตรมาตรฐาน ซึ่งมีส่วนผสม
เบื้องต้นแสดงดังตารางที่ 1 ท าโดยชั่งหรือตวงส่วนผสมตามสูตร ปั่นหอมใหญ่ (สับ) พริกเหลือง (สับ) 
ผสมส่วนผสมในหม้อที่ตั้งไฟอ่อน ๆ รอจนเดือด เป็นเวลา 5 นาที ใส่ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว น า
น้ าซอสหมึกด าที่ได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ คือ วัดค่า
ความหนืดของซอสหมึกด าด้วยเครื่อง Brookfield-Programmable Viscometer (DV-III) การวัดค่า 
pH ด้วยเครื่อง pH meter และตัวอย่างน ามาทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9-Point Hedonic 
Scale ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รส ความหนืด ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 คะแนน หมายถึง ชอบมากที่สุด โดยใช้ผู้ทดสอบชิม
จ านวน 40 คน และวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  

ตารางท่ี 1 ส่วนผสมของซอสหมึกด าสูตรมาตรฐาน  
 

ส่วนผสม ปริมาณที่ใช้ (ร้อยละ)  
วิปครีม 7.7  
หอมใหญ่ผง 1  
ปาปริก้า 1  
อโรมาต 1  
ดีหมึกผง 4  
เกลือ 0.4  
น้ าสต๊อก 80  
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4. การทดสอบทางประสาทสัมผัสของซอสหมึกด าส าเร็จรูปทีใ่ช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลัก 
น าซอสหมึกด าส าเร็จรูปที่ได้รับความชอบโดยรวมสูงสุดจากข้อ 2 และสูตรมาตรฐานที่ใช้แซน

แทนกัมเป็นสารให้ความคงตัว มาทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส โดยใช้ผู้ทดสอบชิม จ านวน 40 
คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รส ความหนืด ลักษณะเนื้อสัมผัส 
และความชอบโดยรวม โดยใช้แบบทดสอบท่ีให้คะแนนแบบ 9-Point Hedonic Scale โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จากนั้นน าคะแนนมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ด้วย Analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วย Duncan’s 
New Multiple Range Test 

5. ศึกษาการยอมรับการใช้งานของซอสหมึกด าส าเร็จรูป 
น าสูตรซอสหมึกด าส าเร็จรูปที่ผ่านการทดสอบทางประสาทสมัผัสและได้รับคะแนนความชอบ

โดยรวมสูงสุดจากข้อ 4 มาทดสอบการยอมรับของผู้บรโิภคท าการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรูป โดย
น าซอสหมึกด าส าเรจ็รูปบรรจลุงซองอะลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนตปริมาณน้ าหนักสุทธ ิ100 กรัม และปิดสนิท 
จากนั้นน าผลิตภัณฑ์มาสทดสอบการยอมรับของผู้บรโิภค โดยการท าในรูปแบบทดสอบที่บ้าน (Home Use 
Test: HUT) โดยการแจกผลิตภณัฑ์ให้ผู้ทดสอบที่บ้านคนละ 1 ถุง และให้ผู้ทดสอบกรอกแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความรูส้ึกที่มีต่อผลิตภณัฑ์โดยแนะน าใหผ้สมซอสหมึกด าส าเร็จรปู 100  กรัม กับเส้นสปาเก็ตตี้
ลวกสุก 130 กรัม โดยใชผู้้ทดสอบกลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน จ านวน 30 คน จาก 30 ครอบครัว เพ่ือประเมินผล
การยอมรับผลิตภัณฑ์ และความเป็นไปได้ในการน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด  

ผลการวิจัย 
1. ผลการเตรียมผงเมือกเมล็ดแมงลักในรูปผงแห้ง 

การผลิตผงเมือกจากเมล็ดแมงลักในรูปผงแห้ง จะได้ผงเมือกที่มีลักษณะสีขาวนวลเป็นผงที่ฟุ้ง
กระจาย ซึ่งการผลิตผงเมือกจากเมล็ดแมงลักในรูปผงแห้งพบว่าได้ผลผลิตเท่ากับร้อยละ 20.85 ของเมล็ด มี
ค่าใกล้เคียงกับปลื้มจิตต์และคณะ (2526) ซึ่งได้เท่ากับร้อยละ 21 จากเมล็ด การแยกเมือกออกจากเมล็ดให้
ได้หมดเป็นการท าได้ยาก เพราะส่วนสีด าของเปลือกเมล็ดแมงลักถูกปั่นรวมไปกับเมือก เมื่อท าการแยก
เมือกออกจึงรอดผ่านตะแกรงและติดมากับส่วนเมือก ท าให้เมือกที่ได้มีเศษของเปลือกหุ้มเมล็ดติดมาด้วย
เมื่อน าไปบดเป็นผงแห้งท าให้มีสีเข้มขึ้น นอกจากนี้อิทธิพลของอุณหภูมิในการอบจากการทดลองใช้
อุณหภูมิในการอบ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้ าของโพลีแซ็กคาไรด์ใน
ผงเมือกเมล็ดแมงลัก สีของผงเมือกที่ได้จึงมีสีคล้ า 
2. ผลจากการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรูป 

จากการตรวจสอบทางกายภาพของซอสหมึกด าส าเร็จรูป สูตรมาตรฐาน (ใช้แซนแทนกัม) สูตรที่ใช้
ผงเมือกจากเมล็ดแมงลัก ร้อยละ 0.3, 0.4 และ 0.5 ในการวัดค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์พบว่าเมื่อเพ่ิม
ปริมาณของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักส่งผลให้ความหนืดของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น (ละอองดาว และกุลยา, 
2545) เนื่องมาจากเมือกมีความสามารถในการอุ้มน้ าได้ดี และเมื่อเมือกอุ้มน้ าไว้ส่งผลให้ความหนืดและ
ความชื้นของผลิตภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้น (ศศิธร และปราณี, 2545) เมื่อวัดค่า pH ของผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด า
ส าเร็จรูปพบว่าอยู่ในช่วง 6.6 – 6.8 (ดังแสดงในตารางที่ 2) และเมื่อน าซอสหมึกด าส าเร็จรูปที่ใช้ผงเมือก
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จากเมล็ดแมงลักที่ปริมาณร้อยละ 0.3 0.4 และ 0.5 ตามล าดับ มาทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9-
Point Hedonic scale เพ่ือหาปริมาณของผงเมือกที่เหมาะสมในการใช้เป็นสารให้ความคงตัวในซอสหมึกด า
พบว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.5) ในคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นและ
รส แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.5) ในด้านความหนืด ลักษณะเนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบโดยรวมสูงสุดในสูตรที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักที่ร้อยละ 0.3 
รองลงมาคือ 0.4 และ 0.5 ตามล าดับ จากผลการวิเคราะห์การทดสอบทางประสาทสัมผัสแสดงให้เห็นว่า
ความหนืดเป็นปัจจัยในการยอมรับผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรูป เนื่องจากผู้ชิมให้คะแนนความชอบใน
ด้านความหนืดสูงสุดในสูตรที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักที่ร้อยละ 0.3, 0.4 และ 0.5 ตามล าดับ (ดังแสดงใน
ตารางที่ 3) และเมื่อไปเชื่อมโยงกับผลวิเคราะห์ทางกายภาพด้านความหนืดจะพบว่าการเพ่ิมปริมาณของผง
เมือกจากเมล็ดแมงลักท าให้ลักษณะซอสหมึกด ามีความหนืดมากเกินไป ส่งผลให้ความชอบด้านความหนืด
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยนุสร์ และเนตนภา (2550) รายงานว่า
ค่าความหนืดของการใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักร้อยละ 0.3% ในผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มไก่และสูตรมาตรฐานมีค่า
ใกล้เคียงกัน  
 

ตารางที่ 2 ค่าความหนืด และคา่ pH ของผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรปูสูตรมาตรฐานและสตูรที่ใช้ผง
เมือกจากเมล็ดแมงลักปริมาณตา่ง ๆ กัน  

 
สูตรซอสหมกึด า ความหนดื  pH 

  (centipoise)   
สูตรมาตรฐาน 2319 6.72 
สูตรที่ 1 (0.3%) 2292 6.64 
สูตรที่ 2 (0.4%) 2482 6.71 
สูตรที่ 3 (0.5%) 2523 6.88 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรปูที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ด
แมงลักในปริมาณต่าง ๆ  

  ระดับคะแนน 
คุณสมบัต ิ สูตรที่ 1  สูตรที ่ 2 สูตรที่ 3 

  0.3% 0.4% 0.5% 
ลักษณะปรากฏ 5.63 ±1.62ns 5.60±1.30ns 6.03±1.21ns 
ส ี 6.26±1.11ns 6.23±0.93ns 6.20±1.27ns 
กลิ่น 6.1±0.9ns 6.22±1.11ns 6.26±1.26ns 
รส 6.23±1.07ns 6.03±1.04ns 5.90±1.32ns 

ความหนดื 5.70±1.76a 5.66±1.64ab 4.5±1.67b 

ลักษณะเนือ้สมัผสั 5.86±1.69a 5.83±1.36ab 4.73±1.87b 

ความชอบโดยรวม 6.30±1.44a 5.73±1.55ab 4.63±1.86b 
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a,b ที่ก ากับตัวเลขในแนวนอนเดยีวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เชื่อมั่น  95% 

ns ที่ก ากับตัวเลขในแนวนอนเดยีวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เชื่อมั่น 95% 

 

3. ผลจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรูปที่ใช้ผงเมือกจาก
เมล็ดแมงลัก 

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบต่อผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรูปที่ใช้ผงเมือก
จากเมล็ดแมงลักปริมาณร้อยละ 0.3 เปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.5) ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรส เนื่องจากส่วนผสมต่าง ๆ ของซอสหมึก
ด าที่เติมลงไปมีปริมาณที่เท่ากัน แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.5) ในด้านความหนืด 
ลักษณะเนื้อสัมผัส ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนืด (ตารางที่ 2) พบว่าค่าความหนืดของซอสที่ใช้ผงเมือกจาก
เมล็ดแมงลักที่ร้อยละ 0.3 มีค่าน้อยกว่าสูตรมาตรฐาน ชี้ให้เห็นว่าความหนืดเป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้
ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค เนื่องจากซอสมีลักษณะไม่ข้น เหนียวจนเกินไป จึงส่งผลให้ได้รับ
คะแนนด้านความชอบโดยรวมสูงสุด ดังผลในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรปูสูตรมาตรฐาน และสูตรที่
ใช้ผงเมือกจากเมลด็แมงลักร้อยละ 0.3 

 

  ระดับคะแนน 
คุณสมบัต ิ สูตรมาตรฐาน สูตรที่ใช้ผงเมือกเมลด็ 

    แมงลัก (0.3%) 
ลักษณะปรากฏns 6.56±1.13 6.83±1.34 
สีns 6.56±1.41 6.57±1.19 
กลิ่นns 6.40±1.02 6.37±1.77 
รสns 6.66±1.32 6.96±1.21 
ความหนดื 6.86±1.41b 7.09±1.51a 
ลักษณะเนื้อสัมผสั 6.53±1.34b 6.99±1.68a 
ความชอบโดยรวม 6.65±1.4b 7.11±1.04a 

a,b ที่ก ากับตัวเลขในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น  95% 

ns ที่ก ากับตัวเลขในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% 

 

4. ผลการศึกษาการยอมรับ และความชอบต่อซอสหมึกด าส าเร็จรูป 
จากผลการทดสอบการยอมรับและความชอบต่อซอสหมึกด าส าเร็จรูปดังแสดงในตารางที่ 5 

โดยผู้ทดสอบเป็นแม่บ้าน พ่อบ้านจ านวน 30 คน จาก 30 ครอบครัว ท าการทดสอบด้วยวิธี Home 
Use Test โดยบรรจุซอสหมึกด าส าเร็จรูปลงในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนตปิดสนิท แล้วน าซอสไป
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ทดลองใช้ท าสปาเก็ตตี้ด้วยการผสมซอสหมึกด าส าเร็จรูป 100 กรัม ต่อเส้นสปาเกตตี้ลวกสุก 130 
กรัม พร้อมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ จากตารางที่ 5 พบว่าหลังจากผู้ทดสอบได้
ทดลองผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรูปในการประกอบอาหารแบบ Home Use Test รวมถึงให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ทดสอบส่วนใหญ่มีความชอบด้านความสะดวกมีระดับความชอบ
มาก คือ 8.05 ด้านสีมีระดับความชอบปานกลาง คือ 7.78 ส่วนด้านกลิ่น และรสชาติ ที่ระดับ
ความชอบ 6.69 – 6.85 ด้านเนื้อสัมผัสมีระดับความชอบเล็กน้อย คือ 5.92 และความชอบโดยรวม
ของซอสหมึกด าส าเร็จรูปของผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในระดับชอบปานกลาง คือ 7.16 จากข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในแบบสอบถามจากการน าซอสหมึกด าส าเร็จรูปไปประกอบอาหารพบว่าเหมาะแก่การใช้งาน
เนื่องจากเป็นซอสส าเร็จรูปที่มีความสะดวกสบาย รวดเร็วในการใช้งานต่อยุคสมัย ส่วนด้าน
แนวความคิดผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ บรรจุภัณฑ์ที่สนใจจะเลือกซื้อ คือ ขวดแก้วและขวดพลาสติก 
รองลงมา คือถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนต ตัวแทนผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ 
70.3% จากข้อมูลทั้งหมดสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางด้านการตลาดเพ่ือไปประยุกต์ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรูปจัดจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต  
 

ตารางท่ี 5 ผลการยอมรับและความชอบต่อผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรูปของผู้บริโภค 
 

คุณลักษณะ  ระดับความชอบ 

ความสะดวก 8.05±1.21 

ส ี 7.78±0.88 

กลิ่น  6.69±0.34 

รสชาต ิ 6.85±1.39 

เนื้อสัมผัส  5.92±1.04 

ความชอบ/การยอมรับโดยรวม  7.16±0.17 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรูป

พบว่าจะให้ความหนืดของซอสหมึกด าเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเพ่ิมปริมาณของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักมากขึ้น 
และเม่ือน าไปทดสอบทางประสาทสัมผัสเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐานที่ใช้แซนแทนกัม พบว่าปริมาณ
ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด าส าเร็จรูป 
คือ ร้อยละ 0.3 น้ าหนักโดยน้ าหนัก ให้คุณสมบัติที่เหมาะสมในการผลิตซอสหมึกด าส าเร็จรูป โดยได้
คะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด และได้รับการยอมรับผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคจากการทดสอบการ
ยอมรับแบบ Home Use Test จากผู้ทดสอบที่เป็นแม่บ้าน พ่อบ้าน ส่วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์
ที่ร่วมท าการทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์และมีคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดับความชอบปานกลาง 
และผู้ทดสอบส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อซอสหมึกด าส าเร็จรูปหากมีการจ าหน่ายในเชิงการค้า  
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จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงซอสหมึกด าส าเร็จรูปเพ่ือศึกษากระบวนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และศึกษาปริมาณของ
จุลินทรีย์ทั้งหมด ได้แก่ ยีสต์ รา แบคทีเรีย เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร     
(2) ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ (3) การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ (4) ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใช้แบบสัมภาษณ์ใน
การเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2558 จากกรมการข้าว 
71 ราย ศึกษาจากประชากรทั้งหมด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และการจัดอันดับ 
  ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เพศชาย อายุเฉลี่ย 53.06 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  สมาชิกและแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 3.74 คนและ 2.28 คน ตามล าดับ 
ท านาอินทรีย์เฉลี่ย 4.69 ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 3,228.17 บาทต่อไร่ และมีรายได้เฉลี่ย 7,847.33 บาทต่อ
ไร่ (2) เกษตรกรมากกว่าครึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ระดับมากท่ีสุด (3) เกษตรกรมีความ
คิดเห็นยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ระดับมาก และยอมรับน าไปปฏิบัติทุกประเด็น ยกเว้น
วิธีการท าคันนาให้กว้างมากกว่า 1 เมตรและปลูกไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นเพ่ือสร้างความหลากหลาย (4) 
เกษตรกรเห็นว่าปัญหามีความรุนแรงในระดับปานกลาง โดยมีปัญหามากที่สุดคือขาดลานตากข้าว โดย
เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนทุนสร้างลานตากข้าวและยุ้งฉางในการเก็บผลผลิต 
 
ค าส าคัญ :  การยอมรับเทคโนโลยี  ข้าวอินทรีย์  จังหวัดพะเยา 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to study (1) social and economic state of rice 

farmers in Mueang District of Phayao Province; ( 2 )  their knowledge of organic rice 
production; (3)  their opinions on technology adoption in organic rice production; and 
(4) their problems and suggestions on their organic rice production. The population in 
this study was 71 rice farmers who were guaranteed to meet the standards of organic 
rice production in 2015 set by Rice Department of the Ministry of Agriculture and 
Cooperatives. The data were collected by interviewing all of these rice farmers. Analyze 
the data by frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum value, 
maximum value, and ranking. 

The findings of this study were as follows: (1) most of the studied rice farmers 
weremale, with average age at 53.06 years and educated at primary level. Their average 
number of household member and household agricultural labor were 3.74 and 2.28 
persons respectively. Their average number of hired labor was 5.81 persons. while their 
average area of organic rice production was 4.69 rai, their average income was 7,847.33 
baht/rai. Their average cost of organic rice production was 3,228.17 baht/rai. They had 
received agricultural information at the highest level were personal media such as local 
leaders and agricultural extension officials, and mass media such as broadcasting 
towers. (2) more than a half of the studied rice farmers had knowledge of organic rice 
production at the highest level. ( 3 )  the studied rice farmers’ opinions on their 
technology adoption in organic rice production was at high level, and almost all of 
them practically adopted the organic rice production technology, except ridge 
expanding to be more than 1 meter in width and higher than the normal level of water, 
and growing shrubs or perennials to create the diversity of their farming. And ( 4 )  the 
studied farmers had faced serious problems on the whole at medium level, and had 
problems at high level in lacking ground for drying out their rice. They had a suggestion 
to the government should be provide fund for building rice drying ground and barns 
for storing their produce. 

Keywords: Technology Acceptance, Organic Rice, Phayao Province d area for rice 
production is 10.55 rai. The 
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บทน า 
    จังหวัดพะเยาถือเป็นแหล่งผลิตข้าวแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งซึ่งมีเกษตรกรประกอบอาชีพท านา 
63,389 ครัวเรือน มีพ้ืนที่นา 850,276 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) โดยจังหวัดมียุทธศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พ.ศ. 2557-2560 และการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ประชาชนมีรายได้ เพ่ิมขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น และ
ช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาท าการเกษตรด้วย
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่ความพออยู่พอกิน มีความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารลดรายจ่ายพ่ึงตนเองและแก้ปัญหาความยากจนของภาคครัวเรือนและ
ภาคชุมชนเกษตรกรที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ปรากฏผลชัดเจนว่า
สามารถก้าวพ้นภาวะหนี้สินจากการท าการเกษตรเชิงพาณิชย์ สู่เกษตรผสมผสานมีการผลิตในรูปแบบ
เกษตรอินทรีย์ซึ่งหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ทุกชนิด 
 ข้าวอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งที่ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปให้ความสนใจ 
เนื่องจากช่วยฟ้ืนฟูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ และก่อให้เกิดความยั่งยืน ลดต้นทุนในการผลิต ไม่
ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ในการผลิต หันมาใช้วิถีธรรมชาติในการเพาะปลูก เกษตรกรผู้ผลิตได้รับ
ผลดีหลายประการ และยังปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค ซึ่งหันมาเอาใจสิ่งที่ตนบริโภคจากกระแสความ
ตื่นตัวด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อสูง ด้านภาครัฐก็ลดการขาดดุลการค้าจากการ
น าเข้าปุ๋ยเคมี สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการเกษตร และยังมีผลพลอยได้อีกมากมายจากการปรับเปลี่ยนวิธี
เกษตรนี้ 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าว
อินทรีย์ของเกษตรกรในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์จากกรมการข้าว 
ซึ่งถือว่ายังอยู่ในวงจ ากัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางวางแผน และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ให้มีพื้นท่ีผลิต
ข้าวอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน โดยให้สอดคล้องบริบทในพ้ืนที่มีความเหมาะสมในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  
2. เพ่ือทดสอบความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร  
3. เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร  
4. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ของของเกษตรกร 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2558 จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ
กลุ่มจ านวน68 รายและแบบรายบุคคล จ านวน 3 ราย รวม 71 รายโดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
ไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย 4
ตอน ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (validity) และการทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยน า
แบบสัมภาษณ์ไปทดสอบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง จากกรมการข้าวปี 2558 ที่
ไม่ใช่ประชากรที่จะศึกษา จ านวน 20 ราย  แล้วน าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาค่า Cronbach’s alpha ของลักษณะค าตอบเป็นแบบให้
เลือกตอบแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของไลเคอร์ท (Likert) 5 ระดับพบว่า ค่า 
Cronbach’s Alpha ของระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ เท่ากับ 0.947
ระดับความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์เท่ากับ 0.814  ระดับความรุนแรงของ
ปัญหาในการผลิตข้าวอินทรีย์เท่ากับ 0.948 และระดับความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในการผลิตข้าว
อินทรีย์เท่ากับ 0.945 จึงสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลจากประชากรต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ใช้สถิติต่าง ๆ ได้แก่ 
ค่าความถ่ีค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการจัดอันดับ ซึ่งมีเกณฑ์
ในการแบ่งช่วงชั้นของไลเคอร์ทตามค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของข้อมูลระดับการได้รับข้อมูล
ข่าวสารการเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 เกษตรกรเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 53 .06 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ทุกรายเป็นสมาชิกกลุ่มทางการเกษตร โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรมากที่สุดส่วนใหญ่ไม่มีการด ารงต าแหน่งทางสังคมในชุมชน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 3.74 คน แรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 2.28 คน พ้ืนที่ท านาทั้งหมดเฉลี่ย 8.16 ไร่ 
แบ่งเป็นพ้ืนที่ท านาระบบทั่วไปเฉลี่ย 5.95 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 30,500 บาทต่อปี มีประสบการณ์เฉลี่ย 
34.52 ปี และเป็นพ้ืนที่ท านาระบบอินทรีย์เฉลี่ย 4.69 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 36,084 บาทต่อปี มี
ประสบการณ์เฉลี่ย 3.23 ปี  มีต้นทุนเฉลี่ย 3,228.17 บาทต่อไร่ แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ใช้ทุนของ
ตนเอง และเกษตรกรเกือบครึ่งกู้ยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 เกษตรกรมีประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรมด้านการท านาเฉลี่ย 1.59  ครั้งต่อปี ด้าน
อ่ืนๆ เฉลี่ย 1.51 ครั้งต่อปี ทั้งหมดได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (ภาครัฐ) ในเรื่อง
การผลิตข้าวจากการฝึกอบรม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ในภาพรวมระดับมาก โดย
ได้รับจากสื่อบุคคลในภาพรวมระดับมากได้รับระดับมากที่สุดจากผู้น าท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
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ภาครัฐรองลงมาได้รับในภาพรวมระดับปานกลางจากสื่อกิจกรรมและสื่อมวลชน โดยได้รับจากการ
ฝึกอบรมและการศึกษาดูงานระดับมาก และจากหอกระจายข่าวระดับมากที่สุด   

ตอนที ่2 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ 
 เกษตรกรมากกว่าครึ่งมีระดับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาพรวมระดับมากที่สุด 
โดยเกษตรกรตอบค าถามได้ถูกต้องเฉลี่ย 12 .73 ข้อ จากค าถามทั้งหมด 15 ข้อ โดยประเด็น เมล็ด
พันธุ์ข้าว “ข้าวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูฝน” เกษตรกรทุกรายตอบได้
ถูกต้อง   
 ส่วนประเด็นที่เกษตรกรน้อยกว่าร้อยละ 60.0 ตอบถูกต้องในหัวข้อการดูแลและการจัดการ
ข้าว คือประเด็น “วัชพืชใบแคบหรือวัชพืชตระกูลหญ้า ได้แก่ ผักปอด เทียนนา เป็นต้น” ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ผิด  

ตอนที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร 

ตารางที่ 1 ระดับการยอมรับการเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงความคิดเห็นและการยอมรับน าไป
ปฏิบัติของเกษตรกร 

ประเด็น 

การยอมรับ          
ในเชิงความคิดเห็น 

การยอมรับ
น าไปปฏิบัติ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ ร้อยละ 

พื้นที่ปลูก    
1. เลือกพ้ืนที่ปลูกควรอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมคือ ติดภูเขา 
แหล่งน้ าเพียงพอ ดินมีความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติสูง 

4.08 มาก 93 

2. เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีการใช้สารเคมีปริมาณมากติดต่อกัน หากพบ
สารเคมีปนเปื้อน ให้ปลูกข้าวโดยวิธีอินทรีย์แต่ใช้ช่วงปรับเปลี่ยน
หลายฤดูจนแน่ใจว่าปลอดภัย 

3.85 มาก 98.6 

เมล็ดพันธุ์ข้าว    
1. ใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของตลาดและรับซื้อ
ในราคาสูง 

4.15 มาก 100.0 

2. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตแบบอินทรีย์ ได้รับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ดี และ
จากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

4.11 มาก 100.0 

3. หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรผลิตเองต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูก
แบบอินทรีย์ มีลักษณะตรงตามพันธุ์ สะอาด ความงอกไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

4.08 มาก 100.0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ประเด็น 

การยอมรับ          
ในเชิงความคิดเห็น 

การยอมรับ
น าไปปฏิบัติ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ ร้อยละ 

4. ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่และให้ผลผลิตดี 

4.07 มาก 98.6 

5. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช แข่งขันกับ
วัชพืชได้ดี 

3.84 มาก 97.2 

การเตรียมดิน    
1. ควรใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงในนาตั้งแต่ช่วงฤดูแล้ง ควรเกลี่ยและไถ
กลบเพ่ือไม่ให้สูญเสียธาตุอาหาร หรือกองไว้บริเวณที่ดินไม่ดีแล้วหา
วัสดุคลุมเพื่อป้องกันแดดเผา เมื่อจะไถดะจึงกระจายปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก
ให้ทั่วแปลง 

4.08 มาก 97.2 

2. ไถดะเมื่อฝนเริ่มตก ดินมีความชื้นประมาณ 1 คืบ (15 -20 
เซนติเมตร) ขังน้ าสูง 5-10 เซนติเมตร ในแปลงนาประมาณ 14 วัน
เพ่ือให้เศษวัชพืชเน่าเปื่อย 

4.08 มาก 100.0 

3. ไถแปรเพ่ือให้ดินร่วนซุย และย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง และเป็น
การก าจัดวัชพืช 

4.01 มาก 100.0 

4. การคราดเพ่ือให้ดินในแปลงนาเสมอกันเพ่ือก าจัดวัชพืช และ
ป้องกันวัชพืชที่จะขึ้นใหม่ 

3.94 มาก 100.0 

การปลูก (การยอมรับน าไปปฏิบัติ วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติในปี 2558)    
1. วิธีปักด า ใช้เมล็ดพันธุ์ 5-7 กิโลกรัมต่อไร่ ปักด าเมื่อต้นกล้าอายุ 
25-30 วัน ใช้ต้นกล้า 2-4 ต้นต่อจับ ระยะห่าง 25x25 เซนติเมตร 

4.08 มาก 97.2 

2. วิธีหว่านแห้งใช้เมล็ดพันธุ์ 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหลังจาก
การไถแปรครั้งสุดท้ายโดยไม่ต้องคราดกลบ กรณีฝนมาล่าช้าท าการ
คราดกลบทันทีหลังหว่านเมล็ดพันธุ์ 

3.94   มาก 100.0 

3. วิธีโยนกล้า ใช้เมล็ดพันธุ์ 3-4 กิโลกรัมหรือ 60-70 ถาดต่อไร่ โยน
เมื่อต้นกล้าอายุ 15-18 วันและ 

3.80 มาก 0.0 

4. วิธีหว่านตม ใช้เมล็ดพันธุ์ 10-20 กิโลกรัมต่อไร่เพาะเมล็ดให้งอก
ก่อนหว่านเพื่อให้โตเร็วและสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ 

3.70 มาก 0.0 

การดูแลและการจัดการข้าว    
1. ไถกลบพืชตระกูลถั่วช่วงออกดอก ใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อเพ่ิมธาตุ
อาหารและปรับปรุงดินก่อนท าการเพาะปลูก 

4.07 มาก 98.6 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ประเด็น 

การยอมรับ          
ในเชิงความคิดเห็น 

การยอมรับ
น าไปปฏิบัติ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ ร้อยละ 

2. หมั่นตรวจสอบแปลงนาโดยใช้หลักการป้องกันมากกว่าการรักษา
โรค หากต้องการใช้สารอื่นต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

3.95 มาก 95.8 

3. ก าจัดวัชพืชในแปลงนาและคันนา เพ่ือลดแหล่งที่อยู่อาศัยของ
โรคและแมลงศัตรูข้าว 

3.85 มาก 98.6 

4. ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมักช่วงเตรียมดินอัตรา 700-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 3.83 มาก 94.4 
5. รักษาระดับน้ าในแปลงนา 15-20 เซนติเมตรในช่วงแตกกอและ
ประมาณ 5 เซนติเมตรเมื่อข้าวเริ่มตั้งท้อง 

3.77 มาก 97.2 

6. ไม่ท าลายศัตรูและแมลงธรรมชาติที่มีประโยชน์เช่น แมลงปอเข็ม 
แตนเบียน เพ่ือช่วยควบคุมแมลงศัตรูข้าว 

3.74 มาก 98.6 

7. ปลูกไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น เพ่ือสร้างความหลากหลายและเป็นแนว
ป้องกันสารเคมีปนเปื้อนจากแปลงข้างเคียง 

3.42 มาก 0.0 

8. ท าคันนาให้กว้างมากกว่า 1 เมตรและสูงกว่าระดับน้ าปกติ 2.49 ปานกลาง 0.0 
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว    
1. การขนส่งโดยรถบรรทุกต้องสะอาดไม่ควรใช้รถบรรทุกที่บรรทุก 
ดิน สัตว์ มูลสัตว์ ปุ๋ย หรือสารเคมีมาก่อน 

4.12 มาก 98.6 

2. การตากข้าว 2-3 แดดเพ่ือลดความชื้นให้เหลือไม่เกินร้อยละ14 
กรณีเก่ียวด้วยมือ หรือหลังจากเก่ียวด้วยเครื่องเก่ียว 

4.02 มาก 97.2 

3. การเก็บรักษาข้าว บรรจุในกระสอบที่สะอาดติดป้ายรายละเอียด 
วางบนแคร่ไม้ความสูงไม่ต่ ากว่า 15 เซนติเมตร สถานที่เก็บรักษามี
ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 

4.0 มาก 97.2 

4. การนวดข้าวควรท าความสะอาดเครื่องนวดก่อนทุกครั้งโดยวิธีใช้
น้ าฉีดล้าง หรือใช้ลมเป่า 

3.95 มาก 93.0 

5. เก็บเกี่ยวในระยะพลับพลึงกล่าวคือ ข้าวในแต่ละรวงสุกเหลือง
ประมาณ 3 ใน 4 ส่วนหรืออาจใช้วิธีนับวันประมาณ 28-30 วัน
หลังจากท่ีข้าวออกดอกร้อยละ 80 และ 

3.94 มาก 97.2 

6. ก่อนเก็บเกี่ยว 10 วันระบายน้ าออกให้หมดเพ่ือเร่งให้ข้าวสุกแก่
และเก็บเกี่ยวสะดวก 

3.63 มาก 97.2 
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ตอนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร 
  1) ปัญหาของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีระดับความรุนแรงของปัญหาในการผลิต
ข้าวอินทรีย์ในภาพรวมระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก 4 ประเด็น ตามล าดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ (1) ขาดลานตากข้าว (2) ขาดน้ าในช่วงเตรียมดิน (3)  ขาดยุ้งฉางในการเก็บผลผลิต
และ (4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินสูง ส่วนประเด็นที่เกษตรกรมีปัญหาในระดับปานกลาง 12 ประเด็น
ตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ขาดเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตท าให้ไม่ทันต่อเวลา (2) 
การบริหารจัดการน้ าไม่ทันตามฤดูการเพาะปลูก (3) ระบบชลประทานไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ (4)  ค่าจ้าง
แรงงานในการปลูกสูง (5) แรงงานเก็บเกี่ยวในพื้นที่มีน้อย (6) ขาดเครื่องมือในการเตรียมดิน (7) ขาด
แคลนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (8) ใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูกมากกว่าค าแนะน า (9) เมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวมีราคาแพง (10) ขาดความรู้ในการป้องกันก าจัดโรค แมลงสัตว์ศตัรู และวัชพืช (11) ไม่มีเวลา
ส ารวจแปลงนา และ (12) ไม่มีความรู้และขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน 
  2)  ข้อเสนอแนะของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีระดับความเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาพรวมระดับมาก และใน 7 ประเด็น ต่อไปนี้ 
 พื้นที่ปลูกใน 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1) ท้องถิ่นและชุมชนควรมีการส่งเสริมให้มี
การดูแลต้นน้ า ไม่ให้มีการสร้างบ้านเรือน หรือท าการเกษตรที่ใช้สารเคมี และ (2) ส านักงานเกษตร
อ าเภอควรมีการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือง่ายต่อการควบคุมการใช้สารเคมี  
 เมล็ดพันธุ์ข้าว ใน 2 ประเดน็ย่อย ได้แก่ (1) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวควรจัดหาเมล็ด
พันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และ (2) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวควรให้
ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองตามมาตรฐานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  
 การเตรียมดิน ใน 2 ประเด็นย่อย ได้แก ่(1) สถานีพัฒนาที่ดินควรให้ความรู้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องการปรับปรุงบ ารุงดิน และ (2) สถานีพัฒนาที่ดินควรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ยสด และจัดตั้งธนาคารเมล็ดพืชปุ๋ยสด 
 การปลูก ใน 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1) เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มการผลิต
เพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการแรงงาน (2) องค์กรท้องถิ่นควรมีการสนับสนุนเครื่องจักรในการ
เพาะปลูกผ่านระบบกลุ่มในการบริหารจัดการและ (3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรแนะน าและ
จัดท าแปลงสาธิตการปลูกวิธีต่างๆ  
 การดูแลและการจัดการ ใน 4 ประเด็นย่อยได้แก่ (1) ส านักงานเกษตรอ าเภอ
ควรให้ความรู้ในการป้องกันก าจัดโรคแมลง สัตว์ศัตรูข้าว และวัชพืชโดยชีววิธีหรือวิธีต่างๆโดยไม่พ่ึงพา
สารเคมี (2) สถานีพัฒนาที่ดินควรมีการให้ความรู้เรื่องพืชอ่ืนๆ ที่มีในท้องถิ่นและสามารถน ามาใช้เป็น
พืชปุ๋ยสดทดแทนได้ (3) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวควรมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ประหยัด
น้ ากว่าวิธีปกติและ (4) สถานีพัฒนาที่ดินควรมีการมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าปุ๋ยหมักที่มีข้ันตอน
ที่ง่ายในการท าและใช้ 
 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ใน 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1) 
ภาครัฐควรสนับสนุนทุนสร้างลานตากข้าวและยุ้งฉางในการเก็บผลผลิตให้แก่กลุ่ม (2) ภาครัฐควร
สนับสนุนเครื่องจักรเก็บเกี่ยวในระบบกลุ่ม เพ่ือให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันเวลา และ (3) 
เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มในการจัดการเรื่องแรงงานในการเก็บเกี่ยว  
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 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ใน 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1) กรมส่งเสริม
การเกษตรไม่ควรสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบ่อย และ (2) กรมส่งเสริมการเกษตรควรจัด
ให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงานโดยเฉพาะในพ้ืนที่ 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุเฉลี่ย 53.06 ปี ถือว่าเกษตรกรมีอายุค่อนข้างมาก และ
ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา สอดคล้องกับ ชุณวิภา รุ่งก าจัด (2555, น.91) ศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนชาวนาในจังหวัดอ่างทอง พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 52.07 ปีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาดังนั้นการให้ความรู้แก่
เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงเอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งต้องใช้สายตาในการอ่านและมีการศึกษาในการท าความ
เข้าใจควรเน้นการสาธิต หรือให้เกษตรกรลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง แต่เกษตรกรจัดว่าเป็นกลุ่มหัวไว
ใจสู้ยอมรับและปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี เห็นได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการท านาเฉลี่ย 1.59 
ครั้งต่อปี และได้รับการฝึกอบรมด้านการเกษตรอ่ืนๆ เฉลี่ย 1.51 ครั้งต่อปี เกษตรกรทุกรายเป็น
สมาชิกกลุ่มหรือองค์กรทางการเกษตร  
 เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.74 คน เป็นแรงงานภาคการเกษตร เฉลี่ย 2.28 คน 
แสดงให้เห็นว่าในแต่ละครัวเรือนมีหัวหน้าครัวเรือน อันประกอบด้วยพ่อกับแม่เท่านั้นที่ประกอบอาชีพ
ท านา โดยเกษตรกรไม่ได้สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นลูกเข้ามาช่วยในการท าการเกษตร ส าหรับ
แรงงานจ้างเกษตรกรเกือบครึ่งใช้เพียงแรงงานในครัวเรือน ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพทั่วไปของอ าเภอ
เมือง เกษตรกรมีที่ดินถือครองค่อนข้างน้อย แปลงนาจึงมีขนาดเล็ก การท านาจะเป็นการผลิตข้าวไว้
บริโภคในครัวเรือน ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เพียงแรงงานในครัวเรือน มีเกษตรกรร้อยละ 52.5 ที่มี
การจ้างแรงงานภาคเกษตรเพ่ิมเติมโดยมีการจ้างแรงงานเพ่ิมเฉลี่ย 5.81 คน แหล่งเงินทุนของ
เกษตรกรเกือบทั้งหมดใช้เงินทุนของตนเองในการท านา หากไม่เพียงพอจะขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สอดคล้องกับกับ ชุณวิภา รุ่งก าจัด (2555,น.91) เกษตรกร
มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนรวมตนเองเฉลี่ย 3.92 คนและส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรใน
กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. 
 การถือครองที่ดินทางการเกษตรเฉลี่ย 8.69 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 5.75 ไร่ แบ่งเป็น
พ้ืนที่ท านาทั้งหมดเฉลี่ย 8.16 ไร่ เป็นพ้ืนที่ท านาระบบทั่วไปคือไม่เป็นระบบอินทรีย์เฉลี่ย 5.95 ไร่ มี
ประสบการณ์ท านาระบบนี้เฉลี่ย  34.52 ปี โดยมีรายได้เฉลี่ย 30,500 บาทหากคิดเป็นรายได้ต่อไร่
เท่ากับ 5,126 บาท ซึ่งส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพะเยา (2559, น.2) ระบุว่าต้นทุนต่อไร่ในการผลิต
ข้าวของเกษตรกรในอ าเภอเมืองพะเยาประมาณ 4,200 บาท แสดงว่าเกษตรกรมีรายได้ต่อไร่ไม่ถึง 
1,000 บาท นอกจากนั้นเกษตรกรมีพ้ืนที่ท านาระบบอินทรีย์เฉลี่ย 4.88 ไร่โดยมีรายได้จากการผลิต
ข้าวอินทรีย์มากถึง 34,225 บาท คิดเป็นรายได้ต่อไร่เท่ากับ 7,847.33 บาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เกิด
จากการลดต้นทุนจากการผลิตระบบทั่วไปมาเป็นแบบธรรมชาติโดยมีต้นทุนต่อไร่เฉลี่ยเพียง 2,096 
บาท แสดงว่าเกษตรกรมีรายได้ต่อไร่จากการผลิตข้าวอินทรีย์หลังจากหักต้นทุนอยู่ถึง 5,751.33 บาท 
แม้ประสบการณ์ท านาระบบอินทรีย์ของเกษตรกรเฉลี่ยเพียง 3.28 ปีซึ่งถือว่าคุ้มค่าต่อการปรับเปลี่ยน
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มาผลิตข้าวระบบอินทรีย์มากประกอบกับเกษตรกรเห็นความส าคัญด้านปัญหาสุขภาพจากการใช้
สารเคมี จึงเริ่มปรับเปลี่ยนระบบการผลิตมาเป็นข้าวอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2553  โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้า
มาบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ ของเกษตรกร ในภาพรวม
ระดับปานกลาง และได้รับจากแหล่งต่าง ๆ 3 ด้าน พบว่า เกษตรกรได้รับจากผู้น าท้องถิ่นระดับมาก
ที่สุดเนื่องจากผู้น าท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรและเป็นผู้รับข่าวสารต่าง ๆ จากทางราชการเพ่ือ
มาเผยแพร่ในพ้ืนที่แก่เกษตรกรโดยตนเอง ผ่านกลุ่ม และผ่านสื่อหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน ซึ่ง
เกษตรกรได้รับจากสื่อหอกระจายข่าวในระดับมากที่สุดเช่นกัน เพราะเป็นสื่อที่ประหยัดและเข้าถึง
เกษตรกรได้ง่ายและรวดเร็ว รองลงมาเกษตรกรได้รับระดับมากที่สุดจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ภาครัฐโดยผ่านสื่อกิจกรรมเช่น การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานซึ่ง เกษตรกรได้รับในระดับมาก 
สอดคล้องกับ ธงชัยเสาสามา (2554, น.120) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในอ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า
เกษตรกรทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพดีตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมทุกรายและได้รับความรู้ข่าวสารด้านการเกษตรจาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้น าท้องถิ่นวิทยุโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่และบุญเริงพลายแก้ว  (2551, น.
91) ศึกษาการผลิตข้าวหอมมะลิตามระบบจัดการคุณภาพเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรจังหวัด
มุกดาหารพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้ข่าวสารด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรและผู้น าท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวผู้ น าชุมชนซึ่ง
สามารถพูดคุยและขอค าแนะน าได้ทันทีรวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เข้าไปท าหน้าที่อบรมให้
ความรู้หรือเยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานในพ้ืนที่ การได้รับการฝึกอบรมท า
ให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีที่ทางราชการเข้าไปส่งเสริม สอดคล้องกับสุเมธา คาระโก (2544, น
121-126) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ  105 
ของเกษตรกร จังหวัดยโสธร พบว่าการได้รับการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกร 

ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกร  

  เกษตรกรมากกว่าครึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาพรวมระดับมากที่สุด 
เนื่องจากต าบลบ้านตุ่นเป็นต าบลในจังหวัดพะเยาที่มีการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบเกษตรแปลง
ใหญ่ และได้รับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวท าให้เกษตรกรทุกรายต้องผ่านการอบรมการผลิตข้าว
อินทรีย์จากหน่วยงานภาครัฐมาก่อนจึงท าให้มีความรู้ในระดับมากที่สุด ประกอบกับเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีภาวะความเป็นผู้น าจัดอยู่ในกลุ่มหัวไวใจสู้  

 แต่ประเด็นที่เกษตรกรส่วนน้อยมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของวัชพืชในแคบหรือวัชพืชตระกูลหญ้า 
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มการอารักขาพืช ด้านโรคแมลงและวัชพืช เกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจชนิดของ
โรค แมลง วัชพืช ต้องใช้ความช านาญในการจ าแนก และมีการจัดการป้องกันก าจัดค่อนข้างยาก 
เนื่องจากเกษตรกรผลิตในระบบอินทรีย์  ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เข้าไปสาธิตแนะน าให้เห็นของจริง 
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เกี่ยวกับโรคและศัตรูพืชบางอย่างที่มีชื่อใช้เรียกเป็นทางการค่อนข้างจ ายากซ่ึงเกษตรกรคุ้นเคยและชิน
กับชื่อในท้องถิ่นมากกว่า  สอดคล้องกับ ดวงกมล เริ่มตระกูล (2555, น.92) ศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรในหมู่บ้านชุมชนต้นแบบอ าเภอสามโก้จังหวัด
อ่างทอง พบว่า ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่เป็นประจ าและต่อเนื่องทุกปีรวมถึง
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเยี่ยมเยียนติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องแต่การอบรมและการ
เยี่ยมเยียนของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมดหรือยังคงไม่ทั่วถึงท าให้เกษตรกรบางส่วน
ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวในบางประเด็น 

 
ตอนที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงความคิดเห็นและการน าไปปฏิบัติของ
เกษตรกร 

เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงความคิดเห็นในภาพรวมระดับ
มาก และส่วนใหญ่ยอมรับน าไปปฏิบัติใน 6 ด้าน ดังนี้ 

พื้นที่ปลูก เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นระดับมาก และเกือบทั้งหมดยอมรับ
น าไปปฏิบัติ ในประเด็นการเลือกพ้ืนที่ปลูกควรอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมคือติดภูเขา แหล่งน้ ามี
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสูงซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการของกรมการข้าว (2554, น.1) ระบุว่า 
ควรปลูกในภูมิประเทศที่เหมาะสมคือติดภูเขา ความอุดมสมบูรณ์ของของดินโดยธรรมชาติสูง แหล่ง
น้ ามีคุณภาพดีเหมาะสมกับการท าการเกษตรและมีเพียงพอและประเด็นเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีการใช้
สารเคมีปริมาณมากติดต่อกัน หากพบสารเคมีปนเปื้อน ให้ปลูกข้าวโดยวิธีอินทรีย์แต่ใช้ช่วง
ปรับเปลี่ยนหลายฤดูจนแน่ใจว่าปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจากต าบลบ้านตุ่นถือเป็นพ้ืนที่ที่เป็นต้นน้ ามีแหล่ง
น้ าบริสุทธิ์ไหลมาจากป่าซึ่งไม่ได้เป็นที่ตั้งของชุมชนหรือพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกที่ใช้สารเคมีปริมาณ
มากอยู่แล้ว   จึงท าให้เกษตรกรยอมรับและน าไปปฏิบัติได้สูง 

 เมล็ดพันธุ์ข้าว  เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นระดับมาก และทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดยอมรับน าไปปฏิบัติ ทั้ง 5 ประเด็นได้แก่ ประเด็นใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดีตรงกับความต้องการ
ของตลาดและรับซื้อในราคาสูง ประเด็นใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตแบบอินทรีย์ ได้รับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ดี 
และจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่นศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ประเด็นหากเป็นเมล็ด
พันธุ์ที่เกษตรกรผลิตเองต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกแบบอินทรีย์ มีลักษณะตรงตามพันธุ์ สะอาด ความ
งอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ประเด็นใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่และให้ผลผลิตดี และประเด็นใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช แข่งขัน
กับวัชพืชได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว มีการรวมกันผลิต 
รวมกันขายและได้รับการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐอันส่งผลให้เกิดการยอมรับและน าไป
ปฏิบัติสูง 

การเตรียมดิน  เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นระดับมาก และทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดยอมรับน าไปปฏิบัติ ทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ประเด็นควรใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงนาตั้งแต่ช่วงฤดู
แล้ง ควรเกลี่ยและไถกลบเพ่ือไม่ให้สูญเสียธาตุอาหาร หรือกองไว้บริเวณที่ดินไม่ดีแล้วหาวัสดุคลุม
เพ่ือป้องกันแดดเผา เมื่อจะไถดะจึงกระจายปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักให้ทั่วแปลงประเด็นไถดะเมื่อฝนเริ่มตก 
ดินมีความชื้นประมาณ 1 คืบ (15-20 เซนติเมตร) ขังน้ าสูง 5-10 เซนติเมตร ในแปลงนาประมาณ 14 
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วัน เพ่ือให้เศษวัชพืชเน่าเปื่อยประเด็นไถแปรเพ่ือให้ดินร่วนซุย ย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง และเป็นการ
ก าจัดวัชพืชและประเด็นการคราดเพ่ือให้ดินในแปลงนาเสมอกันเพ่ือก าจัดวัชพืช และป้องกันวัชพืชที่
จะขึ้นใหม่ซึ่งทุกประเด็นเป็นไปตามหลักวิชาการของกรมการข้าว (2554 ,น .3) ทั้งนี้เนื่องจากมี
สมาชิกเป็นหมอดินประจ าหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเรื่องการปรับปรุงบ ารุงดินจากสถานีพัฒนา
ที่ดินจงึได้น าความรู้มาเผยแพร่อย่างกว้างขวาง อันส่งผลต่อการยอมรับในทุกประเด็น  

  การปลูก เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นระดับมาก และเกือบทั้งหมดยอมรับ
น าไปปฏิบัติ ในประเด็นวิธีปักด า ใช้เมล็ดพันธุ์ 5-7 กิโลกรัมต่อไร่ ปักด าเมื่อต้นกล้าอายุ 25-30 วัน 
ใช้ต้นกล้า 2-4 ต้นต่อจับ ระยะห่าง 25x25 เซนติเมตร แต่มี 3 ประเด็นที่เกษตรกรยอมรับเชิงความ
คิดเห็นระดับมาก และทั้งหมดหรือน้อยมากไม่ยอมรับน าไปปฏิบัติ ได้แก่ ประเด็นวิธีหว่านแห้งใช้
เมล็ดพันธุ์ 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหลังจากการไถแปรครั้งสุดท้ายโดยไม่ต้องคราดกลบ กรณีฝน
มาล่าช้าท าการคราดกลบทันทีหลังหว่านเมล็ดพันธุ์ประเด็นวิธีโยนกล้าใช้เมล็ดพันธุ์ 3-4 กิโลกรัมหรือ 
60-70 ถาดต่อไร่ โยนเมื่อต้นกล้าอายุ 15-18 วัน และประเด็นวิธีหว่านตมใช้เมล็ดพันธุ์ 10-20
กิโลกรัมต่อไร่เพาะเมล็ดให้งอกก่อนหว่านเพ่ือให้โตเร็วและสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ ทั้งนี้เป็น
เพราะเกษตรกรปฏิบัติในการปลูกโดยวิธีปักด าอยู่แล้วเนื่องจากมีประสบการณ์และผ่านการอบรม ใน
การท านาแบบนี้ท าให้มิได้ปฏิบัติในวิธีหว่านแห้งวิธีโยนกล้า และวิธีหว่านตม 

การดูแลและการจัดการข้าว เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นระดับมาก และ
เกือบทั้งหมดยอมรับน าไปปฏิบัติใน 6 ประเด็น ได้แก่ประเด็นไถกลบพืชตระกูลถั่วช่วงออกดอก ใช้
เป็นปุ๋ยพืชสดเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารและปรับปรุงดินก่อนท าการเพาะปลูกประเด็นการใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ย
หมักช่วงเตรียมดินประเด็นการรักษาระดับน้ าในแปลงนาประเด็นการไม่ท าลายศัตรูและแมลง
ธรรมชาติที่มีประโยชน์เพ่ือช่วยควบคุมแมลงศัตรูข้าวประเด็นการก าจัดวัชพืชในแปลงนาและคันนา 
และประเด็นการหมั่นตรวจสอบแปลงนาโดยใช้หลักการป้องกันมากกว่าการรักษาโรคแต่มี 2 ประเด็น
ที่เกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็นระดับมาก และทั้งหมดไม่ยอมรับน าไปปฏิบัติ ได้แก่ ประเด็นปลูก
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น เพ่ือสร้างความหลากหลายและเป็นแนวป้องกันสารเคมีปนเปื้อนจากแปลง
ข้างเคียง และประเด็นท าคันนาให้กว้างมากกว่า 1 เมตรและสูงกว่าระดับน้ าปกติ ซึ่งเกษตรกรเห็นว่า
ทั้ง 2 ประเด็นไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติ เนื่องจากพ้ืนที่ของเกษตรกรเป็นพื้นที่ผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ไม่
มีการใช้สารเคมี และเห็นว่าการท าคันนากว้างมากกว่า 1 เมตรท าให้เสียพ้ืนที่ท าการเกษตรเนื่องจาก
เกษตรกรทุกรายมีขนาดพ้ืนที่ท าการเกษตรน้อย 
  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรยอมรับเชิงความคิดเห็น
ระดับมาก และเกือบทั้งหมดยอมรับน าไปปฏิบัติใน 6 ประเด็น ได้แก่ประเด็นการขนส่งโดยรถบรรทุก
ต้องสะอาด ไม่ควรใช้รถบรรทุกที่บรรทุก ดิน สัตว์ มูลสัตว์ ปุ๋ย หรือสารเคมีมาก่อน ประเด็นการตาก
ข้าว 2-3 แดดเพ่ือลดความชื้นให้เหลือไม่เกินร้อยละ 14 กรณีเกี่ยวด้วยมือ หรือหลังจากเกี่ยวด้วย
เครื่องเกี่ยว ประเด็นการเก็บรักษาข้าว บรรจุในกระสอบที่สะอาดติดป้ายรายละเอียด วางบนแคร่ไม้
ความสูงไม่ต่ ากว่า 15 เซนติเมตร สถานที่เก็บรักษามีความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ประเด็นการนวดข้าว
ควรท าความสะอาดเครื่องนวดก่อนทุกครั้งโดยวิธีใช้น้ าฉีดล้าง หรือใช้ลมเป่า ประเด็นเก็บเกี่ยวในระยะ
พลับพลึงกล่าวคือ ข้าวในแต่ละรวงสุกเหลืองประมาณ 3 ใน 4 ส่วนหรืออาจใช้วิธีนับวันประมาณ 28-
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30 วันหลังจากที่ข้าวออกดอกร้อยละ 80 ประเด็นก่อนเก็บเกี่ยว 10 วันระบายน้ าออกให้หมดเพ่ือเร่ง
ให้ข้าวสุกแก่และเก็บเกี่ยวสะดวก ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการของกรมการข้าว (2554, น.34) 
 
ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร 
  ปัญหาในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร จากการศึกษา พบว่า มีความรุนแรง
ของปัญหาในการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาพรวมระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก 4 
ประเด็น ตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ขาดลานตากข้าว เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์
เป็นการปลูกเพ่ือขายผลผลิตแห้ง จึงต้องมีสถานที่เพ่ือเก็บรักษาผลผลิตเพ่ือรอการแปรรูป จึงประสบ
ปัญหาพ้ืนที่ตากผลผลิตที่ออกมาปริมาณมากในเวลาเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุหงา
เขียวข า (2550, น.73 ) การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร ผู้เข้าร่วม   
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรมี
ปัญหาอยู่ในระดับมากในประเด็นการขาดลานตากและขาดยุ้งฉางในการเก็บผลผลิตข้าว  (2) ขาดน้ า
ในช่วงเตรียมดินเนื่องจากในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ที่ผ่านมาเกิดภาวะฝนแล้งฝนทิ้งช่วงเกษตรกร
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงการเตรียมดิน ท าให้ต้นกล้าที่เตรียมไว้ไม่สามารถลงปลูกได้ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก น้ าจึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญมากในการเตรียมดิน
ส าหรับท านา  (3) ขาดยุ้งฉางในการเก็บผลผลิตเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรขายผลผลิตสด ส่วนใหญ่
ให้แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัวให้เป็นผู้เก็บรักษาผลผลิต แต่หากเกษตรกรมียุ้งฉางหรือพ้ืนที่เก็บ
รักษาผลผลิต จะท าให้เกษตรกรไม่จ าเป็นต้องขายผลผลิตทั้งหมดให้แก่สหกรณ์ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
หากเกษตรกรเก็บผลผลิตไว้ขายช่วงที่มีความต้องการสูงจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น (4) 
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินสูง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินสูงเป็นอันดับที่ 1 
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท าให้ไม่สามารถเตรียมดินเองได้ เป็นเหตุให้ต้องมีการจ้าง
เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในฤดูการผลิต 2558 จากข้อมูลต้นทุนการผลิตในช่วงเตรียมดินมีราคาสูงถึงไร่
ละ 900 – 1,000 บาทต่อไร่ 

ข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรจากการศึกษาพบว่า มีระดับ
ความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาพรวมระดับมาก  โดยเกษตรกรเห็นด้วย
ระดับมากในประเด็นข้อเสนอแนะดังนี้ เกษตรกรเห็นว่าภาครัฐได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้การ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มรวมการผลิต การบริหารจัดการพ้ืนที่ แรงงาน 
เครื่องจักรกล และจัดการผลผลิตตลอดถึงการตลาด โดยมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และนักส่งเสริมใน
พ้ืนที่เป็นที่ปรึกษาในด้านข้อมูลวิชาการ การน าเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งนี้
ข้อเสนอแนะทั้งหมดดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งผลักดันในการแก้ปัญหาของเกษตรกรดังที่กล่าวมาแล้ว 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกร 
      1) เกษตรกรควรปลูกฝังให้ลูกหลานหันมาท าการเกษตร เพ่ือสร้างเกษตรกรรุ่น
ใหม่ทดแทน โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นเพ่ือทดแทนแรงงานที่หายาก 
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     2) เกษตรกรควรรวมกลุ่มให้มีขนาดพ้ืนที่ในการผลิตในรูปแบบระบบอินทรีย์ให้มี
ขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือช่วยในการควบคุมการใช้สารเคมี และปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ 

     3) เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มโดยอาจระดมทุนในการจัดหาลานตาก หรือ
เครื่องจักร หรือสิ่งที่เกษตรกรเห็นว่าจ าเป็น และมีการบริหารจัดการในระดับชุมชนก่อน 

2. ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่ 
     1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรเร่งท าความเข้าใจและส่งเสริมความรู้ใน

ประเด็นที่เกษตรกรขาดหรือมีความรู้น้อยได้แก่การป้องกันก าจัดโรคแมลง และวัชพืชข้าว 
     2) หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อการผลิตข้าวอินทรีย์ให้แก่

เกษตรกรในการที่จะหันมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยวิธีการผลิตแบบธรรมชาติ 
     3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่หรือที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมเยี่ยม

เยียนและพบปะเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์อันจะน าไปสู่การ
ยอมรับของเกษตรกรมากยิ่งข้ึนโดยเน้นกลุ่มเกษตรกรที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นกลุ่มท่ีสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอื่น ๆต่อไป 

3. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานอ่ืนๆ 
    1) กรมการข้าว ควรสนับสนุนการวิจัยด้านข้าวที่เอ้ือต่อการพัฒนาการผลิตข้าวที่

ยั่งยืนเช่นพันธุ์ข้าวการป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวรวมทั้งสร้างกลุ่มเครือข่ายตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตข้าวให้เข้มแข็งและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวเพื่อเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

    2) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าว
อินทรีย์โดยการจัดท าแปลงตัวอย่างเพ่ือให้เกษตรกรเห็นความส าคัญได้ศึกษาเรียนรู้และเห็นผลที่
เกิดขึ้นจริงรวมทั้งขยายผลการด าเนินงานโครงการฯสู่ พ้ืนที่ อ่ืนๆต่อไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

 3) กรมพัฒนาที่ดินควรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกในการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและมีพ้ืนที่เหมาะสมในการผลิตข้าว
อินทรีย์มากข้ึน 

4) หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และภาคเอกชนควรส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีการข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
วิทยาการและสิ่งจ าเป็นต่าง ๆต่อการท านาเช่นลานตากข้าวโรงเก็บเมล็ดพันธุ์เครื่องมือทุ่นแรงแหล่ง
เงินทุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาดซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรยืน
อยู่ได้ด้วยตนเองจนน าไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่

ด าเนินการโครงการอ่ืน ๆ โดยเพ่ิมจ านวนตัวแปรที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์และ/หรือเกี่ยวข้องกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่อไป 
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  2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่เทคโนโลยีในพ้ืนที่ ที่มีสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมใกล้เคียงกันต่อไป 

3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพ่ือจะได้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ และการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ของเกษตรกร ในการผลิตข้าวอินทรีย์ 

 4. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตลาดและการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้สามารถขาย
ผลผลิตได้ต่างจากราคาข้าวทั่วไป และเป็นสาเหตุจูงใจในการส่งเสริมในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันส าหรับการจัดการเอกสารการเงิน
และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง  ระบบสารสนเทศจัดการเอกสารทางการเงิน พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการและจัดเก็บข้อมูล  

ระบบการจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง  
พัฒนาระบบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator)  ส่วนของผู้ใช้ระบบฝ่ายบัญชี 
(User) และส่วนของผู้จัดการ (Manager) ระบบจะแสดงผลบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ทั่วไปบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดการเอกสารการเงิน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย  4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47  
 
ค าส าคัญ : เว็บแอพพลิเคชัน  ระบบจัดการเอกสาร  การเงินอิเล็กทรอนิกส์   
 

 
ABSTRACT 

 This research aims to develop web application for financial document 
management and evaluate satisfaction of financial document management users: A 
case study of RBS Engineering Limited Partnership. Information Technology was used 
to develop of financial document management. It can be used to support data storage 
and management.  
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 The financial document management system: A case study of RBS Engineering 
Limited Partnership was devided into three main categories; administrator, accountant 
user and manager. This system was run through general web browsers on internet. The 
overall usage satisfaction of this study was at very high level (x̅=4.57, S.D. = 0.47). 
 
Keywords:  Web Application, Document Management System, Electronic Finance 
 

บทน า 
ในปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงท าให้มีการแข่งขันสูง

ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นยุคของการแข่งขันระหว่าง
กิจการเพราะฉะนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนการด าเนินงานของกิจการ  
ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพ่ือพัฒนากิจการให้สามารถด าเนินงานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และ
เพ่ือให้ทราบถึงรายได้และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการ  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง  ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร และงาน
วิศวกรรมโยธาเป็นบริษัทรับเหมาช่วงงาน กลุ่มลูกค้าได้แก่ บริษัท มินิแบ ประเทศไทย ในการสร้าง
อาคารและงานวิศวโยธาภายในของบริษัท มินิแบ ประเทศไทย  ซึ่งต้องมีการจัดท าเอกสารการเงิน
และบัญชีเพ่ือใช้ในการจัดท าใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้  กับลูกค้า  ปัญหาที่พบในการจัดท า
เอกสารคือรูปแบบข้อมูลและเอกสารไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การค านวณยังมี
ข้อผิดพลาด  รวมทั้งการค้นหาข้อมูลท าได้ช้า ซึ่งท าให้กิจการเกิดการติดขัดและสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ ในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลระบบบัญชีคุมเอกสารทางการเงินเพ่ือประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล  การน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการ
องค์กรเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและมีประสิทธิภาพ (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2553)  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญที่จะพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศทางการเงินของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการเงินและ
บัญชี จัดการและบ ารุงรักษารายการทางเงินขององค์กร (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล , 2552) ช่วยให้การ
ด าเนินงานขององค์กร ท าให้การท างานเกิดความสะดวกรวดเร็ว ง่ายขึ้น และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ
ได้ ทั้งช่วยในการตัดสินใจด้านต่างๆทางการเงิน (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2553) จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ
ฐานข้อมูล มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลโดยการเข้าสู่ระบบ และสามารถ
เรียกใช้งานข้อมูลได้ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้ ใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการปฏิบัติงาน  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันส าหรับการจัดการเอกสารการเงิน 
2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน 

กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง    
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วิธีการวิจัย 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บี

เอส เอ็นจิเนียริ่ง ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการในการด าเนินงานเป็น  5  ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมความต้องการขององค์กร ความต้องการใช้ระบบ
สารสนเทศหน่วยงานจากความต้องการของผู้ใช้ ใช้วิธีการจัดเก็บรวบรวมโดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายเปิด ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จึงได้น า
เทคโนโลยีของการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ฐานข้อมูล (Database) และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล สามารถจัดการข้อมูล และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลโดยการเข้าสู่ระบบ 
และ สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้ ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงาน  

2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) 

ตามแบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ (Process Modeling)  ประกอบด้วยการออกแบบ
รูปแบบผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output) ออกแบบส่วนน าเข้า (Input) ออกแบบส่วนของกระบวนการ
ท างาน (Process) และการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) (อรยา ปรีชาพานิช, 
2557) โดยแสดงเป็นแผนภาพบริบทของระบบงานใหม่ ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของผู้ใช้และข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกัน ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1  แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน 

กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส 
เอ็นจิเนียริ่ง แบ่งผู้ใช้เป็น 2 กลุ่มคือ 1) ผู้ดูแลระบบ  (Administrator)  สามารถเข้าสู่ระบบโดยชื่อ
ผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จัดการข้อมูลผู้ใช้งานและตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใช้
งานระบบได้   2) ฝ่ายบัญชี (User) เข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
จัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลใบเสนอราคา  ข้อมูลใบสั่งซื้อ ข้อมูลใบแจ้งหนี้ ข้อมูลใบก ากับภาษี และ
พิมพ์รายงานที่ เกี่ยวข้องกับระบบได้ 3) ผู้จัดการกิจการ (Manager) เข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ตรวจสอบข้อมูลได ้และพิมพ์รายงานได ้

3) การพัฒนาระบบ 
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบท าให้ทราบถึงกระบวนการท างาน จึงได้ท าการ

พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน แบ่งข้ันตอนการพัฒนาระบบเป็น 3 ส่วนคือ  
ส่วนการสร้างฐานข้อมูล (Database) ใช้โปรแกรม MySQL (phpMyAdmin) ในการ

จัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม Appserv เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ส าเร็จรูป 
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ส่วนการออกแบบเป็นการออกแบบหน้าจอการท างานของระบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การใช้งานจริง เน้นการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ ใช้  GUI  (Graphic User Interface) มีความ
สอดคล้องกับการท างานของแผนภาพบริบทที่ออกแบบไว้  

4) การทดสอบระบบ  
ในการทดสอบระบบหลังจากได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ท าการทดสอบความ

เข้ากันได้ของระบบ (Module test) คือ การทดสอบแต่ละส่วนของโปรแกรมเพ่ือประเมินหา
ข้อผิดพลาดและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของโปรแกรม จากนั้นจะท าการทดสอบการยอมรับ
ของระบบ (Acceptance Testing)  (น้ าฝน อัศวเมฆิน, 2558) โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบ
ระบบ กลุ่มตัวอย่าง  4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ผู้ดูแลระบบ จ านวน 2 คน ผู้จัดการ จ านวน 
1 คน และฝ่ายบัญชี 4 คน 

5) การประเมินผลความพึงพอใจ 
ในการประเมินผลความพึงพอใจระบบสารสนเทศพิจารณาจากผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งาน

ระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง  ทั้งนี้ได้
ใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจจากงานวิจัยของ กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และมัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์  
(2558) โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของระบบ และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท (Linkert’s 
Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

ก าหนดค่าคะแนน 
5  หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 
4  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
3  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
1  หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ มีเกณฑ์การให้

คะแนนในแต่ละระดับดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บี
เอส เอ็นจิเนียริ่ง ผู้วิจัยน าเสนอตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ แบ่งเป็น  2 ตอน ดังนี้ 
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1. ผลการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ตามสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ แบ่งการท างานออกเป็น 3 
ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการ และฝ่ายบัญชี มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ส่วนของผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูลผู้ใช้งานของระบบโดยสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ผู้ใช้งาน
ของระบบได้ท้ังส่วนผู้จัดการ และฝ่ายบัญชี 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้งานระบบ  
  
 ส่วนของผู้จัดการ ตรวจสอบและอนุมัติใบเสนอราคา ค้นหาข้อมูลโดยเลือก วัน เดือน ปี 
หรือค้นหาได้จากชื่อบริษัท และพิมพ์รายงานใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบก ากับภาษี รายงาน
ยอดรับ และรายงานยอดค้างรับช าระเงิน   

 
 
ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอรายงานใบเสนอราคา 

 
 ส่วนของฝ่ายบัญชี จัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบก ากับ
ภาษีและ รายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลการเงิน 
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอรายงานใบแจ้งหนี้ 

 
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน 

กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิ เนียริ่ง แสดงผลเป็นรายงานค่าเฉลี่ย (x̅) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยประเมินจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการ และ
ฝ่ายบัญชี จ านวน 7 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศและให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานและ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ พบว่าผู้ใช้ระบบมีค าวามพึงพอใจต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง   
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 4.43 0.53 มาก 

2. มีความสะดวก และไม่ซบัซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน 4.57 0.53 มากที่สุด 

3. ระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล 4.29 0.49 มาก 

4. ระบบสามารถช่วยการสืบค้นไดร้วดเร็วและสะดวกขึ้น 4.14 0.69 มาก 

5. มีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน 4.29 0.49 มาก 

6.ความปลอดภัยในการเขา้ถึงฐานข้อมูลในแต่ละส่วนของ
ผู้ใช้งาน 

4.57 0.53 มากที่สุด 

7.ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.43 0.53 มาก 

8. สารสนเทศมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ 4.57 0.53 มากที่สุด 

9. สารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน 4.43 0.53 มาก 
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รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดับความพึง

พอใจ 
10. สารสนเทศสามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.29 0.49 มาก 

11. สารสนเทศมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 4.86 0.38 มากที่สุด 

12. สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 4.43 0.53 มาก 

13. ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและมี
ประโยชน์ต่อการใช้งาน 

4.86 0.38 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.57 0.47 มากที่สุด 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยสรุปผลการและอภิปรายผลการวิจัย ระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ตามประเด็นดังนี้  

1) การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน  กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บี
เอส เอ็นจิเนียริ่ง   

ผลการพัฒนาระบบโดยน าระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน เข้ามาช่วยในการ
จัดการข้อมูลเอกสารและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอสเอ็นจิเนียริ่ง  การค้นหา 
ตรวจสอบข้อมูล การค านวณตัวเลข ตลอดจนการออกใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลและใบก ากับภาษี โดยมี
การจ าแนกออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ระบบฐานข้อมูล ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ง่าย
ต่อการค้นหา แก้ไข และบันทึกรายการข้อมูลการสั่งซื้อของลูกหนี้ได้อย่างสะดวก และ โปรแกรมที่ใช้
ออกใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลและใบก ากับภาษี ให้กับลูกหนี้ไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือยืนยันในการช าระเงิน
ตามวันครบก าหนด โดยมีการท างานหลักคือ จัดการข้อมูลลูกหนี้ตามใบสั่งซื้อ  จัดการข้อมูลลูกหนี้
ตามใบสั่งซื้อเพ่ือออกใบแจ้งหนี้ ใบวางบิลและใบก ากับภาษี สอดคล้องกับ ธวัลยา นนทรีย์ กรุดอินทร์ 
(2558)  

2) การประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน ระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง   

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งผู้ประเมินทั้งหมดเป็นผู้ใช้ระบบในการบริหาร
จัดการการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ซึ่งแปล
ความหมายได้ว่าความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณา
ประเด็นค าถามพบว่าระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและมีประโยชน์ต่อการใช้งาน สารสนเทศ
มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และ สารสนเทศมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 สอดคล้องกับ กาลัญญู เกียรติชัยนาม (2556)  
 เนื่องจากระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน  กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บี
เอส เอ็นจิเนียริ่ง พัฒนาในส่วนของการจัดการสารสนเทศทางการเงิน ซึ่งอาจมีการพัฒนาส่วนงาน  
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อ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมการท างานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจขององค์กรได้ และอาจพัฒนาเป็นระบบ
โปรแกรมประยุกต์บนมือถือ (Mobile Application) เพ่ือความสะดวกในการใช้งานนอกสถานที่ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้า

ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูล
ร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ  
เพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์  

 ระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยน าเอา
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ SDLC มาใช้ ระบบมีผู้ใช้งาน 2 ส่วน คือ เจ้าของร้านและผู้ใช้งาน โดยระบบ
สามารถจัดเก็บ ประมวลผล และรายงานข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการร้านค้าและ  
ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของร้านค้า 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้า
เคมีภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 และผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 
 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  โปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาระบบ  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were:  1 )  to develop the Chemical Products 

Store Management Information System: A Case Study of Somkid Store, 2) to evaluate 
the performance of the Chemical Products Store Management Information System, 
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and 3)  to evaluate the usage of satisfaction of Chemical Products Store Management 
Information System.  

 The researcher developed this system as a windows application by using 
SDLC.  There are 2 groups of people to use this system are:  1)  owner, 2)  user.  This 
system can collecting, processing and generating the report which useful in the 
management of the store and help to improving a store's overall efficiency. 
 The evaluation of the performance was evaluated by 5 experts.  The overall 
performance results of the Chemical Products Store Management Information System 
are at a very high level (×̅=4.07, S.D.=0.57). The result from the study of the user’s 
satisfaction towards the system were at a very high level (×̅=4.45, S.D.=0.47). 
 
Keywords: Management Information System, Application Software, System Development 
 

บทน า 
ธุรกิจการค้าปลีกประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ เป็นธุรกิจที่จ าหน่ายสารเคมี ปุ๋ยเคมี               

ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพ่ือใช้บ ารุงรักษาพืชผลทางการเกษตร ร้านค้าประเภทนี้ถือว่าได้รับ
ความนิยมจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างดี ร้านสมคิดการค้า    
เป็นร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ให้กับลูกค้าในชุมชน สินค้าที่มีขายได้แก่ สารก าจัดวัชพืช 
สารก าจัดแมลง สารป้องกันก าจัดโรคพืช ธาตุอาหารเสริม และปุ๋ยเคมีทางการเกษตร เป็นต้น ภายใน
ร้านมีการจัดวางสินค้าเป็นสัดส่วนแยกตามประเภทสินค้า การช าระเงินใช้เครื่องคิดเลขในการค านวณ
ราคารวมของสินค้า บางครั้งลูกค้าต้องการสินค้าหลายรายการและจ านวนหลายชิ้น จึงท าให้เกิด 
ความผิดพลาดในการค านวณราคารวมของสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ และทางร้านมีการจ าหน่ายสินค้า   
เป็นสินเชื่อ มีการคิดดอกเบี้ยตามระยะเวลาการซื้อขายสินค้า มีการบันทึกข้อมูลการขายและข้อมูล
ลูกค้าโดยการจดบันทึกข้อมูลลงสมุดบันทึก วิธีการนี้พบปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ไม่ละเอียด 
ยากต่อการค้นหาและการสรุปข้อมูลการขายสินค้า ส่วนการตรวจสอบจ านวนสินค้าคงเหลือ ในแต่ละ
ครั้งจะต้องตรวจสอบด้วยการนับ ท าให้เสียเวลาและเกิดข้อผิดพลาดได้ เช่น จ านวนสินค้าที่นับได้   
ไม่ตรงกับจ านวนสินค้าที่มีอยู่จริง เนื่องจากสินค้าภายในร้านมีจ านานมากจึงยากต่อการตรวจสอบ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ    
เพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านสมคิดการค้า เพ่ือช่วยจัดเก็บ
ข้อมูลสินค้า ค านวณราคารวมของสินค้าให้กับลูกค้า และการช าระสินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ย ได้
ถูกต้อง สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงเหลือ
สามารถท าได้ง่ายขึ้น และยังสามารถสรุปรายงานต่างๆ ภายในร้านได้ เช่น รายงานข้อมูลสินค้า 
รายงานข้อมูลการสั่งซื้อ รายงานข้อมูลการขาย เป็นต้น ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บ ประมวลผล 
และรายงานข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศส าหรับผู้บริหารร้านสมคิดการค้า สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
เพ่ือการวางแผน และควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจได้  (โอภาส, 2554) ท าให้การบริหารจัดการร้าน       
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์  
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภท

สินค้าเคมีภัณฑ ์ 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้า

ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ 
 

วิธีการวิจัย 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้า  ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์  
กรณศีึกษา ร้านสมคิดการค้า เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 
 การพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้า ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ เป็นไป
ตามข้ันตอนต่างๆ ในวงจรชีวิตในการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle: SDLC) 
ดังนี้  

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถาม
เจ้าของร้านและพนักงาน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ รวมทั้ง
สอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ต้องการ
พัฒนาขึ้นใหม่ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์เป็นการใช้กระบวนการเพ่ือศึกษา
ปัญหาโดยหาความต้องการ (Requirements) ให้ได้ว่าต้องการแก้ปัญหาอะไรในระบบ เมื่อวิเคราะห์
แล้วจึงออกแบบระบบที่ต้องการโดยท าแบบแผนหรือวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาเหล่านั้น (สุพรรษา, 2557) 
ซ่ึงผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพต่างๆ ดังนี้ 

2.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram) ใช้ในการอธิบายการท างานของระบบ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบ  

2.2 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล ใช้แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database Model) และใช้แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship 
Diagram) ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดในระบบ 

2.3 การวิเคราะห์และออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ในการน าข้อมูล
เข้าสู่ระบบ และการแสดงผลลัพธ์จากการท างานของระบบ เช่น รายงานต่างๆ  
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ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

196 

1.0

           

2.0

            

3.0

              

4.0

         

5.0

              

6.0

           

           

         

                     

                
                     

                

               

               
            

            

                  

                  

            
            
                       

                       

D1                   

D1                  D5                          
                       

                       

            
            

D4               

D3                     

                  

                  
            

            
D2               

            

            
            

                  

            

                    

D3                     

D4               

D5                          

D6                          

                       

                       
                       

                       

               

               

          

D4               

D3                     

D2               
            

                  

            

D7               
            

            

            

            

              
        

D7               
            

            

                      

                      
D8                         

                      

                      

              

                    

                     
                  
                  
                             
                       
                  
                            

                    

                  
                  

D1                  

D2               

D3                     

D4               

D5                          

D6                          

D7               

D8                         

            

                       

                       

            

                      

               

            

                  

               

            

                      

 
ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 
 จากแผนภาพบริบทและแผนภาพกระแสข้อมูล มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ คือ เจ้าของร้าน 
และผู้ใช้งาน ได้แก่ พนักงาน ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล
ประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลผู้จ าหน่ายสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการขาย และข้อมูล
การช าระสินเชื่อ  
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3. การพัฒนาระบบ เป็นการน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้มาพัฒนาระบบ โดย
ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และน าเอาขั้นตอน   
การพัฒนาระบบ SDLC มาใช้ 

4. การทดสอบระบบ ผู้วิจัยทดสอบการท างานของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยทดสอบเป็น
ส่วนย่อยก่อน (Unit Testing) เมื่อส่วนย่อยแต่ละส่วนผ่านการทดสอบแล้ว จึงน ามารวมกันแล้ว
ทดสอบท้ังระบบ (System Testing) (สุพรรษา, 2557)   

 
การประเมินระบบ 
การประเมินระบบประกอบไปด้วย การประเมินประสิทธิภาพของระบบ และการประเมิน 

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างแบบประเมิน 

1.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินจ านวน  
3 ด้าน คือ 1) ด้านหน้าที่และความถูกต้องในการท างานของระบบแต่ละส่วนในลักษณะภาพรวม 
(Functional Testing) 2) ด้านลักษณะการใช้งาน ในส่วนความยากหรือง่ายต่อการใช้งาน (Usability 
Testing) และ 3) ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance Testing) (วุฒิพงษ์ และ    
ศิริวรรณ, 2558) 

1.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้าน  
การใช้งานและความปลอดภัยของระบบ และ 2) ด้านข้อมูลและสารสนเทศ (กมลมาศ และมัชฌกานต์, 
2558) 

แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
ก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง  ระดับมาก 
3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  ระดับน้อย 

 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
2. น าแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาระบบจ านวน    

5 ท่าน ทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ  
3. น าแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานและ

ประเมินความพึงพอใจ 
4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย (×̅) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายเพื่อจัดระดับ ดังนี้ 
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 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์  
กรณีศึกษา ร้านสมคิดการค้า มีผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้าน
สมคิดการค้า ที่พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ มีการก าหนด
สิทธิการใช้งานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเจ้าของร้าน และส่วนของผู้ใช้งาน (พนักงาน) ดังนี้  

1. ส่วนของเจ้าของร้าน มีขอบเขตการท างาน คือ 
1.1 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
1.2 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า และ

ข้อมูลผู้จ าหน่ายสินค้า 
1.3 ตรวจสอบข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลการช าระสินเชื่อ และข้อมูลการสั่งซื้อ

สินค้า 
1.4 พิมพ์รายงาน คือ รายงานข้อมูลผู้ใช้งาน รายงานข้อมูลสินค้า รายงาน

ข้อมูลลูกค้า รายงานข้อมูลผู้จ าหน่ายสินค้า รายงานข้อมูลการสั่งซื้อ รายงานข้อมูลการขาย และ
รายงานข้อมูลการช าระสินเชื่อ 

2. ส่วนของผู้ใช้งาน มีขอบเขตการท างาน คือ 
2.1 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
2.2 จัดการข้อมูลลูกค้า 
2.3 ตรวจสอบข้อมูลสินค้า 
2.4 ท ารายการขายสินค้า ออกใบเสร็จรับเงิน และใบส่งของ 
2.5 ตรวจสอบข้อมูลการช าระสิน เชื่ อและค านวณสิน เชื่ อ  และ พิมพ์

ใบเสร็จรับเงิน 
2.6 พิมพ์รายงาน คือ รายงานข้อมูลสินค้า และรายงานข้อมูลการขาย 
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 ตัวอย่างหน้าจอการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบ มีดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอหลักของระบบงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายงานข้อมูลการขาย 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้า ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ ์ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน X S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
1. ด้านหน้าที่และความถูกต้องในการท างานของระบบแต่ละส่วน
ในลักษณะภาพรวม (Functional Testing) 

4.4 0.55 มากที่สุด 

2. ด้านลักษณะการใช้งาน ในส่วนความยากหรือง่ายต่อการใช้งาน 
(Usability Testing) 

3.8 0.45 มาก 

3. ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance 
Testing) 

4.0 0.71 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.07 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูล
ร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 สรุปได้ว่าระบบมปีระสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการข้อมูลร้านค้า ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ จากเจ้าของร้านและพนักงาน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีดังนี้  

 

ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้า ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์  
 

รายการประเมิน X S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านการใช้งานและความปลอดภัยของระบบ    
1.1 มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 4.50 0.53 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก และไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน 3.90 0.57 มาก 
1.3 ระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล 4.70 0.48 มากที่สุด 
1.4 ระบบสามารถช่วยการสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว และสะดวกข้ึน 4.30 0.48 มากที่สุด 
1.5 มีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน 4.80 0.42 มากที่สุด 
1.6 ความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละส่วนของผู้ใช้งาน 4.50 0.53 มากที่สุด 
1.7 ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.80 0.42 มากที่สุด 
2. ด้านข้อมูลและสารสนเทศ    
2.1 สารสนเทศมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเช่ือถือ 4.40 0.52 มากที่สุด 
2.2 สารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน 4.20 0.42 มาก 
2.3 สารสนเทศสามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.60 0.52 มากที่สุด 
2.4 สารสนเทศมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 4.20 0.42 มาก 
2.5 สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว 4.20 0.42 มาก 
2.6 ระบบช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานและมีประโยชน์ต่อ
การใช้งาน 

4.80 0.42 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.45 0.47 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้า
ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ จากผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของร้านและพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบในระดับ
มากที่สุด  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์  กรณีศึกษา ร้าน
สมคิดการค้า ที่พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ การใช้งาน
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเจ้าของร้าน และส่วนของผู้ใช้งาน (พนักงาน) โดยสามารถเข้าสู่ระบบ
ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลประเภท
สินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลผู้จ าหน่ายสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการขาย และข้อมูลการช าระ
สินเชื่อ และรายงานพิมพ์รายงานต่างๆ ซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการร้านค้า 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้า  ประเภท
สินค้าเคมีภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 สรุปได้ว่าระบบ
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้า
ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 สรุปได้
ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบในระดับมากท่ีสุด 
 ในด้านการใช้งานและความปลอดภัยของระบบ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
โดยในเรื่องมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน และเรื่องประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนอง
ของระบบ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.80 และในด้านข้อมูลและสารสนเทศ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ  ใน
ระดับมากที่สุด โดยในเรื่องระบบช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและมีประโยชน์ต่อการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.80 
 ดังนั้นระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์  ที่ผู้วิจัย       
ได้พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บ ประมวลผล และรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้งาน
เพ่ือให้การบริหารจัดการร้านมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 งานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานของหทัยชนก แจ่มถ่ิน และอนิรุทธ์ สติมั่น (2558) ซึ่งได้  ท า
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และผลการประเมินประสิทธิภาพ     
ของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินโดยส่วน
ผู้ใช้งานทั่วไปพบว่า ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชัยรัตน์ รอดเคราะห์ (2555) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ
งานปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดี  
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โครงการพัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Base Ass’y) 
 

CONTROL THE LENGTH OF THE SCREWS WITH SENSORS (BASE ASS'Y) 
 

อนันตชัย  ศศิธร1 บุญชู  เกตุยงค์2  นิชนิชา  จันทรมหา3 และดวงกมล  นิลจาด4 
Anantachai  Sasithorn1 Boonchu Ketyong2  Nichnicha Chantharamaha3 and Duangkamol Niljard4 

 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยียานยนตม์หาชัย สมุทรสาคร 

 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญ และมีความรุนแรงจากการแข่งขันมาก
ขึ้น จึงท าให้บริษัทต่างๆ ไม่อยู่นิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพในการผลิต โดยชื่อเสียงและความส าคัญของบริษัท
นั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคแล้ว สิ่งที่ต้องมีควบคู่ไปพร้อม
กับสินค้าคือ “คุณภาพ” ซึ่งต้องมีไปพร้อมๆ กับการผลิตสินค้าและบริการ วิธีการควบคุมงานมีจุดประสงค์
คือ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก ส่งมอบต่อลูกค้าตรงเวลา มีสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นการ
ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตจึงเป็นหัวใจส าคัญในระบบการผลิต 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นกรณีศึกษากระบวนการตรวจสอบชิ้นงานให้สามารถตรวจสอบงานได้ทุกชิ้น
โดยการควบคุมคุณภาพความยาวสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ ได้ท าการศึกษาเฉพาะกรณีของ บริษัทผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ในส่วนของแผนกตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Base Ass’y) 
เพ่ือพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตชิ้นส่วน (Base Ass’y) ให้ได้ตามมาตรฐาน 
โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน น ามาศึกษาพบว่าปัญหาจากสกรูสั้นเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพมากที่สุด ดังนั้นทางผู้จัดท างานวิจัยได้ศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิตร่วมกับ
กระบวนการตรวจสอบ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือควบคุมทางสถิติจากสภาพ
ปัจจุบันและได้พบปัญหาจากการศึกษา จึงได้น าปัญหาดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์เชิงลึกและเลือกแนว
ทางการพัฒนาและด าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือก าหนดมาตรฐานกระบวนการผลิตร่วมกับกระบวนการ
ตรวจสอบในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า 
 จากผลการวิจัยได้พัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวสกรูของกระบวนการผลิตร่วมกับกระบวน
การตรวจสอบ และน าเครื่องมือทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แนวทางสร้างเครื่องมือ
พิเศษเพ่ือตรวจความยาวสกรูร่วมกับระบบเซ็นเซอร์ (Base Ass’y) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพ ได้พบว่าปัญหางานที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดลดลงโดยเฉลี่ย 4,249 ชิ้น จากเดิมที่
เกิดข้ึนโดยเฉลี่ย 7,205 ชิ้น คิดเป็นสัดส่วนของเสียลดลงจากเดิม 41.02% และสามารถตรวจสอบชิ้นงานทุก
ชิ้น (100% Inspection) จึงเป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ 
 
ค าส าคัญ :  การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ  ระบบเซ็นเซอร์ 
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ABSTRACT 
The competitive industry plays an important role. And violence from greater 

competition. As a result, companies Is still to be developed for production. The reputation 
and importance of it will depend on their ability to supply product to consumers. What 
needs to be coupled with the product is "quality," which must go together. The production 
of goods and services The aim is to control. The production quality is delivered to 
customers on time. There are products that customers want Therefore, quality control in 
the manufacturing process is essential in the production system. 
 This paper is a case study in process inspection to check it all by quality control 
screw length with sensors. Conducted a case study of the company manufactures 
automotive components the department of quality inspection in the production of 
automotive parts (Base Ass'y) to develop parts of the production process and quality 
control procedures (Base Ass'y) to standard. The data collection was performed at three 
months, the study found that the screws are short, the problems that affect the quality. 
So the organizers of research has studied the current state of the manufacturing process 
in conjunction with the review process. The collected data were analyzed with statistical 
control of current conditions and problems of education. He has brought the issue to be 
analyzed in depth, and develop and implement solutions to the standardization process 
with a review process to prevent it from happening again. 

The results of the research, development, quality control, screw length of the 
production process in conjunction with the review process. And statistical tools to help in 
the analysis. The concept of creating a special tool to check the length of the screws with 
sensors (Base Ass'y) to enhance the monitoring and quality control. I found that the work 
does not meet the terms fell by an average 4249 pieces from occurring on average 7,205 
pieces representing waste decreased by 41.02% and check all parts (100% Inspection). 
The indicators for the achievement of the objectives of this research. 
 
keywords :  Quality Control Inspection  Sensors 
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บทน า 
ปัจจุบันกระบวนการทางธุรกิจในภาคการผลิตมีสภาวะการแข่งขันทางด้านต้นทุนการด าเนินงาน 

และราคาขายเป็นส าคัญ ควบคู่ไปกับด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ดังนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นที่ต้องพยายามปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแก่ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสม่ าเสมอตามที่ลูกค้าคาดหวัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการป้องกันของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ด้วยการก าหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ของบริษัทฯ เพ่ือลดต้นทุนที่ไม่
จ าเป็นในการผลิตและเป็นการเพ่ิมผลผลิตให้กับกระบวนการผลิตโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ที่ถูกส่งมอบให้ลูกค้านั้นมีคุณภาพน่าเชื่อถือท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และสร้างความมั่นใจใน
ผลิตภัณฑ์ของของบริษัท 

ดังนั้นทางภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกสาขา จึงให้ความส าคัญเรื่องของเสียที่เกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์ทุกกรณี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และสามารถ
สร้างอ านาจการแข่งขันทางธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นด้วย อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมด้าน
อ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เป็นต้นทางให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในฐานะเป็นผู้ป้อนชิ้นส่วน
เพ่ือน าไปผลิตแล้ว อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ยังมีฐานะเป็นผู้ซื้อของอุตสาหกรรมพ้ืนฐานด้านอื่นๆ อีก
มากมายหลายประเภทด้วยกันและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง  มี
กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนหลายรูปแบบที่จ าเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์จ านวนมากมาประกอบกันและ
ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย ดังนั้นในกระบวนการผลิตต้องรักษาคุณภาพในการผลิต เพ่ือให้
ผลผลิตออกมาตรงตามที่ลูกค้าต้องการมีความทันสมัยในการใช้งาน การที่จะได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า
ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นคือ คุณภาพตามที่ก าหนด (Quality) ด้วยต้นทุนต่ าสามารถแข่งขันได้ (Cost) 
ประกอบกับการส่งมอบตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ (Delivery) และด้านความปลอดภัย (Safety) 
ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อลูกค้า ปัจจุบันการแข่งขันเรื่องต้นทุนมีความส าคัญมากต่อความมั่นคงขององค์กรสิ่งที่
ส าคัญที่องค์กรจะต้องท าคือ การปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิต  โดยบริษัทฯ ชั้นน าส่วนใหญ่มุ่ง
ประเด็นไปที่การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการทั้ง 7 ประการหรือ (7 Waste) เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ต้นทุนการผลิตที่ต่ าที่สุด การผลิตชิ้นส่วนที่มีปริมาณมากก็จะท าให้มีโอกาสเสี่ยงในความสูญเสียเพ่ิมขึ้น
ตามปริมาณการผลิตและปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความสูญเปล่า (Muda) คือ เรื่องคุณภาพชิ้นส่วนที่
ปลอดภัย (Safety Part) ซึ่งมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และความสามารถขององค์กรที่
ต้องตระหนักในเรื่องนี้เป็นประเด็นหลัก โดยแต่ละองค์กรต้องปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานให้
สูงขึ้น เพ่ือท าตามความต้องการ และความปลอดภัยของลูกค้าร่วมกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้มาก
ที่สุด จึงท าให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต้องปรับตัวและพัฒนาเพ่ือให้สามารถรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในหลายๆ ด้าน เช่น การท าการตลาดที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้
กลยุทธ์การวางแผนควบคุมการผลิต การวางแผนควบคุมคุณภาพ การวางแผนการส่งมอบ โดยใช้วิธีต่างๆ 
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เข้ามาร่วมกับการด าเนินงาน เช่น การบริหารจัดการ,การประสานงาน,การควบคุม,การตรวจสอบ
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การทดสอบการท างานของผลิตภัณฑ์เพ่ือสามารถใช้งานได้ตาม
ต้องการด้วยความปลอดภัย วิธีการหนึ่งในตัวชี้วัดคือ การค านวณความสามารถอัตราการผลิตแต่ละ
กระบวนการ การใช้วิธีการมาตรฐาน และเอกสารมาตรฐานเพ่ือควบคุมการผลิต การระบุขั้นตอนการ
ปฏิบัติและมาตรฐานการท างานต่างๆ อย่างละเอียด การควบคุมคุณภาพด้วยวิธีการบริหารจัดการร่วมกับ
การควบคุมตรวจสอบกระบวนการตามหลักสถิติควบคุม และมาตรฐานการตรวจสอบตามที่ลูกค้าก าหนด  
การจัดการคุณภาพ (ปรียาวดี  ผลเอนก, 2556) 

การด าเนินโครงการวิจัยกรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วน (Base Ass’y) ได้ด าเนินการศึกษา
ตั้งแต่วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพตามล าดับจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปในขั้นตอนสุดท้าย
ได้รวบรวมและเก็บข้อมูลในแต่ละขั้นตอน แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 7QC Tool เพ่ือพิจารณา
สภาพปัจจุบันของกระบวนการควบคุมคุณภาพด้วยใบตรวจสอบ (Check Sheet) แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพ่ือพิจารณาปริมาณปัญหาจากกระบวนการด้วยพาเรโตไดอะแกรม (Pareto Diagram) หา
สาเหตุในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นเทียบกับค่าเป้าหมายมาตรฐานของกระบวนการผลิตที่ได้ก าหนดในเรื่องของ 
ปริมาณ เวลา คุณภาพ และการส่งมอบ จึงพบว่าด้านคุณภาพมีผลของค่าที่วิเคราะห์ได้ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน
ของกระบวนการผลิตที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงศึกษาในแต่ละขั้นตอนการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
ชิ้นส่วน (Base Ass’y) โดยศึกษาวิธีการมาตรฐาน ความสามารถของกระบวนการ มาตรฐานการควบคุม 
เครื่องมือมาตรฐาน ด้วยหลักสถิติในการควบคุมคุณภาพ (Statistic Quality Control) ประยุกต์เข้ากับ
กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพในการด าเนินงานวิจัย โดยการพิจารณาหาต้นเหตุด้วยแผนภูมิก้างปลา 
(Ishikawa Diagram) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานส่วนของความยาวสกรูยังไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพชิ้นงานได้ตามที่ตั้งเป้าหมายได้หมดท าให้งานที่ไม่ได้ตามข้อก าหนดหลุดรอดจาก
กระบวนการไปสู่ลูกค้า เนื่องจากชิ้นงานมีจ านวนมากท าให้ต้องมีการตรวจสอบที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาท า
ให้ผู้ตรวจสอบเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 
การควบคุมคุณภาพ (เกษม, 2556) 

การด าเนินงานวิจัยจึงมุ่งแก้ปัญหาการควบคุมคุณภาพกระบวนการตรวจสอบจากสภาพหน้างาน
ที่มีปริมาณการผลิตเป็นจ านวนมาก โดยได้พิจารณาเรื่องวิธีการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เครื่องมือมาตรฐาน และการบันทึกผลการตรวจสอบ จึงได้พัฒนาการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ด้วยการ
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบงานเฉพาะส่วนเพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในการตรวจสอบ
คุณภาพของกระบวนการผลิตชิ้นส่วน (Base Ass’y) จากปัญหาของความยาวสกรู (Strum Bolt) ที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดของความยาวไม่ได้ตามมาตรฐานเพ่ือช่วยในการตัดสินใจกระบวนการตรวจสอบโดย
วิธีการตรวจสอบชิ้นงานที่ยอมรับได้เป็นชิ้นงานดี ส่วนชิ้นงานที่ไม่สามารถยอมรับได้เป็นชิ้นงานที่ไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนด ซึ่งถ้าหากความยาวสกรูมีขนาดไม่เกิน 7.9 มิลลิเมตร เป็นของดีสามารถส่งต่อไปให้ลูกค้า
ได้ แต่ถ้าหากความยาวสกรูมีขนาดไม่ถึง 7.5 มิลลิเมตร เป็นของเสียไม่สามารถส่งไปให้ลูกค้าได้  การวิจัย
เพ่ือพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพความยาวสกรู (Base Ass’y) ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์
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เข้ามาช่วยในการตรวจสอบเฉพาะจุดตามเป้าหมายการตรวจสอบงานแผนกควบคุมคุณภาพที่ก าหนดไว้ 
100% โดยวิธีปัจจุบันใช้การตรวจสอบด้วยการเทียบกับตัวอย่างต้นแบบ และวิธีการวัดด้วยเครื่องมือวัด 
เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงน าเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบงานเฉพาะส่วนด้วยการใช้ เครื่องมือตรวจสอบพิเศษ
ร่วมกับเทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบความยาวสกรู  

จากการด าเนินงานได้น าเครื่องมือตรวจสอบมาใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพแล้วท าการเก็บ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลที่ได้จากการด าเนินการพัฒนา และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนการพัฒนา
ด้วยวิธีการนี้ ท าให้แผนกควบคุมคุณภาพสามารถตรวจสอบและคัดแยกของเสียในกระบวนการผลิต
ชิ้นส่วน (Base Ass’y) ได้รวดเร็ว ลดเวลาการตรวจสอบชิ้นงาน ลดเวลาในการตัดสินใจขณะตรวจสอบ 
และลดจ านวนพนักงานตรวจสอบลง ได้ผลตามเป้าหมายของแผนกที่ก าหนดไว้ ในการด าเนิน
โครงการวิจัยนี้จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้มากข้ึน 

จากผลกระทบตามที่ได้กล่าวมากระบวนการตรวจพบชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดยังไม่
สามารถที่จะครอบคลุมปัญหาคุณภาพได้ทั้งหมด ท าให้ต้องมีการศึกษากระบวนการตรวจสอบด้วย
หลักการด าเนินงานในรูปแบบโครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความยาวสกรู (Strum Bolt) ไม่ให้ชิ้นงานที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดหลุดผ่านไปถึงลูกค้า  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการตรวจสอบชิ้นงานให้สามารถตรวจสอบงานได้ทุกชิ้น 
 2. เพ่ือควบคุมมาตรฐานชิ้นงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดทุกชิ้น 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินโครงการวิจัยครั้งนี้มีการจัดล าดับขั้นตอนการศึกษาทั้งหมด 9 ขั้นตอน โดยแสดงเป็น

แผนภูมิกระบวนการด าเนินงาน (Flow Chart) การพัฒนาควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบ
เซ็นเซอร์ ตามล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานของแผนก Stamping  
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ภาพที่ 1 แสดงการด าเนินโครงการวิจัย 

 
 จากการศึกษาสภาพการท างานในปัจจุบันยังมีงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพใน

กระบวนการผลิต (Base Ass’y) ผ่านไปถึงลูกค้าจึงมีความเสี่ยงที่ลูกค้าพบงานไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
และยังไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ เหมาะสม จากการศึกษาข้อมูลการผลิตตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง 
มิถุนายน พ.ศ.2558 พบว่ามีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการ Strum Bolt ที่ตรวจสอบพบ และตรวจสอบ
ไม่พบ จึงท าให้ไม่สามารถส่งงานไปให้ลูกค้าได้ตามก าหนดทางแผนกควบคุมคุณภาพก าหนดให้มีการ
ควบคุมกรณีพิเศษด้วยการตรวจสอบ 100% เพ่ือรับรองชิ้นงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก่อนส่งมอบ
ให้กับลูกค้า 

ปัจจุบันการท างานสภาพปัจจุบันของกระบวนการการตรวจสอบคุณภาพความยาวสกรูมีวิธีการ
ตรวจสอบชิ้นงานคือ การน าชิ้นงานที่ผลิตได้เทียบกับชิ้นงานตัวอย่างทุกชิ้นงาน บางครั้งใช้เครื่องมือวัดใน

ศึกษาสภาพปัจจุบัน 

ศึกษากระบวนการผลติ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปญัหา 

เลือกปัญหาทีจ่ะศึกษา 

เลือกแนวทางการปรับปรุง 

ด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 
No 

 

Yes 

เทียบผลด าเนินงาน 
กับวัตถุประสงค์ 
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การตรวจสอบจากแผนการผลิตในแต่ละวันที่ท าการผลิตชิ้นงานท าให้การผลิตไม่ทันกับการส่งมอบ และไม่
ทันกับความต้องการของลูกค้าตามจ านวนที่มีค าสั่งซื้อ และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control : 
QC) ยังไม่มีความคล่องตัวกับสภาพการผลิตเพ่ือรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่ก าหนด การที่จะระบุถึงคุณภาพต้องมีการควบคุมโดยการเทียบกับมาตรฐานหรือ
รายละเอียด (Specification) ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบของผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการให้ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนด การเลือกกระบวนการผลิตหรือการติดตั้งที่ตรงตาม
จุดประสงค์ในทุกๆ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การเลือกเครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสมต่อการผลิต การ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องตรงตามรายละเอียดของการผลิตที่เจาะจงไว้ การแก้ไขกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดและการบริการ การก าหนดเครื่องมือและวิธีการวัด การวางแผนขั้นตอนนี้เป็นการ
ก าหนดลักษณะเครื่องมือ วิธีการ ระยะเวลาที่จะใช้ และวิธีการบริหารคุณภาพการวัด โดยปัจจุบัน
กระบวนการตรวจสอบจากวิธีการเทียบกับชิ้นงานตัวอย่างและตรวจสอบด้วยสายตาได้เก็บข้อมูลมา
วิเคราะห์ เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบงานเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงาน และปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้
สอดคล้อง และรวบรวมข้อมูลน าผลที่ได้จากชิ้นงานมาวิเคราะห์  

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือพิเศษ การด าเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการน าแผนงานที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาสร้างเครื่องมือจริงซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยการด าเนินการเริ่มจากขั้นตอนการ
จัดท าตารางระบุรายละเอียด (Specification) ซึ่งเป็นตารางก าหนดรายละเอียดของเครื่องมือวัดว่าในแต่
ละเซลล์ที่มีสาระ (Content) และจุดมุ่งหมาย (Objectives) แต่ละประเด็นของการตรวจสอบมากน้อย
เพียงใด การด าเนินงานของแผนก Stamping ที่ได้แสดงเป็นแผนภูมิการไหล (Flow Chart) มีขั้นตอน 15 
กระบวนการ มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสั่งซื้อวัตถุดิบ แผนกจัดซื้อตรวจสอบจ านวนวัตถุดิบ, ปริมาณของวัตถุดิบที่มีอยู่
ในรายการ และติดต่อขอซื้อวัตถุดิบจากภายนอก 

ขั้นตอนที่ 2 Incoming Inspection ขั้นตอนการรับวัตถุดิบเพ่ือรอการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบแบบเชิงเดี่ยว (Single Plan) AQL = 0.65 ที่ระดับการตรวจสอบแบบ
ปกติ Normal (II) และแบบเคร่งครัด (Tightened) 

ขั้นตอนที่ 3 Storage Mat’l น าวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจคุณภาพได้ตามมาตรฐานแล้วเข้าไป
จัดเก็บในคลังสินค้า 

ขั้นตอนที่ 4 Set Up M/C Progressive การผลิตด้วยเครื่องจักร 160 ton Progressive ท าการ
ผลิตชิ้นงานโดยการ Press  

ขั้นตอนที่ 5 In process Inspection การตรวจสอบระหว่างผลิตโดยเมื่อ ท าการ first set up 
และผลการตัดสินว่า ผ่าน อนุมัติให้ท าการผลิตได้ 

ขั้นตอนที่ 6 Storage (WIP) การจัดเก็บเข้าสโตร์รอเข้าสู่กระบวนการถัดไปง่ายต่อการจัดงานเข้า
ออกได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเป็นวิธีการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ง่าย 
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ขั้นตอนที่ 7 Set Up M/C Spot การ Spot ด้วยเครื่องจักรเป็นการเอาตัวชิ้นงานประกอบกับ
ตัวน็อต 

ขั้นตอนที่ 8 In process Inspection กระบวนการตรวจสอบแผนกควบคุมคุณภาพตรวจสอบ
กระบวนการระหว่างผลิตเป็นการยืนยันคุณภาพชิ้นงานที่ท าการผลิตโดยบันทึกการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 9 Storage (WIP) กระบวนการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ทางแผนกวางแผนการผลิตจัดการส่ง
งานต่างๆ เข้าสู่กระบวนการถัดไปตามแผนที่วางไว้เพ่ือให้เป็นไปตามระบบ 

ขั้นตอนที่ 10 การส่งชิ้นงานไปชุบ กระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบเพ่ือเคลือบผิวของชิ้นงานป้องกัน
การเกิดสนิมทีผ่ิวชิ้นงาน ซึ่งกระบวนมีการก าหนดมาตรฐานในการชุบ 

ขั้นตอนที่ 11  In coming Inspection กระบวนการรับผลิตภัณฑ์ แผนกรับประกันคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่รับเข้าโดยมีการตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบลงในใบตรวจสอบตาม
ตาราง AQL=0.65 ที่ระบุในวิธีการและขั้นตอนการรับผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนที่ 12 Final Inspection การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้กับลูกค้า 100% โดยแผนก
ควบคุณภาพก าหนดให้มีการตรวจสอบและการันตีผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในการสร้างความเชื่อมั่นในตัว
ผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนที่ 13 Packing Finish Good การน าชิ้นงานใส่กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์เพ่ือป้องกันและ
รักษาคุณภาพของสินค้าก่อนถึงมือลูกค้า 

ขั้นตอนที่ 14 แผนกสโตร์ เตรียมผลิตภัณฑ์พร้อมส่งมอบตามเวลาที่ก าหนดตามระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 15 ส่งมอบให้กับลูกค้าตามแผนการส่งมอบ 
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ภาพที่ 2 แสดงแผนภูมิการไหล (Flow Chart) มีข้ันตอน 15 กระบวนการ 

 
เก็บรวบรวมข้อมูลต้องทราบถึงจุดประสงค์ในการควบคุณภาพ เพ่ือเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ข้อมูลจะ

ถูกเก็บรวบรวมโดยการสังเกต และจะถูกแยกประเภทเป็น 2 ชนิด คือ ข้อมูลแปรผัน (Variable Data) 
และข้อมูลตามคุณลักษณะ (Attribute) ข้อมูลแปรผันคือข้อมูลที่บ่งบอกลักษณะทางคุณภาพซึ่งได้จาก
การวัด จากการศึกษาข้อมูลการผลิตชิ้นงาน การวิเคราะห์ระบบการวัดส าหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือ
ข้อมูลนับได้พบว่าชิ้นงานมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากเพราะผลิตภัณฑ์จะต้องถูกน าไปประกอบกับ
ชิ้นงานที่อยู่ตรงประตูรถยนต์ จึงท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการผลิต
ชิ้นงาน และลักษณะของข้อบกพร่องต่างๆ ที่พบในกระบวนการผลิตประกอบกับมีชิ้นงานหลุดไปถึงลูกค้า
ท าให้มีผลกระทบต่อการผลิตและได้มีการร้องขอมายัง บริษัทฯ ให้มีการตรวจสอบชิ้นงาน 100% ให้กับ
ลูกค้าก่อนส่งมอบทุกครั้งที่มีการส่งมอบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่
แท้จริง เพ่ือป้องกันไม่ให้ชิ้นงานที่มีปัญหาหลุดไปถึงลูกค้าอีก จากการเก็บข้อมูล ได้ทราบปัญหาหลาย
ปัญหาและสรุปว่าปัญหาเกลียวสั้น-ยาว เกิดปัญหามากท่ีสุดและเป็นปัญหาที่มีผลกระทบกับลูกค้ามาก จึง
ให้มีการวิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบที่กระบวนการ SPOT และหาวิธีการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ า 
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ตารางที่ 1 ประเภทปัญหาของชิ้นงานไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่ตรวจพบ 
 

เดือน 
ปัญหา 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 
รวมจ านวนของ
เสียแต่ละชนิด 

เปอร์เซ็นต์
บกพร่อง 

เกลียวสั้น-ยาว 1,612 1,784 3,809 7,205 4.523% 
รอยด่าง 92 121 83 296 0.186% 
รอยบุบ 59 76 65 200 0.126% 

ไม่ได้ขนาด 20 77 57 154 0.097% 
ขึ้นสนิม 30 39 58 127 0.08% 

รวมจ านวนของเสียในแต่ละ
เดือน 

1,813 2,097 4,072 7,982 100% 

    
หมายเหตุ ยอดการผลิตรวม 159,298 ชิ้น 
 

ข้อมูลในตารางทราบถึงจ านวนที่เกิดปัญหาในแต่ละเดือน และเปอร์เช็นต์ของชิ้นงานบกพร่องที่
เกิดขึ้น โดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียต่อเดือนจากข้อมูลจากตารางที่ 1 มียอดจ านวนการผลิต
ทั้งหมดของเดือนพฤษภาคมจ านวน 53,099 ชิ้น ยอดจ านวนงานเสีย 4,072 ชิ้น คิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์
ของเสียต่อเดือนได้ดังนี้ 

เปอร์เช็นต์ของเสียต่อเดือน = (จ านวนงานเสียในเดือนนั้นจจ านวนการผลิตในเดือนนั้น) 1100 
  = (3,809จ53,099) x 100 

      = 7.17% (ของเดือนพฤษภาคม) 
การวิเคราะห์กระบวนการใช้หลักเชิงสถิติด้วยเครื่องมือคิวซี 7 ชนิด (7QC Tools) วิธีการน าไปใช้

ต้องวัตถุประสงคใ์นการพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต (Base Ass’y) ดังนี้ 
ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ใช้บันทึกข้อมูลได้ง่ายและสะดวกไม่ยุ่งยากเพ่ือลดการผิดพลาด

ขณะบันทึกข้อมูล โดยวัตถุประสงค์การออกแบบใบตรวจสอบเก็บข้อมูลเพื่อติดตาม (Monitoring) ของผล
การด าเนินการผลิต (Base Ass’y) 

พาเรโตไดอะแกรม (Pareto Diagram) ใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนปัญหาของ
ความบกพร่องกับปริมาณความถี่ที่เกิดขึ้นเพ่ือหาหัวข้อที่เกิดปัญหาและอัตราส่วนมากที่สุดจากปัญหาที่
พบในกระบวนการ 

กราฟ (Graph) ใช้เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติโดยการแสดงปริมาณงานที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
ของแต่ละปัญหาได้ง่ายและรวดเร็ว 
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ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) ใช้หาความสัมพันธ์จากผลที่เกิดว่าเกิดจากสาเหตุเรื่อง
ใดได้บ้างในหลายๆ ลักษณะของปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกันน ามาล าดับความส าคัญเพ่ือแก้ไขในรูปแบบที่
เหมาะสมจากกิจกรรมกลุ่ม workshop 

การเลือกปัญหาจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลชิ้นงานบกพร่องในกระบวนการผลิตจึงใช้
จ านวนของชิ้นงานบกพร่องค านวณหาสัดส่วนและแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์จากสัดส่วนปัญหาทั้งหมด 100% 
แล้วน าข้อมูลจ านวนชิ้นงานบกพร่องและเปอร์เซ็นต์ของชิ้นงานบกพร่องของแต่ละชนิด จากการเก็บข้อมูล
ทั้งหมด 3 เดือน พบว่าปัญหาสกรูสั้น-ยาวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดถึง 90.26% จากปัญหาทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพพาเรโตเปรียบเทียบปริมาณของปัญหาแต่ละประเภทตามเรียงล าดับ 
 
การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการศึกษากระบวนการผลิตได้พบขั้นตอนการ Spotting 

ของแผนก Production จึงทราบว่าขั้นตอนของกระบวนการ Spot M6X1.O คือ การประกอบด้วยวิธีการ
ชอตด้วยไฟฟ้า (Spot Nut M6x1.0) ที่ไลน์การผลิต Strum Bolt ในส่วนของแผนก Production มีปัญหา
ประกอบชิ้นส่วนที่ผิดจากมาตรฐานที่ท าให้ความยาวของเกลียวไม่ได้ระยะที่ก าหนดโดยปัญหานี้ส่งผล
กระทบโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งในกระบวนการผลิตยังไม่มีวิธีการควบคุมคุณภาพของชิ้นงานที่เหมาะสม ท า
ให้แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกประกันคุณภาพร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีมหาชัยร่วมกันคิดหาวิธีการ
ป้องกันชิ้นงานจากปัญหานี้ไม่ให้ส่งผลถึงลูกค้า โดยหาสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ Case 
Effect Diagram ในการก าหนดแนวทางท่ีเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ถูกต้อง 
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ภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะห์จากผลที่เกิดหาต้นเหตุ 
 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาจากการหาสาเหตุด้วยการท ากิจกรรมกลุ่ม workshop ระดมความคิด
ของผู้เกี่ยวข้องท าให้ทราบถึงต้นเหตุของ Strum Bolt สั้น-ยาว ไม่ได้ตามที่ก าหนดเกิดจากวิธีการ
ตรวจสอบงานที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการตรวจงานที่ไม่ทันกับปริมาณงานที่ผลิต แนวทางการ
ควบคุมคุณภาพจึงต้องก าหนดวิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐานพร้อมกับความเร็วในการตรวจที่มีความแม่นย า
โดยการสร้างอุปกรณ์ช่วยตรวจจับปัญหาก่อนถึงมือลูกค้าด้วย “การตรวจสอบคุณภาพความยาวของสกรู
ด้วยระบบเซ็นเซอร์” เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และรับประกันว่าลูกค้าจะไม่พบงานที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด และเครื่องมือตรวจสอบนี้ยังช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายว่าชิ้นงานเสียหรือชิ้นงานดีจากการเตือน
ด้วยสัญญาณไฟการออกแบบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ มีขั้นตอน
ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพของชิ้นงาน 

2. ออกแบบเครื่องมือตรวจสอบ 
 3. สร้างเครื่องมือตรวจสอบ 
 4. ติดตั้งอุปกรณ์ และเดินระบบไฟ 
 5. ปรับค่าระยะการตรวจจับให้ได้ระยะที่ก าหนด 
 6. ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไข 
 7. น าไปใช้งานจริง 
 
 
 

Strum Bolt 
สั้น-ยาว 

 

 

Measurement 

คุณภาพเครื่องมือ
วัด 

มาตรฐานการวัด 

Method 

วิธีการตรวจ 

ความเร็วตรวจ 

ตรวจเทียบช้ินงาน 

Man 

ประมาท 

การตัดสินใจ ความเมื่อยล้า 

Part 

มีจ านวนมาก 

ไม่สม่ าเสมอ 
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ผลการวิจัย 
หลังจากมีการด าเนินงานปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนที่ 7 คือ ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานโดย

จัดท าเครื่องตรวจจับความยาวสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Base Ass’y) และก าหนดมาตรฐานการใช้งาน มี
หลักการท างานด้วยสัญญาณไฟ และเสียงเตือนในการตรวจสอบแต่ละครั้ง ท าให้การตัดสินใจได้ง่ายว่า
ชิ้นงานเสียหรือชิ้นงานดีและได้ท าการเก็บข้อมูลจ านวนของผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาผลที่ได้
จากการด าเนินงานวิจัยนี้ เป็นผลท าให้สามารถตรวจสอบชิ้นงานได้ 100% และพบ Strum Bolt สั้น-ยาว 
ก่อนที่จะส่งมอบงานทุกชิ้นโดยแสดงการตรวจสอบงาน 3 ล็อต จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงงานวิจัยที่
จัดท าขึ้น 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนชิ้นงานไม่เป็นไปตามข้อก าหนดก่อนการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ 
 

ปัญหา 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 

รวมของเสีย ยอดการ
ผลิต 

คิดเป็น % 

สกรู สั้น 
ยาว 

1,612 1,784 3,809 7,205 159,298 4.52 % 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงข้อมูลปัญหาคุณภาพ Strum Bolt สั้น-ยาว สภาพปัจจุบัน 
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ตารางท่ี 4 จ านวนชิ้นงานไม่เป็นไปตามข้อก าหนดหลังจากการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ 
 

ปัญหา Lot 4 Lot 5 Lot 6 รวมของเสีย ยอดการ
ผลิต 

คิดเป็น % 

สกรู สั้น ยาว 1,709 1,478 1,062 4,249 137,767 3.08 % 
 

 
 
ภาพที่ 6 แสดงข้อมูลปัญหาคุณภาพ Strum Bolt สั้น-ยาว หลังการด านินโครงการวิจัย 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “โครงการพัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Base 
Ass‘y) กรณีศึกษา : กระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา” ด าเนินงานโดยศึกษา
สภาพวิธีการท างานปัจจุบันน ามาออกแบบใบตรวจสอบเพ่ือเก็บข้อมูลชิ้นงานมาจ านวน 3 ล๊อต น ามา
วิเคราะห์ข้อบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการตรวจสอบปัจจุบันด้วยการท ากิจกรรมกลุ่มคุณภาพร่วมกับ
เทคนิคเครื่องมือ 7 ชนิด เพ่ือก าหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ จึงได้
ข้อสรุปโดยการออกแบบมาตรฐานการตรวจสอบ และเครื่องมือพิเศษระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความยาว
ของสกรูในระยะระหว่าง 7.5-7.9 มิลลิเมตร ท าให้สามารถตรวจพบจ านวนชิ้นงานที่บกพร่องจากปัญหา 
Strum Bolt สั้น-ยาว ได้ทุกชิ้นและรวดเร็ว ผลการด าเนินโครงการจึงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนกคุณภาพที่ก าหนดไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 โครงการพัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนกควบคุมคุณภาพ ในกรณีศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้
พบว่ามีบางประการที่ควรเสนอแนะต่อทางโรงงานเพ่ือท าการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในครั้งไปดังนี้  
 1) เครื่องตรวจสอบความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ชิ้นงาน Base Ass’y ต้องตรวจเช็ค
ระยะเทียบกับค่ามาตรฐานก่อนใช้งานทุกครั้ง 
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 2) การใช้เครื่องตรวจสอบควรน าไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตที่คล้ายกันในแผนกอ่ืนๆ ที่
สามารถน าไปใช้งานได้ เพ่ือความคุ้มค่าและเป็นมาตรฐานการท างานเดียวกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบโทรคมนาคมทหาร ของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร และศึกษาถึง
สถานภาพปัจจุบัน ของระบบโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารต่อไป โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญอันประกอบไปด้วย ผู้
ก าหนดแนวทางด้านโทรคมนาคมทหาร ผู้ก าหนดมีส่วนในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ผู้มี
ความรู้เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมทหาร เพ่ือรวบรวมแนวคิดมาวิเคราะห์ ให้ทราบถึงสถานภาพของ
ระบบโทรคมนาคมทหาร  
 ผลการวิจัยพบว่า ระบบโทรคมนาคมทหารนั้น มีจุดแข็งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ความครอบคลุมพ้ืนที่ ทั้งยังมีโอกาสในการที่จะพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารต่อไป จากการที่
คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาไว้ แต่ทั้งนี้ยังพบจุดอ่อนด้านก าลังพล ที่ยังไม่
สามารถปรับตัวรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และอุปสรรคทางด้าน
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมทหาร ซึ่งจากสถานภาพของระบบ
โทรคมนาคมทหาร  ที่ท าการวิจัยในปัจจุบันนั้น สามารถพบแนวทางในการพัฒนาโดยอนาคตอาจใช้
เทคโนโลยีเคเบิลใยแก้วน าแสง เป็นเส้นทางหลักในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ เป็นโครงข่าย
สื่อสารส ารอง แต่ทั้งนี้ยังต้องมีการบูรณาการใช้เครือข่ายทางด้านการสื่อสารของเหล่าทัพและ
ภาคเอกชนร่วมด้วย ท้ายที่สุดต้องสามารถผลักดันให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เห็นความส าคัญของ
ระบบโทรคมนาคมทหารที่มีอยู่ จนสามารถบรรจุเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาของกองทัพไทยต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ระบบโทรคมนาคมทหาร ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบควบคุมบังคับบัญชา 
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ABSTRACT 
 The aims of this research were 1)  to study the concepts and theory of the 
military telecommunications system in Military Telecommunications Center, Directorate of 
Join Communications, and 2)  to study the status of the military telecommunications 
system to develop the guideline for the military telecommunications system in the 
future.  This research was conducted by applying the qualitative methodology, 
consisted of document analysis and in-depth interview from the informants in three 
groups (the executive management, the network engineering, and the expert in military 
telecommunications systems). 
 This research results found that the military telecommunications system had 
the strengths in basic infrastructure and coverage all military area, and had the 
opportunity to develop the military telecommunications systems in the next phase 
because there were budget from the government. For the weakness, the troops could 
not adapt to the new technology that was changing rapidly, and had a limit in budget. 
Guideline for future consisted of the  fiber -  optic should be the core communication 
route and microwave technology should the reserved link.  In addition, there should 
be integration of a network of communications with the army and the private sector 
together, and the high commander should understand and support for the military 
telecommunications system and put it in the master plan of Royal Thai Armed Forces 
Headquarters. 
 
Keywords: Military telecommunications, Data Communication system, Command    
                Control Communications Computer and Intelligent 
 

บทน า 
 กิจการทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunications) เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีส่วนส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ ความทันสมัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารและ
โทรคมนาคมช่วยท าให้การติดต่อสื่อสารท าได้โดยง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนของกิจการ เป็นผลให้
กิจการโทรคมนาคมกลายเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของทั้งประเทศไทยและ
ผู้ประกอบการไทย รวมไปถึงช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวอีกด้วย (พลโท สมพล  วีระศักดิ์, 2549) 
 ระบบโทรคมนาคมทหาร มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นระบบการสื่อสารหลักของกองทัพไทย 
ท าหน้าที่สนับสนุนการสื่อสารทั้งภาพ เสียง และข้อมูลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพ และ
หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ที่ร้องขอ การสื่อสารนั้นเป็นส่วนประกอบส าคัญของอ านาจก าลังรบของกองทัพ 
เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดผลแพ้ชนะของการยุทธ์ในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการรบตามแบบ 
การรบนอกแบบหรือแม้กระทั่งการป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบภายในประเทศก็ตาม ดังนั้น
กองทัพจึงมีการน าระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
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หน่วยงานของกองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคง อ่ืน ๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะสงคราม           
เพ่ือกระจายและควบคุมข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานด้านก าลังพล การข่าว 
ยุทธการ การส่งก าลังบ ารุง และกิจการพลเรือน โดยผ่านระบบสื่อสารซึ่งมีโครงข่ายตามล าดับขั้น      
การจัดองค์กรจนถึงก าลังพลผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นก าลังรบหลัก โดยระบบสื่อสารของกองทัพไทย       
ถูกออกแบบ ตามความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งแตกต่างจากระบบสื่อสารเชิงพาณิชย์
โดยทั่วไปในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความเชื่อถือได้ (Reliability) ความคงอยู่ 
(Availability) และด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ตลอดจนความเหมาะสมในการใช้งาน 
ในสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและเวลาที่แตกต่างกัน (พลโท สมพล  วีระศักดิ์, 2549)  
 กองทัพไทยตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารสารสนเทศจึงมีการจัดหน่วยงานเพ่ือ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารของกองทัพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะสงครามในทุกระดับ 
และสถานการณ์ ซึ่งการสนับสนุนด้านการสื่อสารจะต้องมีความเชื่อถือได้ รวดเร็วและเพียงพอ 
เนื่องจากการสื่อสารเป็นเสียงของผู้บังคับบัญชาในการสั่งการ ให้หน่วยใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
แผนงานและยุทธวิธีที่ก าหนด ดังนั้นเทคโนโลยีระบบสื่อสารของกองทัพที่น ามาใช้ต้องสามารถ
สนับสนุนการสื่อสารสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดความสามารถในการสนับสนุน
ระบบควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการ (C4I : Control, Command, Communication, Computer 
and Intelligence) อย่างเพียงพอ เพ่ือให้กองทัพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การด าเนินการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารกองทัพไทย 
จะต้องเป็นไปอย่างบูรณาการ ด าเนินงานตามความจ าเป็น และภารกิจของหน่วยงานไม่ซ้ าซ้อน 
ตระหนักถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่และที่จะน ามาใช้ในอนาคต ตลอดจนอายุการใช้งานของอุปกรณ์และ
ระบบสื่อสารที่กองทัพจัดหามาใช้งานภายในกองทัพ มีการส่งก าลังบ ารุงที่ดี สามารถปรับปรุงให้
ทันสมัยเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า (พลโท สมพล  วีระศักดิ์, 2549) 
 ห้วงเวลาที่ผ่านมาระบบโทรคมนาคมทหารที่เป็นเครือข่ายการสื่อสารหลัก ในการเชื่อมโยง
การสื่อสาร ของกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
ตามโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541  เพ่ือให้มีขีดความสามารถ ในการ
รับส่งสัญญาณทั้งเสียง ข้อมูล และระบบมัลติมีเดีย รวมทั้งสัญญาณอ่ืน ๆ ที่มิใช่การสื่อสาร (Non-
communication Signal) เช่นสัญญาณควบคุมระบบ หรือสัญญาณท่ีใช้สั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ด้วย
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณท่ีได้รับในแต่ละปีงบประมาณ ท าให้การพัฒนาปรับปรุงระบบฯ และอุปกรณ์
ที่เป็นเทคโนโลยีเดิมให้มีขีดความสามารถรองรับความต้องการของระบบควบคุมบังคับบัญชาฯ  ไม่
สามารถด าเนินการได้ในเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้มีบางพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้วมีขีด
ความสามารถไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนความต้องการใช้งานในระบบควบคุมบังคับบัญชา ที่เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว ตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมทหาร ของศูนย์การ
โทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร 
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 2. เพ่ือศึกษาถึงสถานภาพปัจจุบัน ของระบบโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร 
กรมการสื่อสารทหาร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารต่อไป 
 

วิธีการวิจัย 
 1. กระบวนวิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใช้
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) อันประกอบไปด้วย กระบวนการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) และกระบวนการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยมีเหตุผลประการส าคัญของการน าระเบียบวิธีการวิจัย
หรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในการด าเนินกระบวนการวิจัย       
มีสาระส าคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
  1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) 
  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary 
research) โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม โดยเริ่มต้น
จากการศึกษาความหมาย ความเป็นมาของระบบโทรคมนาคม และการด าเนินโครงการวางระบบ
โทรคมนาคมทหาร ของกรมการสื่อสารทหาร ความเป็นมา แนวทางในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร
ที่ผ่านมา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร และแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม และ โทรคมนาคมทหาร 
  1.2 การสัมภาษณ์เจาะลึก (in - depth interview) 
  ก าหนดให้มีกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่มี
ลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยมีการออกแบบโครงสร้างของข้อค าถาม
ที่สามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบชี้น า (guided interview) 
กล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวน
วิธีการวิจัย (methodology) ที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างหรือมีการน าค าส าคัญ (keywords) มาใช้
ประกอบในการชี้น าค าสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลที่มีความส าคัญหรือ
มีส่วนเกี่ยวข้อง ตอบข้อค าถามจากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( in-depth interview) อันท าให้มาได้ซึ่ง
ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ในมิติต่าง ๆ และข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดกระบวนวิธีการวิจัยฯ โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จึงเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย 
  2.1 เครื่องมือส าหรับการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research)  
  ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ต ารา 
ตลอดจนผลงานวิจัยประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง ข้อมูลจากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูล ที่ได้มา  
จากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการสร้างพ้ืนฐานขององค์ความรู้อย่างบูรณาการ
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ในทางวิชาการเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบโทรคมนาคมทหาร โดยเบื้องต้นก่อน อันเป็นแนวทางประการส าคัญ ในการน าไปสู่การสร้างเครื่องมือ
ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
  2.2 เครื่องมือส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  
  ท าการออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง หรือ การสัมภาษณ์แบบชี้น า (guided interview) อันเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีการ
ก าหนดโครงสร้างของข้อค าถามที่มีความชัดเจนตายตัว โดยเป็นแต่เพียงการก าหนดแนวข้อค าถาม
แบบเปิดกว้าง หรือเป็นการใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด  
 3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) นั้น มาใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยด าเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเอกสาร (documentary research) โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ อันจะได้ด าเนิน
กระบวนการตามแนวทาง การวิจัยเชิงคุณภาพ อันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก 
(major themes) หรือแบบแผนหลัก (major pattern) ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด 
จากนั้นจึงน าประเด็นหลัก (major themes) มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (sub-themes) 
และหัวข้อย่อย (categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวม
ไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ 
ในระหว่างการด าเนินกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ทางผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการสะท้อน (reflecting) 
ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการกระบวนสะท้อน (reflecting) ในแต่ละช่วงหรือในแต่ละ
ขั้นตอนควบคู่ไปกับการด าเนินกระบวนการวิจัย เพ่ือเสริมสร้างให้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง สถานภาพระบบโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร 
กรมการสื่อสารทหาร โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งจากการวิจัยเชิงเอกสาร และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่มีความรู้ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านโทรคมนาคมทหาร สามารถสรุปผลจากการ
วิจัยได้ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ระบบโทรคมนาคมทหาร (SWOT Analysis) 
 จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ บุคคลที่มีความส าคัญหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนด
แนวทางการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ผู้มีอ านาจก าหนดแผนหรือนโยบายด้านโทรคมนาคมทหาร 
ผู้มีส่วนในการควบคุมระบบโทรคมนาคมทหาร ตลอดจนผู้มีความรู้ระบบโทรคมนาคมทหาร และ
ประสบการณ์การท างานของผู้วิจัย สามารถวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของระบบ
โทรคมนาคมทหาร เพ่ือศึกษาถึงสถานภาพของระบบโทรคมนาคมทหาร ได้ดังนี้ 
  1.1 จุดแข็ง (Strengths)  
  เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของระบบโทรคมนาคมทหาร แล้ว ระบบโทรคมนาคมทหาร  
มีจุดแข็งคือ มีความครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ และแต่ละสถานีโทรคมนาคมทหาร มีก าลังพลของ
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ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ประจ าอยู่ตามสถานีต่าง ๆ และมีระบบบริหารจัดการอยู่ที่ส่วนกลาง 
(Network Management System : NMS) ที่มีการควบคุมโดยแผนกควบคุมระบบ (System Control) 
กองควบคุมระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มีความช านาญสูง สามารถควบคุม และแก้ไขระบบ
โทรคมนาคมทหารที่อยู่ต่างจังหวัดได้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่สามารถควบคุม สั่งการ หรือบริหาร
จัดการได้จากส่วนกลาง ก็ยังมีแผนกปฏิบัติการโทรคมนาคม ที่ 1 – 4 กองการโทรคมนาคม ที่สามารถ
บริหารจัดการสถานีในการควบคุมของตนเองได้ ทั้งยังมีช่างซ่อมที่คอยซ่อมบ ารุงระบบโทรคมนาคมทหาร 
ที่อยู่ตามแผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมทหาร ทั้ง 4 ที่สามารถเข้าซ่อมบ ารุงเมื่อเกิดปัญหาทั้งกับอุปกรณ์
หรือปัญหาการเชื่อมต่ออ่ืน ๆ รวมทั้งการร้องขอการใช้งานเพ่ิมเติมจากหน่วยต่าง ๆ ที่มีความต้องการ 
รวมถึงระบบโทรคมนาคมทหาร เป็นระบบที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เพราะเป็นระบบปิดเกือบ 
100 เปอร์เซ็นต์นั่นเอง 
  1.2 จุดอ่อน (Weaknesses)  
  ระบบโทรคมนาคมทหารเองนั้นเมื่อวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของระบบแล้ว อาจจะมีจุดอ่อน
ตรงที่บางเส้นทางของระบบโทรคมนาคมทหาร ยังไม่เป็น Ring Protection เมื่อสถานีกลางทางหรือ
สถานีทวนสัญญาณ (Repeater) เกิดการติดต่อสื่อสารไม่ได้ ก็ไม่มีเส้นทางส ารอง ในการเชื่อมต่อไปยัง
ปลายทาง อกีส่วนคือ ด้านก าลังพลที่ปฏิบัติงานตามสถานีโทรคมนาคมทหารตามต่างจังหวัด บางส่วน
ยังมีความรู้ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาระบบเมื่อระบบมีปัญหาขึ้น 
  1.3 โอกาส (Opportunities)  
  เมื่อกล่าวถึงโอกาสของระบบโทรคมนาคมทหาร คือ การที่ได้รับอนุมัติงบประมาณใน
การพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2523 ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่
ระบบโทรคมนาคมทหารจะมีการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาโดยใช้ระบบไฟเบอร์ออปติก มาใช้
เพ่ือเป็นโครงข่ายการสื่อสารหลัก และใช้วิทยุไมโครเวฟ และดาวเทียมเป็นโครงข่ายการสื่อสารส ารอง 
ซึ่งแผนงานที่วางไว้ หากมีการวางระบบไฟเบอร์ออปติก ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
  1.4 อุปสรรค (Threats)  
  ปัญหาที่เกิดขึ้นที่พบ คือ การได้รับงบประมาณในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร 
ที่บางปีได้น้อย บางปีได้มาก ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารที่วางไว้ 
 2. ข้อจ ากัดระบบโทรคมนาคมทหาร 
 จากการวิเคราะห์ จุดแข็งข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของระบบ
โทรคมนาคมทหารแล้วนั้น ผู้วิจัยยังน าประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ จากการวิเคราะห์ มาวิเคราะห์ซ้ า 
ถึงปัญหา ข้อดี และข้อจ ากัดของระบบโทรคมนาคมทหาร โดยใช้ประสบการณ์การท างานของผู้วิจัย
มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัญหา ข้อดี และข้อจ ากัดระบบโทรคมนาคมทหารได้ ดังนี้ 
  2.1 ปัญหาของระบบสื่อสารโทรคมนาคมทหาร 
  ระบบสื่อสารทางทหารหรือระบบโทรคมนาคมทหารนั้น ได้รับการออกแบบ พัฒนา
และติดตั้ง  ใช้งานมาหลายปี ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารที่มีความก้าวหน้าและมีการ
ใช้ช่องการสื่อสารในการ รับส่งข้อมูลมากขึ้นอย่างในทุกวันนี้ ดังนั้น ระบบโทรคมนาคมทหารที่ถูก
สร้างขึ้นเพ่ือใช้งานในอดีตนั้น จึงมุ่งเน้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรับส่งสัญญาณเสียงเป็นหลัก แม้ใน
ระยะเวลาต่อมา จะได้มีการออกแบบและพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้ระบบ
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โทรคมนาคมทหารสามารถรองรับการใช้งานในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลได้ก็ตาม ระบบก็ยังมี
ขีดจ ากัดหลายประการที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของการ รับส่งข้อมูลข่าวสาร       
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งอาจสรุปปัญหาที่ส าคัญได้ดังนี้ 
   1) การพัฒนาเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร ซึ่งเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่
ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ปฏิบัติการทางทหารทั้งหมด  
ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ที่ได้รับแต่ละปี ท าให้ระบบมีอุปกรณ์หลากหลายตราอักษร และมีความ
ยุ่งยากต่อการบริหารจัดการเครือข่าย และบางส่วนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงไปแล้วยังมีขนาด
ช่องสัญญาณ ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการใช้งานให้กับเหล่าทัพ และหน่วยงานความมั่นคงต่าง ๆ  
เช่น เส้นทางระบบโทรคมนาคมพ้ืนที่ภาคใต้ ที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานคร – กุยบุรี กอปรกับการ
พัฒนาปรับปรุงระบบโทรคมนาคมที่ใช้ระบบวิทยุไมโครเวฟ มีข้อจ ากัดในขยายขีดความสามารถ 
เนื่องจากมีความถ่ีใช้งานที่ได้รับอนุมัติจาก ส านักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ มีอยู่จ ากัด และต้องใช้ร่วมกันทั้งกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ 
ตลอดจนต้องใช้พ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์ในห้องสื่อสาร และหอเสาอากาศ  ที่มีพ้ืนที่อยู่จ ากัดเพ่ิมมากขึ้น 
และใช้งบประมาณสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีสื่อสัญญาณอ่ืน ๆ เช่น Fiber Optic ซึ่งปัจจุบัน
มีราคาท่ีถูกลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ 
   2) การเชื่อมโยงเครือข่ายยังมีลักษณะเป็นโครงข่ายรูปดาว (Star Network) 
ที่มีสถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร เป็นศูนย์กลางหรือเป็นปมโทรคมนาคมหลัก 
และท าหน้าที่ควบคุมบริหารจัดการเครือข่าย เพียงแห่งเดียว ท าให้หากศูนย์กลางแห่งนี้ถูกท าลาย ก็จะ
ส่งผล ให้การเชื่อมต่อระบบโทรคมนาคมทหาร ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ หยุดชะงักลงทันที 
   3) บางส่วนของเครือข่ายในพ้ืนที่ภาคต่าง ๆ ยังมีลักษณะเชื่อมต่อแบบ
เส้นทางเดียว  ไม่มีเส้นทางส ารองในลักษณะวงแหวน (Ring Protection) ท าให้เมื่อมีระบบสื่อสารขัดข้อง 
ในเส้นทางนั้น ก็จะไม่สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อการสื่อสารไปยังหน่วยใช้งานปลายทางได้ 
   4) อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการบางส่วนยังเป็นเทคโนโลยีที่มีสื่อสัญญาณความเร็วต่ า  
มีขีดความสามารถในการให้บริการทางเสียงเป็นหลัก และมีขนาดช่องสัญญาณการสื่อสารข้อมูลขนาด
เล็กที่รองรับได้เพียง 9.6 kbps ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนการใช้งานกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
   5) หน่วยที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งข่ายการสื่อสารหลักไม่สามารถให้การ
สนับสนุนได้ และจ าเป็นต้องใช้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมซึ่งมีข้อจ ากัดด้านช่องสัญญาณ (Bandwidth) 
บนดาวเทียมสนับสนุนแทน ท าให้มีข้อจ ากัดในด้านช่องสัญญาณ และอัตราความเร็วในการรับ - ส่ง
ข้อมูล ซึ่งปัจจัยข้อจ ากัดด้านช่องสัญญาณ (Bandwidth) เป็นสาเหตุส าคัญเนื่องจากมีการแบ่งมอบ
ช่องสัญญาณให้หลายหน่วยงานใช้งาน (กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ) 
   6) สิ่งอุปกรณ์ของหน่วยผู้ใช้งานใน บก.ทท. และเหล่าทัพที่ด าเนินการจัดหา 
โดยงบประมาณของหน่วยมาเชื่อมต่อจากระบบโทรคมนาคมทหาร มีสภาพช ารุด และเสื่อมประสิทธิภาพ 
ท าให้การใช้งานการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ 
   7) เครือข่ายสื่อสารทางยุทธวิธี ซึ่งเป็นระบบสื่อสารที่ใช้สนับสนุนภารกิจของ
หน่วยก าลังรบในพ้ืนที่ยุทธบริเวณที่ไม่มีเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร โดยจะมีลักษณะที่สามารถติดตั้ง
เชื่อมต่อจากปมโทรคมนาคมทหารของโครงข่ายหลัก (Backbone) ได้อย่างรวดเร็ว แต่อุปกรณ์ส่วนใหญ่
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ที่มีอยู่ยังคงเป็นเทคโนโลยีแบบเดิม ที่มีช่องสัญญาณขนาดเล็ก และออกแบบส าหรับสนับสนุนการ
สื่อสารทางเสียงเป็นหลัก 
  2.2 การแก้ไขปัญหาระบบโทรคมนาคมทหารในห้วงที่ผ่านมา 
  จากปัญหาระบบโทรคมนาคมทหารที่กล่าวข้างต้น กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย  ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ก็ได้ด าเนินการแก้ไขการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ให้
สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของหน่วยต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติการทางทหาร และความ
จ าเป็นเร่งด่วน โดยการ บูรณาการเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหารกับเครือข่ายของกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.) เส้นทางภาคใต้ และภาคเหนือ เพ่ือจัดให้มีเส้นทางการ
สื่อสารส ารอง แต่ยังไม่สามารถรองรับการสื่อสารในเส้นทางดังกล่าวได้ทั้งหมด และบางครั้งใช้งานไม่ได้ 
รวมทั้งจัดท าแผนงานบูรณาการ การสื่อสารกับภาคเอกชน เพ่ือวางระบบการสื่อสารไปยังหน่วยที่ใช้
ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นการสื่อสารหลัก เพ่ือให้มีขีดความสามารถสนับสนุนการสื่อสารทาง
เสียง ข้อมูล และมัลติมีเดีย ได้พร้อมกัน และปรับปรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ให้ใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีเดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการช่องสัญญาณเครือข่ายดาวเทียมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. ข้อดีของระบบสื่อสารทางทหารปัจจุบัน 
 จากการวิเคราะห์ระบบโทรคมนาคมทหาร ที่มีการด าเนินการโดย กรมการสื่อสารทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถสรุปข้อดีอันเป็นจุดแข็งส าคัญของระบบสื่ อสารทางทหารหรือ
ระบบโทรคมนาคมทหารปัจจุบันก็คือ เป็นระบบที่เป็นของกองทัพเองตั้งแต่โครงสร้างพ้ืนฐาน (สถานที่, 
อาคาร และสาธารณูปโภค) อุปกรณ์สื่อสัญญาณทั้งหมด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ท าให้ระบบ
ได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถวางแผนการรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ง สามารถออกแบบและพัฒนาปรับปรุงได้ตามต้องการตลอดเวลา ทั้งนี้ โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดังกล่าว ได้รับการออกแบบ ให้กระจายไปอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่หลักซึ่งเป็น
ที่ตั้งหน่วยทหารหลักของกองทัพ และที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศ  ที่มีความส าคัญทางทหาร เช่น อยู่บน
พ้ืนที่สูงข่ม หรือบนเขาสูง จึงเป็นปมโทรคมนาคม ที่ส าคัญ เหมาะส าหรับการปฏิบัติการทางทหารใน
อนาคต อันท าให้ การเชื่อมต่อระบบสื่อสารหรือสัญญาณสื่อสาร ไปยังหน่วยทหารที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
หรือพ้ืนที่ที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งจะต้องมีการสถาปนาระบบสื่อสาร สามารถกระท าได้โดยง่ายและรวดเร็ว 
ในทุกสภาวการณ์ นอกจากนั้น ระบบสื่อสารทางทหาร  ชนิดเคลื่อนที่ที่มีอยู่จ านวนหนึ่ง ยังก่อให้เกิด
ความอ่อนตัวต่อการปฏิบัติภารกิจในสภาวะฉุกเฉินอีกด้วย 
 4. ข้อจ ากัดของระบบสื่อสารทางทหารปัจจุบัน 
 แม้ระบบสื่อสารทางทหาร หรือระบบโทรคมนาคมทหาร จะมีข้อดีหลายประการตามที่             
ได้กล่าวแล้ว แต่ข้อจ ากัดส าคัญประการหนึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร     
ก็คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ อันเนื่องมาจาก ความจ ากัดด้าน
งบประมาณของประเทศ สิ่งที่ตามมาคือ ระบบไม่ได้รับพัฒนาไปสู่แผนที่ก าหนดไว้ โครงข่ายการสื่อสาร
ไม่ได้รับการปรับปรุงตามห้วงระยะเวลา และตามความต้องการที่เปลี่ยนไป ท าให้ภาพรวมของระบบ
ขาดความทันสมัย ไม่ทัดเทียมเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อจ ากัดเหล่านี้ ท า ให้หลาย
หน่วยพยายามอาศัยงบประมาณของตนเอง ในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร เฉพาะส่วนที่
ตนเองต้องการ ท าให้การบูรณาการระบบในภาพรวมเกิดปัญหา และไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น 
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ความจ ากัดด้านงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อการวางแผนการฝึก และศึกษาของก าลังพลที่เกี่ยวข้อง
ต่อเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ท าให้กองทัพขาดก าลังพลที่มีความรู้ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญ
ในเทคโนโลยีโทรคมนาคมระดับสูงที่จะมาพัฒนาหรือวางแผนในการก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ระบบโทรคมนาคมทหารในอนาคต 
 ข้อจ ากัดประการหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากความจ ากัดด้านงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน    
ในแต่ละปี ก็คือ ท าให้กองทัพต้องจัดหาอุปกรณ์เป็นปีต่อปีไป แต่ละปีจึงมีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าด าเนินการไม่ซ้ ากัน ผลก็คือ กองทัพได้รับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ส่งผลกระทบต่อความยุ่ งยาก      
ในการฝึกศึกษา ในการซ่อมบ ารุง และในการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่   
 5. สรุปปัญหาและข้อจ ากัดของระบบโทรคมนาคมทหาร 
 ปัญหาส าคัญอันดับแรกคือเครือข่ายยังไม่ได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยสามารถรองรับ       
การสื่อสารทางเสียง ข้อมูล และมัลติมีเดีย ได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ที่ได้รับ 
ในแต่ละปี   
 ยังไม่มีศูนย์กลางบริหารจัดการเครือข่ายส ารองเพ่ือรองรับกรณีศูนย์กลางบริหารจัดการเครือข่าย 
หลักถูกท าลาย หรือใช้งานไม่ได้ 
 เครือข่ายบางเส้นทางยังไม่มีเส้นทางส ารองเมื่อมีการขัดข้องหรือใช้การไม่ได้ ท าให้เหล่าทัพ
จ าเป็น ต้องลงทุนพัฒนาระบบโทรคมนาคมของตนเอง 
 ปัญหาด้านการส่งก าลังและซ่อมบ ารุงเนื่องจากมีหลากหลายตราอักษร ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ท าให้ไม่สามารถจัดหาชิ้นส่วนซ่อม และพัฒนาขีด
ความสามารถของก าลังพลให้มีความรู้ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญในแต่ละอุปกรณ์ได้อย่างเพียงพอ 
 ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ส าหรับสนับสนุนหน่วยที่มีที่ตั้งห่างไกล ซึ่งข่ายการสื่อสารหลัก      
ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ หรือใช้เป็นเครือข่ายเสริม มีข้อจ ากัดด้านช่องสัญญาณ (Bandwidth)                        
บนดาวเทียม และอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล  
 6. ความต้องการระบบโทรคมนาคมทหารของกองทัพไทย 
 ความต้องการระบบโทรคมนาคมทหารในภาพรวม จะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้
มีขีดความสามารถรองรับความต้องการใช้งานที่สูงขึ้น สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต 
สามารถรองรับการสื่อสารทางเสียง ข้อมูลและมัลติมีเดีย ของกองทัพไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน สามารถเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับ
เหล่าทัพได้เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ การปรับปรุงและพัฒนาระบบในส่วนที่เป็นเครือข่าย
การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาส าหรับการปฏิบัติการทางทหาร ของกองทัพไทย 
ทั้งในภาวะสงครามและนอกเหนือ จากการสงคราม จ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเองโดย
แบ่งมอบความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีเอกภาพ และไม่มีความซ้ าซ้อน เสริมด้วย การบูรณาการกับ
ระบบสื่อสารขององค์กรภาครัฐ/เอกชนอ่ืน ๆ นอกกระทรวงกลาโหม/เหล่าทัพ เพ่ือให้เป็นระบบส ารอง 
หรือระบบเสริม ท าให้เครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร กองทัพไทย มีเสถียรภาพ และมั่นคง รวมทั้ง
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เม่ือเกิดภาวะวิกฤต (เอกรัฐ ษรานุรักษ์, พลอากาศตรี, 2552) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยจะพบว่า สถานภาพของระบบโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหารนั้น 
มีสถานภาพ หากจะให้ระบบโทรคมนาคมทหารสามารถเป็นโครงข่ายการสื่อสารหลักของกองทัพไทยได้ 
ต้องมีการพัฒนาในแนวทางการพัฒนาแบบของ เทคโนโลยี NGN (Next Generation Network) มีการ
น ามาใช้แพร่หลายในปัจจุบันทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระยะ พ.ศ.2554 -2563 ของประเทศไทย (IT 2020) ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่ก าหนดให้ปรับปรุงคุณภาพของโครงข่าย เพ่ือเตรียมตัว
เข้าสู่โครงข่าย Next Generation และโครงข่ายอัจฉริยะของอนาคตตามแนวทางของประเทศที่
พัฒนาแล้ว เนื่องจากมีคุณลักษณะที่ส าคัญ และตรงตามทฤษฏีที่ ปริยุทธ สายอรุณ(2556) ได้กล่าวใน 
“โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า Next Generation Network (NGN)” โดยกล่าวถึงคุณลักษณะของ
โครงข่ายแบบ NGN ปัจจัยผลักดัน และแนวโน้มเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงข่าย NGN (ปริยุทธ สายอรุณ,2556) 
โดย สถานภาพของระบบโทรคมนาคมทหาร ในปัจจุบันสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามา โดย
การให้ระบบวิทยุไมโครเวฟเดิมที่มีอยู่แล้ว เป็นโครงข่ายการติดต่อสื่อสารส ารอง และใช้เทคโนโลยี 
Fiber optic ที่เรียกเทคโนโลยี Dense wavelength division multiplexing (DWDM) มาใช้ในการ
พัฒนาเป็นโครงข่ายการติดต่อสื่อสารหลักต่อไป 
 กองทัพไทยตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารสารสนเทศจึงมีการจัดหน่วยงานเพ่ือ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารของกองทัพทั้งในภาวะปกติและภาวะสงครามในทุกระดับและ
สถานการณ์ ซึ่งการสนับสนุนด้านการสื่อสารจะต้องมีความเชื่อถือได้ รวดเร็วและเพียงพอ เนื่องจาก
การสื่อสารเป็นเสียงของผู้บังคับบัญชาในการสั่งการ ให้หน่วยใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนงานและ
ยุทธวิธีที่ก าหนด ดังนั้นเทคโนโลยีระบบสื่อสารของกองทัพที่น ามาใช้ต้องสามารถสนับสนุนการสื่อสาร
สมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดความสามารถในการสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชา
และสั่งการ (C4I) อย่างเพียงพอ เพ่ือให้กองทัพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การด าเนินการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารกองทัพ
ไทย จะต้องเป็นไปอย่างบูรณาการ ด าเนินงานตามความจ าเป็น และภารกิจของหน่วยงานไม่ซ้ าซ้อน 
ตระหนักถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่และที่จะน ามาใช้ในอนาคต ตลอดจนอายุการใช้งานของอุปกรณ์และ
ระบบสื่อสารที่กองทัพจัดหามาใช้งานภายในกองทัพ ทั้งยังต้องมีการส่งก าลังบ ารุงที่ดี สามารถปรับปรุง
ให้ทันสมัยเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการอย่างคุ้มค่า (เอกรัฐ ษรานุรักษ์, 
พลอากาศตรี, 2552) 
 ปัญหาและสถานภาพของระบบโทรคมนาคมทหารในปัจจุบัน คือ เครือข่ายโทรคมนาคมทหาร
ยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถรองรับระบบการสื่อสารทางเสียง ข้อมูล และมัลติมีเดียได้
อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้งในการปฏิบัติการทางทหารทั้งการปฏิบัติการสงครามและนอกเหนือสงคราม 
ด้วยข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปี และยังมีปัญหาด้านการส่งก าลังและซ่อมบ ารุง 
เนื่องจากมีอุปกรณ์หลากหลายตราอักษร ท าให้เกิดความยุ่งยากต่อการบริหารจัดการเครือข่าย   
 จากการวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสถานภาพของระบบโทรคมนาคมทหาร สามารถพัฒนา
ระบบโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการเป็นโครงข่ายการสื่อสารหลักได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
พัฒนาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมทหารซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ง อันหนึ่งของระบบควบคุม
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บังคับบัญชา และเป็นหัวใจส าคัญในการที่จะเป็นเครือข่ายการสื่อสารหลัก ให้มีขนาดช่องสัญญาณ
เพียงพอรองรับระบบงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ มีเสถียรภาพ และความมั่นคงรวมทั้งครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ระดับนโยบาย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องสนับสนุนการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร 
โดยก าหนดนโยบายให้มีความเร่งด่วนในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลโดยเร็วก่อนการปรับปรุงพัฒนาด้านอ่ืน และผลักดันให้มีการด าเนินงานในลักษณะผูกพัน
งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 2. ระดับผู้ปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทุกหน่วยต้องมีการ
จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารร่วมกัน รวมทั้งจัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนา
ระบบโทรคมนาคมทหารเป็นกรอบการด าเนินการไว้ โดยก าหนดความเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และ
แผนป้องกันประเทศ  ตลอดจนมีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคคลากรด้านการสื่อสารโทรคมนาคม 
ด้วยการจัดหลักสูตรฝึก/อบรม ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี ที่จะน ามาใช้ จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมและ
อุปกรณ์ศึกษาอย่างพอเพียง และส่งเสริมให้บุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ระดับเทคนิค 
และระดับผู้ปฏิบัติ ได้รับการศึกษาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ในสถาบันต่าง ๆ 
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระบบโทรคมนาคมระหว่างกองบัญชาการ
กองทัพไทย, เหล่าทัพ และผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมภาคเอกชน   
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การคัดเลือกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กรณีศึกษาจังหวัดล าพูน 

 
SANITARY LANDFILL SITE SELECTION, USING A GEOGRAPHIC INFORMATION 

SYSTEM: A CASE STUDY OF LAMPHUN PROVINCE         
 

อณุพล หมื่นยงค์1  จรัณธร บญุญานุภาพ2 และ ดลเดช ตั้งตระการพงษ์3 
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1 สังกัด หลักสตูรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
2 สังกัด หลักสตูรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ได้บูรณาการเทคนิคกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ภายใต้กระบวนการสร้างฉันทามติของกลุ่มผู้ตัดสินใจ เพ่ือคัดเลือกหาสถานที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่อ าเภอลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
โดยก าหนดปัจจัยที่ใช้ประเมินพื้นที่ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับเป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ในระดับเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อย มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 
12.1, 7.3 และ 1.5 ของพ้ืนที่ศึกษา ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจแบบกลุ่ม การประเมินศักยภาพที่ดิน 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ evaluating the land 
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ABSTRACT 
 This study integrated the techniques of analytic hierarchy process-group 
decision making and geographic information system through the consensus building 
procedure for sanitary landfill site selection. The Li District, Thung Hua Chang District, 
Lamphun Province was selected for the case study. The factors for evaluating suitable 
area, Physical factors, Environmental factors, Economic and social factors. The results 
studies meet that: there is the appropriate area for choosing sanitary landfill as the 
highly suitable, moderately suitable and marginally suitable. The area 12.1%, 7.3%, 
and 1.5% of the total land in the study area, respectively. 
 
Keywords:  Analytic Hierarchy Process (AHP), Group Decision Making, Land Potential 

Evaluation, Geographic Information System (GIS)   
 

บทน า 
 มลพิษจากขยะมูลฝอยชุมชนเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญอีกปัญหาหนึ่ง จากอดีต
จนถึงปัจจุบันยิ่งจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองมีการขยายตัวของเมืองสูง 
ในปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึนทั่วประเทศประมาณ 26.85 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 
73,560 ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)  
 จังหวัดล าพูน แม้เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
4,505.88 ตารางกิโลเมตร  แต่เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาและขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วและเป็น
ทีต่ั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ รวมทั้งโรงงานที่ตั้งอยู่นอกพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
ซึ่งกระจายอยู่ในอ าเภอต่าง ๆ พบว่าสภาวะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานจังหวัดล าพูน , 2557) ท าให้มีประชากรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น ในปี 2557 มีจ านวนประชากรประมาณ 405,468 คน (กรมการปกครอง, 2557) ส่งผล
ให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมสูงขึ้นไปด้วย จังหวัดล าพูนมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นกว่า 
144,968 ตันต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) ท าให้มีปัญหาเรื่องขยะตกค้างสะสมและการจัดการ
ขยะทีไ่ม่ถูกต้องคือ การเทกองกลางแจ้ง การเผาในที่โล่ง การเผาในเตาเผาขนาดเล็กที่ไม่มีระบบบ าบัด
มลพิษอากาศ ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้ พ้ืนว่างเปล่า พ้ืนที่ เสื่อมโทรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ของชุมชน หรือการจัดซื้อที่ดินว่างเปล่าของเอกชนขาดการพิจารณาคัดเลือก
สถานที่ส าหรับก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม และยังพบว่าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหลายแห่ง
ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม หากยังมีการจัดการขยะมูลฝอยตามระบบที่มีอยู่เดิมที่ขาดการจัดการที่
เหมาะสมอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง จะมีความยากล าบากในการแก้ไขปัญหาใน
อนาคต ปัจจัยประการหนึ่งมาจากข้อจ ากัดเรื่องข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการ
คัดเลือกพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ท าให้ที่ผ่านมาเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน าเสนอพ้ืนที่ที่
ได้รับการพิจารณามักประสบปัญหาการต่อต้านจากประชาชน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องศึกษาความ
เป็นไปได้และสร้างแนวทางคัดเลือกสถานที่ส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอย  เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนหา
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แนวทางหรือมาตรการจัดท าแผนการจัดการขยะมูลฝอยให้เพียงพอและเหมาะสม  ประกอบการ
ตัดสินใจระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ในเวลาอันรวดเร็วส่งผลให้
สามารถตัดสินใจในการคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือเป็นสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ทั้งนี้ การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้อย่าง
กว้างขว้างเพราะเป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ควบคุมดูแลระบบง่ายและเสียค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่ ากว่าเมื่อเทียบกับการก าจัดมูลฝอยรูปแบบอ่ืน 
อีกทั้งสามารถน าก๊าซจากบ่อฝังกลบไปใช้เพ่ือผลิตเป็นพลังงาน (Landfill Gas to Energy)  และ
สามารถน าพลังงานไปใช้ได้หลายรูปแบบ อาทิ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น  (กรมควบคุม
มลพิษ, 2552ข) 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ส าหรับฝังกลบขยะมูล
ฝอย โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ของอ าเภอลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน โดย
บูรณาการแนวคิดของการของการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ร่วมกับกระบวนการตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิค
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ภายใต้กระบวนการสร้างฉันทามติ ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ส าหรับพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่บ่อขยะเดิมส าหรับใช้ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัดล าพูนได้อย่างเหมาะสม 
 

วิธีการวิจัย 
พื้นที่ศึกษา 
 การคัดเลือกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ครั้งนี้ได้ด าเนินการศึกษาใน
พ้ืนที่อ าเภอลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน มีพ้ืนที่ประมาณ 2 ,184.7 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 48.7 ของจังหวัดล าพูน 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
    1. การก าหนดปัจจัยและตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพ่ือประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่
ส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอย 
 1.1 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านปัจจัยและตัวแปรที่เกี่ยวข้องจากเกณฑ์ของกรมควบคุม
มลพิษ และจากการตรวจสอบการทบทวนเอกสารทางวิชาการรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นเกณฑ์
ในการก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะส าหรับฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ ปัจจัย
ทางกายภาพ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยด้านสภาพพ้ืนที่มีข้อจ ากัดหรือเป็น
พ้ืนที่ควรกันออก มาท าการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ท าการประเมิน
คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพหรือพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเบื้องต้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด
ระดับความเหมาะสม (Suitable level) ของสถานที่ส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอย ออกเป็น 5 ระดับ ดัง
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แสดงในตารางที่ 1  โดยได้ก าหนดค่าคะแนนความเหมาะสมให้กับประเภทของชั้นขอมูลที่อยู่ภายใน
ตัวแปร ด้วยวิธีมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
 
ตารางที ่1 ระดับความเหมาะสมของประเภทภายในตัวแปร  

 

ระดับความเหมาะสม รหัสของระดับความ
เหมาะสม 

ค่าคะแนนความ
เหมาะสม 

เหมาะสมมาก  
เหมาะสมปานกลาง  
เหมาะสมน้อย  
ไม่เหมาะสมถาวร  
ไม่เหมาะสม ณ ปัจจุบัน 

S1 
S2 
S3 
N1 
N2 

4 
3 
2 
1 
1 

 
 1.2 การก าหนดกลุ่มของผู้ตัดสินใจ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นส าคัญด้าน
ปัจจัยและตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพ่ือประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่ส าหรับฝังกลบขยะ
มูลฝอยจากผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  จ านวน 4 คน ได้แก่ (1) 
ผู้อ านวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม (2) ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมจากส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 คน (3) ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม จากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน จ านวน 1 คน และ(4) ผู้รับผิดชอบด้านงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จ านวน 1 คน 
 1.3 เปรียบเทียบระดับความส าคัญของตัวแปรแต่ละคู่โดยกลุ่มผู้ตัดสินใจรายบุคคล ด้วยวิธี
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) มาใช้ในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยและตัวแปร โดยเริ่มจากกลุ่มของผู้ตัดสินใจ ทั้ง 4 คน ได้
ก าหนดระดับความส าคัญตามมาตราของ Saaty (Saaty, 1980) ดังแสดงในตาราง 2 โดยผู้ตัดสินใจ
แต่ละคนท าการเปรียบเทียบระดับความส าคัญ ( Importance scale) ให้กับตัวแปรแต่ละคู่ (Pair-
wise comparison) พร้อมทั้งด าเนินการเปรียบเทียบระดับความส าคัญให้กับประเภทของชั้นข้อมูลที่
อยู่ภายในตัวแปร (Categories within variable) ทีละคู่ โดยใช้ระดับความส าคัญตามมาตราของ 
Saaty เช่นเดียวกัน 
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ตารางที ่2 ระดับความส าคัญในการวินิจฉัยแบบ AHP (Saaty’s importance scale) 
 

ระดับความส าคัญ ค าจ ากัดความ 
1 ส าคัญเท่ากัน  
2 ส าคัญเท่ากันถึงปานกลาง  
3 ส าคัญปานกลาง  
4 ส าคัญปานกลางถึงค่อนข้างมาก  
5 ส าคัญค่อนข้างมาก  
6 ส าคัญค่อนข้างมากถึงมากกว่า  
7 ส าคัญมากกว่า  
8 ส าคัญมากกว่าถึงมากที่สุด 
9 ส าคัญมากทีสุ่ด  

 
 1.4 การค านวณหาค่าถ่วงน้ าหนักของตัวแปร (Weight of variables or Eigenvector) 
และพิจารณาความสอดคล้องของการตัดสินใจ (Consistency Ratio: CR) โดยผู้วิจัยซึ่งมีรายละเอียด
ขั้นตอนดังนี้  
 (1) แสดงการเปรียบเทียบตัวค่าระดับความส าคัญเชิงกลุ่มของตัวแปรทีละคู่ในเมทริกซ์ 
A ส าหรับตัวแปรทั้งหมด (n variables) ดังแสดงในสมการที่ 1 
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 เมื่อ ija หมายถึง ค่าระดับความส าคัญเชิงกลุ่มของตัวแปร i เมื่อเปรียบเทียบกับค่าระดับ
ความส าคัญเชิงกลุ่มของตัวแปร j โดยก าหนดให้ค่า iia = 1 และค่า ija = jia/1  
 
 (2) ท าการหาค่าระดับความส าคัญของตัวแปรในคอลัมน์ j ด้วยผลรวมของค่าระดับ
ความส าคัญเชิงกลุ่มของตัวแปรทุกตัวที่อยู่ในคอลัมน์ j ผลรวมค่าระดับความส าคัญของตัวแปรในแต่
ละคอลัมน์ของเมทริกซ์ Aw (Aw matrix) ต้องมีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งเมทริกซ์ Aw ที่ได้ใหม่นี้เป็นการแปลง
ข้อมูลให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Normalization) หรือ เรียกว่า “Normalized pairwise 
comparison matrix” ดังแสดงในสมการที่ 2 
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 (3) การตัดสินใจด้วยเทคนิคกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) นั้น ค่า ic  ถูก
ก าหนดโดยการหาเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะหลัก (Principal eigenvector) ของเมทริกซ์ A โดย
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ (Eigenvector: ic ) ค านวณได้จากการหาค่าเฉลี่ยของค่าทั้งหมดที่อยู่ในแถว i 
ของเมทริกซ์ Aw เพ่ือแสดงผลออกมาเป็นเมทริกซ์  C ดังแสดงในสมการที่  3 โดยที่ เวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ (Eigenvector) หรือ ค่า Ci  แสดงถึงค่าถ่วงน้ าหนักสัมพัทธ์ของตัวแปร i (Relative 
weight of ith variable) โดยที่ผลรวมของค่าถ่วงน้ าหนักสัมพัทธ์ของตัวแปรทั้งหมดจะต้องมีค่า
เท่ากับ 1 
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 (4) ค านวณหาอัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) 
 ค านวณหาความสอดคล้องของค่าถ่วงน้ าหนักของตัวแปร ( ic ) โดยค านวณหาผลคูณ
ระหว่างเมทริกซ์ A และ เมทริกซ์ C ดังแสดงในสมการที่ 4 
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 จากนั้น ค านวณค่า max  หรือ ค่าลักษณะเฉพาะ (Eigenvalues) สูงสุดของเมทริกซ์
แสดงการเปรียบเทียบค่าระดับความส าคัญเชิงกลุ่มของตัวแปรในเมทริกซ์ A (Pairwise comparison 
matrix A) จากสมการที่ 5 





n

i i

i

c

x

n 1

max

1
  ……………………………….. (5) 

 
 จากนั้น ท าการค านวณค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง (Consistency Index : CI) จาก
สมการที่ 6 

1

max






n

n
CI

  …………………………….. (6) 

 
 ค านวณค่าความสอดคล้องกันของเหตุผลจากสมการที่ 7 

RI

CI
CR  ………………………………….. (7) 
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 ค่า RI หรือ ค่าดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง ได้จากการประมวลผลในแบบจ าลองและมี
ความแตกต่างกันตามขนาดของตารางเมทริกซ์ ดังแสดงในตาราง 3 (Alonso and Lamata, 2006) 
 

ตารางที ่3 ดัชนีจากการสุ่มตัวอย่างในแต่ละจ านวนทางเลือก 
 

ขนาดของตาราง
เมทริกซ์  หรือ n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

ขนาดของตาราง
เมทริกซ์  หรือ n 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RI 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 1.598 1.609 1.618 1.626 1.634 

 
 ค่าสัดส่วนความสอดคล้องกันของเหตุผล (CR) ที่ยอมรับได้คือ น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.10 
หากค่าความสอดคล้องกันของเหตุผลมีค่าสูงกว่า 0.10 ถือว่ายอมรับไม่ได้ โดยผู้ตัดสินใจจะต้อง
ทบทวนการให้ระดับความส าคัญในการเปรียบเทียบของตัวแปรแต่ละคู่ใหม่อีกครั้ง จนค่า CR มีค่า
น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.10 
 
  (5) การตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์  
  น าค่าระดับความส าคัญของตัวแปรแต่ละคู่และค่าระดับความส าคัญของประเภท
ภายในตัวแปรของผู้ตัดสินใจรายบุคคลที่มีค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (CR) ที่ยอมรับได้ตามขั้นตอนข้อ 
(2) ถึงข้อ (4) มาค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับความส าคัญ (Arithmetic mean of importance 
scale) ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้นั้นเป็นค่าระดับความส าคัญเชิงกลุ่ม (Grouped importance scale) ของการ
เปรียบเทียบตัวแปรแต่ละคู่ โดยถูกน ามาใช้ในการค านวณหาค่าถ่วงน้ าหนักของตัวแปร 
 
 1.5 การก าหนดค่าความส าคัญของตัวแปรโดยใช้การตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิค
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ และกระบวนการสร้างฉันทามติ  
 โดยผู้วิจัยค านวณหาค่าถ่วงน้ าหนักของตัวแปรและค่าคะแนนความเหมาะสมเชิงกลุ่มของ
ประเภทภายในตัวแปร และค านวณอัตราความสอดคล้องของการก าหนดค่าน้ าหนักความส าคัญของ
ตัวแปรดังกล่าว และเมื่อปรับค่าความสอดคล้องของแต่ละปัจจัยแล้ว จะส่งต่อให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
ได้แก่ ผู้บริหารของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพิจารณาล าดับค่าความส าคัญ
เชิงกลุ่มของตัวแปรทั้งหมด หากมีการแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยจะท าการปรับแก้ค่าความ
สอดคล้องของตัวแปรและจัดล าดับความส าคัญของตัวแปรใหม่ พร้อมส่งกลับคืนให้แก่ผู้ที่ท าหน้าที่
ตัดสินใจทั้ง 4 คน ให้พิจารณาความเห็นชอบอีกครั้ง ภายใต้กระบวนการสร้างฉันทามติของกลุ่มผู้
ตัดสินใจ (Consensus building procedure) เพ่ือให้เกิดการยอมรับอันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ในการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจแบบกลุ่ม (จรัณธร และกัญจน์ชญา, 2557) หากมีผู้ตัดสินใจไม่
เห็นด้วยกับผลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องให้เหตุผลประกอบความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้วิจัยท าหน้าที่
ตัดสินใจครั้งสุดท้ายในการค านวณค่าความส าคัญของตัวแปรทั้งหมด การก าหนดค่าความส าคัญของ
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ตัวแปรโดยใช้การตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ และกระบวนการ
สร้างฉันทามติ 
 
    2. การประเมินความเหมาะสมของที่ดินส าหรับเป็นที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
 2.1 จัดท าชุดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับวิเคราะห์หาความเหมาะสมของที่ดิน 
 การน าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ (Spatial data)และข้อมูลเชิงบรรยาย (Non-Spatial data) และใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยน าข้อมูลมาจัดกลุ่มหรือปรับปรุงชุดข้อมูลให้ตรงกับปัจจัย
และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยพิจารณาตามเกณฑ์ (Criteria) ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งระบุค่า
คะแนน (Score) และค่าถ่วงน้ าหนัก (Wight) แต่ละชั้นข้อมูลของทุกตัวแปร 
 2.2 วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่ฝังกลบมูลฝอย 
 หลังจากจัดท าชุดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับวิเคราะห์หาความเหมาะสมของที่ดินแล้ว ให้
ด าเนินการซ้อนทับข้อมูลเชิง พ้ืนที่  (Overlay Technique) ของตัวแปรที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธี  
Weighted linear combination (WLC) ภายใต้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมของที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ส าหรับวิธีค านวณระดับความเหมาะสม
ทั้งหมดของพ้ืนที่ โดยใช้สมการ 
 

S  =  



n

i

ii RW
1

…………………………….. (8) 

โดยที่ S  = ค่าคะแนนความเหมาะสมทั้งหมดของพ้ืนที่ (Total suitability score)  
 iW  = ค่าถ่วงน้ าหนักของตัวแปร i (Weight of variable) 
 iR  = คะแนนความเหมาะสมของตัวแปร i (Suitability score of category) 
 
    3. การประเมินศักยภาพของที่ดินส าหรับเป็นที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
 นอกจากการพิจารณาระดับความเหมาะสมของที่ดินแล้วการประเมินศักยภาพของที่ดิน
ส าหรับเป็นที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเข้าใช้
พ้ืนที่ส าหรับเป็นสถานที่ฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ดังนี้ 
 3.1 พิจารณาจากบ่อขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้องในอ าเภอลี้ และทุ่งหัวช้าง ณ 
ปัจจุบัน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมมาก ระดับความเหมาะสมปานกลาง และระดับความ
เหมาะสมน้อย เนื่องจากมีโอกาสที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยได้ถูกต้องและเหมาะสม หากพบว่าบ่อขยะเดิมตั้งอยู่ในพ้ืนที่ข้อจ ากัดหรือพ้ืนที่กันออกจะไม่ถูก
น ามาพิจารณา 
 3.2 น าพ้ืนที่ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมของที่ดินส าหรับเป็นที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเบื้องต้นมาพิจารณารูปร่างความเป็นไปได้และขนาดของพ้ืนที่โดยต้องสามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลา 20 ปี รายละเอียดดังนี้ 
  (1) การคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคต จะเป็นตัวชี้ถึงปริมาณมูลฝอยที่
ผู้ออกแบบต้องน ามาพิจารณา รวมถึงการก่อสร้างระบบเพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึน
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ในอนาคตได้ โดยใช้การค านวณหาอัตราการเพ่ิมของประชากรในพ้ืนที่ศึกษา อาศัยข้อมูลจากระบบ
สถิติทางการทะเบียน สถิติประชากรและบ้าน ของกรมการปกครอง ในช่วง พ.ศ. 2546-2556 ของแต่
ละอ าเภอด้วยวิธีการคาดการณ์ประชากรแบบต่อเนื่อง Exponential Rate of Growth ใช้สมการ 
 

Pn = P0 ern ………………………………….. (9) 
 

เมื่อ  Pn  = จ านวนประชากรทั้งสิ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (เม่ือปลายช่วงเวลาที่
ท าการศึกษา) 
 P0  = จ านวนประชากรทั้งสิ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (เม่ือต้นช่วงเวลาที่ท าการศึกษา) 
 n  = จ านวนปีระหว่างต้นช่วงเวลาและปลายช่วงเวลาที่ท าการศึกษา 
 r  = อัตราการเพ่ิม 
 log e = ค่าคงที่เท่ากับ 0.4342945 
 
  (2) การคาดการณ์อัตราการผลิตขยะมูลฝอย เนื่องจากอัตราการผลิตขยะมูลฝอย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม ฤดูกาลท่องเที่ยว ภาวะรายได้
ของประชาชน ปัจจัยเหล่านี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณมูลฝอย การคาดการณ์อัตราการผลิต
ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558-2577 โดยประมาณจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic 
Product: GDP) จากผลการศึกษาของ JICA  ในปี พ.ศ.2527  ได้ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณมูลฝอยในเขตกรุงเทพฯ  พบว่า ถ้ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือภาวะรายได้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP)  ร้อยละ 10  จะท าให้อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 แล้ว
น ามาเปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดล าพูนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ก็จะ
สามารถการคาดการณ์อัตราการผลิตขยะมูลฝอยของจังหวัดล าพูนได้ 
 
  (3) การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558-2577 โดยใช้ข้อมูลจากการ
คาดการณ์จ านวนประชากร และอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2558-2577 น ามาค านวณการ
คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยจากสูตร 
 

 ปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละปี = จ านวนประชากรแต่ละปี x อัตราการผลิตขยะมูลฝอยแต่ละปี... (10) 
 

 ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด = ปริมาณขยะมูลฝอยปีที่ 1+….+ ปริมาณขยะมูลฝอยปีที่ 20 …... (11) 
 
  (4) การค านวณหาขนาดของพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ความพร้อมของขนาดที่ดินใน
การออกแบบสร้างหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยควรจะวางแผนไว้ 10-20 ปี ขนาดของที่ดินที่เพียงพอ
ส าหรับใช้ในการก่อสร้างนับเป็นสิ่งส าคัญ หากสถานที่ใดมีข้อจ ากัดเรื่องขนาดของที่ดินย่อมเป็น
ทางเลือกที่มีความเหมาะสมน้อย โดยทั่วไปแนะน าต้องการค านวณเผื่อพ้ืนที่ที่ต้องเตรียมส าหรับ
ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารส านักงาน ถนน ระบบบ าบัดน้ าเสีย และแนวกันชน 
(Buffer zone) เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ธเรศ ศรีสถิตย์, 2557) ดังนั้น การ
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ค านวณความต้องการที่ดินโดยประมาณจะสามารถช่วยตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมได้ โดย
รายละเอียดการค านวณจากสูตร 

 

 ปริมาตรของขยะมูลฝอย =  น้ าหนักของขยะมูลฝอยรวม 20 ปี (ก.ก.) …………….. (12) 
     ความหนาแน่นหลังบดอัด (ก.ก./ลบ.ม.) 
 
 พ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอย = ปริมาตรของขยะมูลฝอย (ก.ก./ลบ.ม.)     ..………….. (13) 
     ความสูงของชั้นขยะมูลฝอยที่ฝังกลบ (ม.) 
 
  (5) การวิ เคราะห์ปัจจัยด้านสภาพพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัด  (Land suitability with 
limitation) เป็นขั้นตอนที่พิจารณาถึงพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในด้านการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาตามกฎหมายและ/หรือเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมี
คุณลักษณะเปราะบางง่ายต่อการชะล้างพังทลายของหน้าดินและมีโอกาสเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงควรสงวนไว้เป็นแหล่งต้นน้ า ดังนั้นจึงก าหนดพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่มีข้อจ ากัดในด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
   
  (6) การตรวจสอบความถูกต้องในสภาพพ้ืนที่ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็น
ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้การจัดเก็บข้อมูลไว้และอาจมีข้อจ ากัดด้าน
รายละเอียดของข้อมูล ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินส าหรับใช้เป็น
สถานที่ฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสม โดย
พิจารณาพ้ืนที่ที่มีขนาดเนื้อที่ รูปร่างความเป็นไปได้สูงหากใช้เป็นสถานที่ฝังกลบมูลฝอย และอยู่ห่าง
จากส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร โดยวิธีการลงพ้ืนที่ส ารวจ
ภาคสนาม 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการคัดเลือกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดล าพูน ได้น าเอาหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ร่วมกับกระบวนการตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยวิธี
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) และกระบวนการสร้าง
ฉันทามติของกลุ่มผู้ตัดสินใจ (Consensus building procedure) เพ่ือให้เกิดการยอมรับอันเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกรอบแนวคิดกับนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะน าไปใช้ในการ
ประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่ แสดงดังตาราง 4 
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ตารางที่  4 ค่าถ่วงน้ าหนักของตัวแปรและค่าคะแนนความเหมาะของประเภทภายในตัวแปรแต่ละตัว 
ส าหรับใช้ประประเมินความเหมาะสมของที่ดิน 

 
ปัจจัย น้ าหนัก

ปัจจัย 
(Weight) 

ตัวแปร ค่า
น้ าหนัก 

(Weight) 

ประเภท (Categories) ระดับ
ความ

เหมาะสม 

ค่าคะแนน 
(Score) 

ด้าน
กายภาพ 

0.43 พื้นท่ีรอยเลื่อน
หรือรอยแยกของ
แผ่นดิน (Fault 
area) 

0.39 > 500 เมตร 
300-500 เมตร 
100-300 เมตร 
0-100 เมตร 

S1 
S2 
S3 
N1 

S1=0.671 
S2=0.503 
S3=0.335 
N1=0.168 

  พื้นท่ีราบน้ าท่วม
ถึงเกิดซ้ า 

0.32 ไม่ใช่พื้นท่ีน้ าท่วมซ้ าซาก 
พื้นท่ีน้ าท่วมขังไม่เกิน 3 
ครั้งในรอบ 10 ปี 
พื้นท่ีน้ าท่วมขัง 4-7 ครั้ง
ในรอบ 10 ปี 
พื้นท่ีน้ าท่วมขัง 8-10 ครั้ง
ในรอบ 10 ปี 

S1 
S2 
 
S3 
 
N2 

S1=0.550 
S2=0.413 
S3=0.275 
N2=0.138 
 

  พื้นท่ีเสี่ยงภัยดิน
ถล่ม (Landslide)  

0.18 ไม่เสี่ยง 
เสี่ยงน้อย 
เสี่ยง 

S1 
S2 
S3 

S1=0.310 
S2=0.232 
S3=0.155 

  ความลาดชัน 
(Slope) 

0.11 ร้อยละ 0-12 
ร้อยละ 12-24 
ร้อยละ 24-35 
ร้อยละ 35 ขึ้นไป 

S1 
S2 
S3 
N2 

S1=0.189 
S2=0.142 
S3=0.095 
N2=0.047 

  รวม 1    
ด้าน
สิ่งแวดล้อม  

0.40 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
(Basin quality) 
 

0.53 พื้นท่ีลุ่มน้ าชั้น 5 
พื้นท่ีลุ่มน้ าชั้น  4 
พื้นท่ีลุ่มน้ าชั้น  3 
พื้นท่ีลุ่มน้ าชั้น  2 
พื้นท่ีลุ่มน้ าชั้น  1A 1B 

S1 
S2 
S3 
N1 
N1 

S1=0.848 
S2=0.636 
S3=0.424 
N1=0.212 

  แหล่งน้ าผิวดิน 
(Water body) 
และเส้นทางน้ า 
(Streams)  

0.25 > 300 เมตร 
200-300 เมตร 
100-200 เมตร 
0-100 เมตร 

S1 
S2 
S3 
N1 

S1=0.400 
S2=0.300 
S3=0.200 
N1=0.100 

  อุทกธรณี
(Aquifer) 
ระดับน้ าใต้ดิน  

0.14 ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนตะพัก
น้ ายุคเก่า 
ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนตะพัก
น้ ายุคใหม่ 
ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนหิน
ร่วนกึ่งแข็งตัว 
ชั้นหินอุ้มน้ าหินแกรนิต 
ชั้นหินอุ้มน้ าหิน
คาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน 

S1 
 
S1 
 
S1 
 
S1 
S1 
 
S1 

S1=0.224 
S3=0.112 
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ปัจจัย น้ าหนัก
ปัจจัย 

(Weight) 

ตัวแปร ค่า
น้ าหนัก 

(Weight) 

ประเภท (Categories) ระดับ
ความ

เหมาะสม 

ค่าคะแนน 
(Score) 

ชั้นหินอุ้มน้ าหินชุดโคราช
ตอนล่าง 
ชั้นหินอุ้มน้ าหินชุดล าปาง 
ชั้นหินอุ้มน้ าหินแปร 
ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนน้ าพา 

 
S1 
S3 
S3 

  เนื้อดิน (Soil 
texture) ชั้นดินมี
อัตราการซึมน้ าต่ า  

0.08 ดินเหนียว, ดินร่วนเหนียว
,เหนียวปนทราย, ร่วน
เหนียวปนทรายแป้ง 
ดินร่วน, ดินร่วนปนทราย, 
ร่วนปนทรายแป้ง 
ดินตื้นพื้นท่ีหินโผล่ , ดิน
พื้นท่ีเชิงซ้อน 

S1 
 
 
S2 
 
S3 

S1=0.128 
S2=0.096 
S3=0.064 

  รวม 1    
ด้าน
เศรษฐกิจ
และสังคม 

0.17 ระยะห่างแหล่ง
จากชุมชน 
(Urban area) 

0.60 > 2 กิโลเมตร 
1.5-2 กิโลเมตร 
1-1.5 กิโลเมตร 
0-1 กิโลเมตร 

S1 
S2 
S3 
N1 

S1=0.408 
S2=0.306 
S3=0.204 
N1=0.102 

  บ่อน้ าด่ืม ประปา 
(Water supply) 

0.25 > 1,000 
800-1,000 เมตร 
700-800 เมตร 
0-700 เมตร 

S1 
S2 
S3 
N1 

S1=0.170 
S2=0.128 
S3=0.085 
N1=0.043 

  แนวเขต
โบราณสถาน 
(Historic site) 

0.08 > 1 กิโลเมตร 
0-1 กิโลเมตร 

S2 
N1 

S2=0.041 
N1=0.014 

  เส้นทางคมนาคม 
(Transportation) 

0.06 100-500 เมตร 
500-1,000 เมตร 
> 1,000 เมตร 
0-100 เมตร (ด้าน
ทัศนียภาพ) 

S1 
S2 
S3 
N2 

S1=0.041 
S2=0.031 
S3=0.020 
N2=0.010 

  รวม 1    
รวม 1      

 

หมายเหตุ :   S1 : เหมาะสมมาก, S2 : เหมาะสมปานกลาง, S3 : เหมาะสมนอ้ย, N1 : ไม่เหมาะสมถาวร, N2 : ไม่เหมาะสม 

 
    1. ประเมินระดับความเหมาะสมของที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเบื้องต้น  
 ภายหลังจากจัดท าชุดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับวิเคราะห์หาความเหมาะสมของที่ดินครบทั้ง 3 
ปัจจัย 12 ตัวแปร และด าเนินการซ้อนทับข้อมูลเชิงพ้ืนที่(Overlay Technique) โดยใช้วิธี Weighted 
linear combination (WLC) ภายใต้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า ระดับความ
เหมาะสมของที่ดินเบื้องต้นบริเวณพ้ืนที่ศึกษาที่มีพ้ืนที่มากที่สุดอยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลาง 
มีเนื้อที่ประมาณ 648.81 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 29.7) รองลงมาระดับความเหมาะสมน้อย มีเนื้อที่
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ประมาณ 642.74 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 29.4) ในส่วนพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมมาก มีเนื้อที่
ประมาณ 473.45 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 21.7) และมีพ้ืนที่ไม่เหมาะสม มีเนื้อที่ประมาณ 419.70 
ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 19.2) พ้ืนที่ศึกษาท้ังหมด แสดงในภาพ 1 
     
    2. การประเมินศักยภาพของที่ดินส าหรับเป็นที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
 จากการศึกษาพบว่า จากการกันพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัด โดยมีพ้ืนที่กันออก 1,727.27 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 79.1 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด แล้วสามารถคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพส าหรับ
ใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล อยู่ในระดับศักยภาพมาก มีเนื้อที่รวมกัน
ประมาณ 265.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 165,721.77 ไร่ (ร้อยละ 12.1) ระดับศักยภาพปานกลาง มี
เนื้อท่ีรวมกันประมาณ 159.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 99,701.46 ไร่ (ร้อยละ 7.3) ระดับศักยภาพน้อย 
เนื้อที่รวมกันประมาณ 32.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,470.56 ไร่ (ร้อยละ 1.5) ของพ้ืนที่ศึกษา
ทั้งหมด และจากการประเมินบ่อขยะมูลฝอยเดิมที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง จ านวน 40 แห่ง พบว่ามี บ่อ
ขยะที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศักยภาพอันสามารถพัฒนาปรับปรุงเป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลได้  มีจ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 1 แห่ง บริเวณพ้ืนที่ 
หมู่ 1 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ (ระดับศักยภาพปานกลาง) พ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีวิชัย จ านวน 3 แห่ง 
บริเวณพ้ืนที่ หมู่ 9, หมู่ 12 (2 บ่อ) ต าบลศรีวิชัย อ าเภอลี้ พ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ตืน จ านวน 1 แห่ง 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จ านวน 2 แห่ง บริเวณหมู่ 14, หมู่ 15 ต าบลนาทราย อ าเภอ
ลี้ (ระดับศักยภาพมาก) แสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงระดับความเหมาะสมของที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเบื้องต้น 

ภาพที ่2 แสดงระดับศักยภาพของที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นหาความเหมาะสมของพ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภิบาล เพ่ือลดโอกาสการเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม ป้องกันความ
เดือดร้อนร าคาญ ปัญหาการร้องเรียน หรือการต่อต้านคัดค้านของประชาชน และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่
ส าคัญให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ใช้การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม ส าหรับการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
จังหวัดล าพูน ซึ่งได้น าเอาหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ร่วมกับกระบวนการตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยวิธีกระบวนการล าดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) และกระบวนการสร้างฉันทามติของกลุ่มผู้ตัดสินใจ 
(Consensus building procedure) เพ่ือให้เกิดการยอมรับอันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดกับนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะน าไปใช้ในการประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่
อ่ืนๆ ต่อไป จากการศึกษาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูก
หลักสุขาภิบาล ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณท่ีราบตอนกลางของพ้ืนที่ศึกษา มีศักยภาพของที่ดินอยู่ในระดับ
มาก ปานกลาง และน้อย มีสัดส่วนร้อยละ 12.1, 7.3 และ 1.5 ของพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด ซึ่งตั้งอยู่นอก
พ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัด (Land suitability with limitation) อาทิ อยู่นอกเขตชุมชนมากกว่า 1,000 เมตร 
และนอกพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย จากการพิจารณาคัดเลือกบ่อขยะมูลฝอยเดิมที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศักยภาพอันสามารถพัฒนาปรับปรุงเป็นสถานที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลได้ ได้แก่ บ่อขยะเก่าในพ้ืนที่เทศบาลต าบลก้อ เทศบาลต าบล
ศรีวิชัย เทศบาลต าบลแม่ตืน และองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอลี้ และพบว่า บ่อขยะ
บริเวณพ้ืนที่หมู่ 9 ต าบลศรีวิชัย และบริเวณหมู่ 14 หมู่ 15 ต าบลนาทราย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ โซนป่าเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐสามารถขอเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่
ป่าไม้ได้ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (กรมป่า
ไม,้ 2551) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ลักษณะข้อมูลเชิงพ้ืนที่การใช้ที่ดินอาจมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การน าผล
การศึกษาครั้งนี้ไปใช้ ควรต้องมีการส ารวจเฉพาะพ้ืนที่จริงที่เลือกอีกครั้งเพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลด้าน
การศึกษาความเหมาะและความเป็นไปได้ รวมถึงรายละเอียดการออกแบบทางด้านวิศวกรรม เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและง่ายต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งด าเนินผลักดันให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ฝังกลบให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล หรือส่งเสริมการรวมศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย และในพ้ืนที่ไม่มีศักยภาพให้
ก าหนดมาตรการหรือศึกษาเทคโนโลยี/วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 3. การพัฒนาหรือการผลักดันให้เกิดศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ต้องเพ่ิมเติมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ถึงระบบหรือรูปแบบวิธีการก าจัดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน เพ่ือลดโอกาสการต่อต้านโครงการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ 
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 4. การขับเคลื่อนผลการวิจัยต้องอาศัยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ได้แก่ การขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่า
สงวน และในเชิงนโยบายอาจส่งเสริมให้เกิดการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ตามนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดล าพูนต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์     มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์  นี้ ใช้รูปแบบการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development – R&D) โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed method) ใช้ การวิ จั ย เชิ งคุณภาพและเชิ งปริมาณ (Qualitative and Quantitative 
Research) ร่วมกัน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ   ระยะท่ี 1 การสร้างและพัฒนาการพัฒนารูปแบบการ
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ด าเนินการเป็นขั้นตอน  โดยขั้นตอนที่ 1 การก าหนดพ้ืนที่เพ่ือจัดการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการสุ่มจับสลาก 1 ต าบล   ขั้นตอนที่ 2 ประสานพื้นที่ที่ถูกเลือก เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจถึงการเข้ามาด าเนินงาน   ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยท าการออกแบบการพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ Delphi Technique กับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ  ขั้นตอนที่ 4 น า
รูปแบบการมีส่วนร่วมที่ได้ก าหนดไว้ไปด าเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบไว้   ระยะที่ 2 ติดตาม
ผลจากการใช้การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามภายหลังผ่านการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม น าข้อมูลที่ได้มา
เปรียบเทียบ กระท าหลังจากการด าเนินกระบวนการแล้ว 3 เดือน และน าผลมาวิเคราะห์เพ่ือสรุปผล
ของการจัดการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานต่างๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจ านวน 18 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 30 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t- 
test (Independent) F-test   
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             ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการพัฒนารูปแบบจากการรวบรวมความคิดเห็นจากผุ้
ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้แนวคิด  วิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสม  น ามาสังเคราะห์กับหลักการและ
ทฤษฎีพ้ืนฐานได้แก่  หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้า (Advance Orgaizer Model) และการใช้เทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence, 
and Controlโดยใช้เทคนิค A-I-C ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สามารถส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม มากขึ้นในทั้ง 4 ประเด็น คือ 1) การตัดสินใจ 2) การด าเนินงาน 3) การใช้
ประโยชน์จาก และ 4) การประเมินผล และพบว่า ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายหลังการใช้
รูปแบบการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีค่าสูงกว่า
ก่อนการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม รูปแบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 

ABSTRACT 
 Research on the Development of participation in the environmental 
management of the volunteer village health. Buriram province The objective is to 
develop a model of participation in the environmental management of the volunteer 
village health. Buriram, this takes the form of R & D (Research and Development - R & 
D) by the research design, research Blended (Mixed method) using qualitative research 
and quantitative (Qualitative and Quantitative Research) share is divided into two. the 
first stages of the creation and development of a form of participation in the 
environmental management of the volunteer village health. Buriram province The 
procedure is performed The first step is to define the area to manage the development 
of engaging in environmental management. Random lottery District 1 Step 2 interface 
area is selected. To create a better understanding of the operations phase 3 study 
designed to develop a form of participation in environmental management by using 
the Delphi Technique with the luminaries Step 4 takes the form of participation. set 
out to design a process that results from the phase 2 development model involved in 
environmental management. By providing sample respondents through the 
development patterns of participation in environmental management. The data were 
compared After three months, then carry out the process and the results will be 
analyzed and the results of the development model of participation in the 
environmental management of the volunteer village health Buriram. The sample is a 
panel of experts from various segments. Involved 18 people volunteer village health. 
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Buriram 30 statistical methods used to analyze data were frequency, percentage, 
average and standard deviation statistical t-test (Independent), F-test. 
 The results showed that the development model of participation in the 
environmental management of the volunteer village health. Buriram province The 
development of a model from a collection of Experts' opinions. To get an idea How 
and where appropriate The synthesis of the basic principles and theory. The 
Environmental Education Style teaching by presenting conceptions wide advance 
(Advance Orgaizer Model), and apply AIC (Appreciation, Influence, and Control using 
AIC was formed to participate in the environmental management of health volunteers. 
village Village Health Volunteers can encourage participation in environmental 
management. More on the four issues: 1) Decision 2) operations 3) utilization and 4) 
evaluation and found that knowledge, attitudes and practices in environmental 
management, volunteer village health to. Environmental management Following the 
pattern of participation of village health volunteers in environmental management is 
higher than the previous model development, participation in environmental 
management. Significant at 0.05. 
 
Keywords: Participation Model  Environmental management Village Health Volunteers 
 

บทน า 
 นับตั้งแต่อดีตสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ จะต้องอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อมที่ เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อมนุษย์เช่น อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่ อาศัย ยารักษาโรค พลังงาน แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพ และมีแนวโน้มที่เอ้ือประโยชน์ต่อมนุษย์ลดน้อยลง ทั้งนี้สืบเนื่องจากมี
การปนเปื้อนของมลพิษ สิ่งแวดล้อมในอัตราที่ เพ่ิมขึ้นทั้งในดิน น้ า อากาศ อาหาร พืช สัตว์และ
สิ่งแวดล้อม อ่ืนๆ สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบันนั้นทั้ง ระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค ระดับทวีป และระดับโลก มีความ คลายคลึงกันมาก นอกจากความรุนแรงของแตละป
ญหาเทานั้นที่มีความแตกต่าง  
 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 23 อ าเภอ 188 ต าบล 2,546 หมู่บ้าน 
440,324  ครัวเรือน  ประชากร 1,584,661 คน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดบุรีรัมย์ว่า “ศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข” มีการด าเนินการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี จากสถิติที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
ในปี 2556 จ านวน 1,186,756 คน ปี 2557 จ านวน 1,248,763 คน ปี 2558 จ านวน 1,419,833 คน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.64 เมื่อเทียบปี 2556 (1,186,756 คน) และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2556 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

249 

จ านวน 1,659.79 ล้านบาท ปี 2557 จ านวน 1,756.53 ล้านบาท ปี 2558 จ านวน 2,038.37 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.81 เมื่อเทียบกับปี 2556 (ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์,2559) จากปญหาการ
เติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจการทองเที่ยวรวมถึงการที่เป็นจังหวัดที่มีประชากรมาก ท าให้ในพ้ืนที่
ชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์ไดกอใหเกิดสิ่งปลูกสรางอยางมากมายทั้งภาคเอกชน เชน โรงแรม รานคา 
บ้านพัก และสวนของราชการ ปญหาสิ่งแวดล้อมตาง ๆ จึงเริ่มสงผลกระทบตอชุมชน ท าให้จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการ มูลฝอย อยู่ ในล าดับที่ 12 ของประเทศ และ เป็น
จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหามูลฝอยสะสม มีมูลฝอยสะสม 124,736 ตัน นอกจากนี้จากการส ารวจข้อมูล
พบว่ามีชุมชนที่ประกอบอาชีพรับซื้อและคัดแยกซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน าไปขายต่อ ในพ้ืนที่ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงเป็นจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม(กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์,2558) 
         อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีความส าคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน
และพัฒนาสาธารณสุข  รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนของไทย  ด้วยบทบาทและการมี
เครือข่ายเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งสิ้น  28,030 คน (ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์,2558)   ที่ผูกพันกันด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติในชุมชน  
        การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุก 
ขั้นตอนของโครงการ หรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอ านาจการตัดสินใจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุด
นั้น จักได้รับการตอบสนอง และท าให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่า สิ่งที่ท าไปนั้นจะตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วม ทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน ซึ่งหากมอง
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จึงเป็นกลไก
ส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในส่วนของภาคประชาชน  ทั้งนี้พบว่ายังไม่มี
การสร้างหรือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่ชัดเจน โดยส่วนใหญ่จะเป็นเพียงหลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ที่เน้นไปในด้านการดูแลสุขภาพ การดูแลผู้ป่วย การเฝ้าระวังโรค 
           ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ในชุมชน ที่จะส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพและภาพพจน์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ผุ้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์  โดยอาศัยเครือข่ายเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกส่วน 
ที่ผูกพันกันด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติในชุมชน โดยมี อสม. เป็นแกนน าร่วมกับ
ภาครัฐ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งนอกจากท าให้จังหวัดบุรี รัมย์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม
แล้วยังส่งผลให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท า
ให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสืบไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development – R&D) โดย

ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
(Qualitative and Quantitative Research) ร่วมกัน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
         ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยด าเนินการเป็นขั้นตอน  โดย 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดพื้นที่เพ่ือจัดการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยการสุ่มจับสลาก 1 ต าบล 
          ขั้นตอนที่ 2 ประสานพ้ืนที่ที่ถูกเลือก เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงการเข้ามาด าเนินงาน พร้อมขอ
ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ 
          ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยท าการออกแบบการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยการใช้ Delphi Technique กับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ขั้นตอนที่ 4 น ารูปแบบการมีส่วนร่วมที่ได้ก าหนดไว้ไปด าเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบ
ไว้ 

ระยะที่ 2 ติดตามผลจากการใช้การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามภายหลังผ่านการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ กระท าหลังจากการด าเนินกระบวนการแล้ว 3 เดือน และ 
น าผลมาวิเคราะห์เพ่ือสรุปผลของการจัดการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งตามระยะของการศึกษา 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 สร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ประชากรคือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น นักวิชาการการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล นักวิชาการการสาธารณสุขจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ นักวิชาการการสาธารณสุขจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากผู้น าชุมชนและปราชญ์ชุมชน เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และปราชญ์ชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้น าชุมชนและปราชญ์ชุมชนจ านวน 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 6 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน 
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ระยะที่ 2 เปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หลังจากการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม  

ประชากรคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 28,030 คน 
กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จาก

พ้ืนที่ต าบลที่ถูกเลือก โดยที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ที่ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วม
ด าเนินการ แบบมีส่วนร่วมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ (Voluntary Sampling) จ านวน 30 คน  
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์มาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1. แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    1.1 แบบทดสอบความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    1.2 แบบสอบถามเก่ียวกับเจตคตใินการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    1.3 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    1.4 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  2. ประเด็นค าถามและแบบบันทึกส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการรวบรวมความคิดเห็น โดย

ใช้ Delphi Technique 
  3. แบบประเมินคุณภาพการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือให้มีเนื้อหาสมบูรณ์ และ

ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากต ารา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ โดยค าถามเกี่ยวกับความรู้มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ  ส่วนค าถามเกี่ยวกับเจตคติ การปฏิบัติ เป็นแบบประเมินค่าตามแนว
วิธีของลิเคิร์ต (Likert’ Scale) 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง และ ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติน้อยครั้ง ปฏิบัติในบางครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติเป็นประจ า 
โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับเจตคติ 10 ข้อ และการปฏิบัติ 10 ข้อ  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (ใช่, ไม่ใช่) จ านวน 12 ข้อ เมื่อออกแบบแล้ว
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจ วิจารณ์ แก้ไข แล้วน ามาหาหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) และความเหมาะสมของแบบสอบถาม โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ 
(Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะและคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน 30 คน โดย
ด าเนินการที่ต าบลสามแวง อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
แบบประเมินคุณภาพการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเมินค่าตาม
แนววิธีของลิเคิร์ต (Likert’Scale) 5 ระดับ คือ ดีที่สุด ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่   1)หาค่าดัชนีความสอดคล้อง   2) หาค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามโดยใช้ Item-total Correlation   3) หาค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบวัดความรู้   4) หาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามสูตร
ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20)   5) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติ การปฏิบัติ และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามสูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach 
Coefficient)  

3. สถิติทดสอบผล และสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ t-test (Independent), F-test  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์  การพัฒนารูปแบบจากการรวบรวมความคิดเห็นจากผุ้
ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้แนวคิด  วิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสม  น ามาสังเคราะห์กับหลั กการและ
ทฤษฎีพ้ืนฐานได้แก่  หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้า(Advance Orgaizer Model) และการใช้เทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence, 
and Control โดยได้แนวทางการพิจารณาการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 4 ประเด็น คือ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การด าเนินงาน การรับผล ประโยชน์ และการประเมินผล   พบว่า การ
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของในการจัดการสิ่งแวดล้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ใช้
กระบวนการ A-I-C ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเห็นคุณค่า (Appreciation: A) ขั้นปฏิสัมพันธ์ 
(Influence: I) และขั้นควบคุม (Control: C) โดยในขั้นเห็นคุณค่า (A) หลังจากจัดเวทีให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เข้ามาพูดคุยถึงสภาพการณ์และปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วทั้งความ
ต้องการในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ชาวบ้านมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไม่ 
เหมาะสม ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา  รูปแบบการเรียนการสอนของ
กานเย รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า  (Advance Orgaizer 
Model)และรูปแบบการสอนแบบเน้นการจ า ในขั้นปฏิสัมพันธ์ (I) ชุมชนได้ระบุและจัดล าดับ
ความส าคัญโครงการในอนาคตเพ่ือส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลส าเร็จดียิ่งขึ้น และขั้น
ควบคุม (C) จากโครงการดังกล่าวอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้ร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงานและหาผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่
ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมด าเนินการ แบบมีส่วนร่วมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ (Voluntary 
Sampling) จ านวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.67  เพศชาย ร้อยละ 13.33  อายุอยู่
ในช่วง 41-60 ปี ร้อยละ 50  รองลงมา อายุ 20-40 ปี ร้อยละ 23.33  และอายุ  61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
26.67 ระดับการศึกษา ประถมศึกษาร้อยละ 70  รองลงมามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 20  
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 10  

การเปรียบเทียบความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน มีความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับที่สูง
กว่าก่อนการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  การเปรียบเทียบ
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เจตคติในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ก่อนและหลังการพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีเจตคติ
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงกว่าก่อนการพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การเปรียบเทียบการปฏิบัติในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีการปฏิบัติในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมหลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงกว่าก่อนการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในการเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่าความรู้ 
เจตคติ และการปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หลังการ
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีอายุต่างกัน มีความรู้ เจตคติ และการ
ปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ในการเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
พบว่าความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน หลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีระดับการศึกษามีความรู้ 
เจตคติ และการปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน  

 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้ง 4  ด้านมี
รายละเอียดดังนี้ ด้านการตัดสินใจ พบว่า ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการตัดสินใจ มีจ านวนมากขึ้น
จากเดิม ในเรื่องการร่วมปรึกษาหารือปัญหา จากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 93.33   ร่วมประชุมเพ่ือ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ  จากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 90  เสนอแนวทางแก้ไขหรือทางออกส าหรับ
ปัญหา จากเดิมร้อยละ 33.33   เป็นร้อยละ 86.67   ด้านการด าเนินงาน พบว่าก่อนและหลังการ
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านการด าเนินงาน ในเรื่องร่วมทบทวนกฎเกณฑ์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม  จากเดิมร้อย
ละ 10 เป็นร้อยละ 76.66  ร่วมส ารวจสิ่งแวดล้อม  จากเดิมร้อยละ 53.33  เป็นร้อยละ 100  ร่วม
อบรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม จากเดิมร้อยละ 73.33  เป็นร้อยละ 100   ร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน จากเดิมร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 100 ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่าก่อนและหลังการ
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านการรับผลประโยชน์ ในเรื่องการใช้น้ าของแหล่งน้ าสาธารณะในชุมชนเพ่ืออุปโภค
บริโภคและการเกษตร  จากเดิมร้อยละ 40   เป็นร้อยละ 60  การจ าหน่ายขยะรีไซเคิลของชุมชน   
จากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 16  ด้านการประเมินผล พบว่าก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการการ
ประเมินผล ร่วมติดตามและควบคุมการด าเนินกิจกรรม จากเดิมร้อยละ 6.67  เป็นร้อยละ 73.33   
ร่วมประเมินการใช้ประโยชน์จากการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  จากเดิมร้อยละ 16.67  เป็นร้อยละ 
100   ร่วมประเมินปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้อง จากเดิมร้อยละ 36.67  เป็นร้อยละ 86.67 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

254 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการพัฒนารูปแบบจากการรวบรวมความคิดเห็นจากผุ้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือให้ได้แนวคิด  วิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสม  น ามาสังเคราะห์กับหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน
ได้แก่  หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า
(Advance Orgaizer Model) และการใช้เทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence, and Control
โดยใช้เทคนิค A-I-C สามารถส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มากข้ึนในทั้ง 4 ประเด็น คือ 1) การตัดสินใจ 2) การด าเนินงาน 3) การใช้ประโยชน์ และ 
4) การ ประเมินผล และพบว่า ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายหลังการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีค่าสูงกว่าก่อนการพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้
ไปขยายผลในพ้ืนที่อ่ืนๆ รวมถึงประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการบูรรา
การในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณบุคลากรจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตะโก  
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ส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการท าวิจัยในครั้งนี ้
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมแครอทมีจุดมุ่งหมายพัฒนาสูตรคุกกี้ที่มีส่วนผสมของผักที่มา
จากความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือได้ผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และส่งเสริมคุณค่าของ
ผักในผลิตภัณฑ์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คุกกี้ผัก และศึกษาการทดแทนแป้งสาลีด้วยผงแครอทที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์คุกกี้ ใช้
เครื่องมือแบบสอบถาม การทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ได้รับการฝึกฝน 
จ านวน 25 คน จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผักจาก
ผู้บริโภคท่ัวไป พบว่า ส่วนใหญ่ชื่นชอบรับประทานคุกกี้ (ร้อยละ64) โดยมีความต้องการเสริมแครอท
มากท่ีสุด (ร้อยละ 41) งานวิจัยนี้จึงศึกษาการผลิตคุกกี้ทดแทนแป้งสาลีด้วยแครอทผง การศึกษาคุกกี้
สูตรพ้ืนฐาน จ านวน 3 สูตร พบว่า ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสให้การยอมรับสูตร A มากที่สุด ทั้ง
ทางด้านสี กลิ่น รสชาติ กรอบร่วน เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีส่วนผสมของเนยสด 
น้ าตาลทรายปริมาณมากกว่าสูตรอ่ืนที่ท าให้กลิ่นรสชาติที่ดี   โดยอัตราส่วนแป้งสาลีต่อผงแครอทที่
เหมาะสมในผลิตภัณฑ์คุกกี้ คือ 80 : 20 เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการผลิตคุกกี้จากแครอทผง 
เนื่องจากมีคะแนนความยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุดในทุกด้าน  ทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น 
รสชาติ กรอบร่วน และความชอบโดยรวม  โดยมีค่าความสว่าง (L*) 53.16 ± 0.28 ความเป็นสีแดง 
(a*) 26.66 ± 1.66 และความเป็นสีเหลือง (b*) 29.40 ± 0.90  ค่า aw 0.45 ± 0.00 มีค่าความ
แข็งแรง (hardness) 683.37 ± 48.40 กรัม และค่าแตกหัก (fracturability) 1597.42 ± 61.60 กรัมต่อ
มิลลิเมตร  ซึ่งการศึกษาท้ังหมดใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)  
 
ค าส าคัญ : คุกกี้  แครอท แครอทผง   
 

ABSTRACT 
 Carrot cookies is the product was developed for healthy product which 
supplemented with vegetables as a cookies for healthy consumption. According the 
study of consumer behavior and the development of cookies supplemented with 
vegetables products found that, most of consumer like to eat cookies (64%) . The 
popular cookie is vanilla flavor and butter cookies as showed in percentages 31  and 

mailto:onpumee013@gmail.com
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22 , respectively. The results of sensory evaluation showed that mean overall liking 
scores of the vegetables cookies was 93%, which requested the supplement with 
carrot in the number of consumer is 4 1 %, which requested to dice shape and 
powder in the number is 39% and 35%, respectively. Therefore, the purposes of this 
research was to study the behavior consumption, and was to develop the cookies 
product supplemented with carrot. This study used partially carrot power substitution 
with wheat flour. The carrot cookies was easy to production and quality control in the 
manufacturing industry, which convenient to added with vitamins and minerals. The 
results of this study shown the physical property of carrot powder that L*, a*, b*, value 
equal 70.56 ± 0.49, 25.76 ± 0.37, 35.86 ± 0.15, respectively. Moisture content equal 
6.63 ± 0.37 % and 0.27 ± 0.01 in aw content. A mixture powder for using containing 
carrot powder in the ratio of 80:20 was the best acceptance from consumer in the 
appearance, color, taste, crust and overall differed significantly (p ≤ 0.05). The results 
revealed that 80:20 formula plays L*, a*, b* equal 53.16 ± 0.28, 26.66 ± 1.66,  29.40 ± 
0.90,  respectively. aw value was 0.45 ± 0.00. The hardness was 683.37 ± 48.40 and 
fracturability value was 1597.42 ± 61.60 g/m.mn. 
 
Keywords: Cookies, Carrot, Carrot Powder 
 

บทน า 
 การกินผักและผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งในด้านการป้องกันหรือชะลอ
การเกิดโรคเรื้อรังและโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกายทั้งนี้เนื่องจากผักและผลไม้
เป็นแหล่งส าคัญของวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และพฤกษเคมี (phytochemicals) หลากหลายชนิด 
ที่มีบทบาทในการป้องกันโรค  แต่ในปัจจุบันคนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นมีการบริโภคผักและผลไม้ต่ ากว่า
ปริมาณ    ที่แนะน าให้บริโภค  จากรายงานผลส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินผัก และของประชากร
ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคผักน้อย  โดยมีเพียงร้อยละ 23.8 
เท่านั้นที่บริโภคเพียงพอตามข้อแนะน าคื่อ ≥3 ส่วนมาตรฐานต่อวัน (ส านักงานส ารวจสุขภาพ
ประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ม.ป.ป.) อาจเนื่องมาจากกลิ่นและรสชาติที่ไม่พึง
ประสงค์ เช่น มีกลิ่นเหม็นเขียวและรสเฝื่อน  คุกกี้เป็นขนมเบเกอรี่ชนิดหนึ่งรับประทานง่ายและนิยม
รับประทานกันทั่วไป  คุกกี้ส่วนใหญ่ อาทิ คุกกี้เนย คุกกี้ไข่ มีส่วนผสมหลักคือ แป้ง เนย นม ไข่ 
อาจจะใส่กลิ่นรสต่างๆ เช่น ผงโกโก้ กลิ่นวานิลา เป็นต้น ซึ่งให้พลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตสูง  มี
วิตามิน เกลือแร่และกากใยต่ า  ผู้วิจัยจึงเห็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ผักรูปแบบใหม่ เพ่ือ
เสริมคุณค่าทางโภชนาการ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคและส่งเสริมการบริโภคผักให้มากขึ้น  
โดยมีแนวความคิดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ผัก และน าข้อมูลมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ผักที่เหมาะสม  โดยได้ท าการคัดเลือกแครอทมาพัฒนาผลิตภัณฑ์  เนื่องจาก
ได้ผลการส ารวจความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นผักที่หาได้ในทุกฤดูกาลและราคาไม่แพงมาก
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นัก พร้อมกับมีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ในปริมาณสูง ช่วยในการต่อต้านอนุมูล
อิสระ และช่วยบ ารุงสายตาอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ผัก 
 2. ศึกษาปริมาณผงแครอทที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกก้ี 
 

ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผัก  และ

คัดเลือกชนิดผักจากความต้องการของผู้บริโภคและมีแนวทางการพัฒนาจ านวน 1 ชนิด คือ แครอท 
ศึกษาสมบัติทางกายภาพของผงแครอท  และศึกษาปริมาณผงแครอทที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีใน
ผลิตภัณฑ์คุกกี ้

 
วิธีการวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผัก 
 ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มบุคคลทั่วไป จ านวน 100 คน ในพ้ืนที่
จังหวัดปทุมธานี คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ห้างสรรพสินค้า     
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, โลตัสสาขานวนคร และโรงภาพยนต์เมเจอร์สาขารังสิต โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ (accidental sampling) ท าการคัดเลือกชนิดคุกกี้และผักมา 1 ชนิด  จากผลการส ารวจของ
ผู้บริโภคต้องการและเป็นประเภทที่มีแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกก้ีผักได้คัดเลือกชนิดคุกก้ีเนยและผง
แครอท  เนื่องจากได้จากการส ารวจความต้องการสามารถควบคุมปัจจัยในการทดลองได้ดีมาพัฒนา
เป็นคุกก้ีแครอท   โดยการน าผงแครอททดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้  

2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพของผงแครอท   
 กรรมวิธีดัดแปลงจากวิธีของ สุธีร์ สาตร์พันธุ์ (2553) โดยน าแครอทล้างน ้า ปอกเปลือก 

สไลด์แครอทด้วยที่สไลด์กล้วยตามแนวขวาง  น าแครอท 400 กรัม มานึ่งบนน้ าเดือด 100 องศา
เซลเซียส โดยวางในรังถึงรองผ้าขาวบาง เป็นเวลานาน 6 นาที แล้วน ามาแช่น้ าเย็น 5 นาที สะเด็ดน้ า 
จากนั้นน าไปอบแห้งแบบถาด อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง จากนั้นน าตัวอย่างไปบด
ด้วยเครื่องบด ร่อนตัวอย่างผ่านตะแกรงขนาด 100 mesh แล้วชั่งน ้าหนักตัวอย่างเพ่ือน าไปวิเคราะห์
ทางด้านกายภาพ  ทางด้านค่าสี ค่าวอเตอร์แอกติวิตี้ (aw) และค่าความชื้น ตามวิธีของ AOAC (1984) 

3. ศึกษาคุกก้ีสูตรพ้ืนฐาน 
 โดยคัดเลือกสูตรคุกกี้เนยจากต ารับอาหาร จ านวน 3 สูตร คือ สูตร A ของเศรษฐพงศ์     
อัปมะเย (2552) สูตร B ของทิพาวรรณ เฟ่ืองเรือง (2533) และสูตร C ของพัชรลักษณ์ วัฒนไชย 
(2556)  โดยทุกสูตรใช้กรรมวิธี เดียวกัน  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อค 
(Randomized Complete Block Design, RCBD) 

4. ศึกษาปริมาณผงแครอทที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกก้ี 
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 โดยปรับปริมาณผงแครอทที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้ในอัตราส่วนแป้ง
ต่อผงแครอท 3 ระดับ คือ 90:10, 80:20, 70:30 และเปรียบเทียบกับสูตรพ้ืนฐาน(100:0) ในขั้นตอน
การผลิตดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรรมวิธีการผลิตคุกกี้แครอท 
 
 การวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจากผู้ทดสอบชิม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ได้รับการ
ฝึกฝน จ านวน 25 คน   โดยให้คะแนนความชอบ (9 - point hedonic scale)  วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี ANOVA และหาความแตกต่างด้วย duncan’s new 
multiple range test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 2) ศึกษาคุณภาพทางกายภาพคุกกี้ โดยตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ โดยค่าสี ซึ่งวัดค่า
ความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) ค่าสีเหลือง (b*)  ค่า aw ค่าความแข็งแรง(hardness) และค่าแตกหัก 
(fracturability) โดยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (texture analyzer)   
 

ผลการวิจัย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผัก 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบรับประทานคุกกี้ (ร้อยละ 64.00) 
รับประทาน 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์(ร้อยละ 49.00) นิยมชนิดคุกกี้เนย(ร้อยละ 22.00) กลิ่นรสวานิลา
(ร้อยละ 31.00)  มีความสนใจการพัฒนาคุกกี้เสริมผัก (ร้อยละ 93) และเหตุผลในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผักคือ ราคาและความชอบ (ร้อยละ 75 และ 55 ตามล าดับ)  แครอทเป็นผักที่มี
ในประเทศไทยที่ต้องการเสริมในผลิตภัณฑ์คุกกี้(ร้อยละ 41) ความเข้มข้นของผักในคุกกี้ระดับ      
ปานกลาง (ร้อยละ 69)  รูปแบบผักที่ต้องการใส่ในคุกกี้มากที่สุดคือ ชิ้นลูกเต๋า คิดเป็นร้อยละ 39 
รองลงมาคือ บดละเอียด คิดเป็นร้อยละ 35  สนใจใส่ในคุกกี้รูปแบบชิ้นเต๋าและบดละเอียด (ร้อยละ
39 และ 35 ตามล าดับ) และสีคุกก้ีไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับสีของผัก (ร้อยละ69)  ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัย
จึงเลือกรูปแบบที่ผู้บริโภคนิยม โดยน าแครอทในรูปผงมาใส่ทดแทนแป้งสาลีในคุกกี้เนย เนื่องจาก

ใส่ถุงบีบน าไปบีบลงในถาด เข้าอบท่ี
อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียล 

ตีเนยสดกับน้ าตาลให้ขึ้นฟู จากนั้นใส่ไข่ตีให้เข้าแล้วใส่นมข้นจืดและกลิ่นนมเนย 

ใส่แป้ง ผงฟู ผงแครอทที่ร่อนไว้
ตีให้เข้ากัน 

ใส่ถุงบีบน าไปบีบลงในถาด เข้าอบท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที  
 

ร่อนแป้ง ผงฟู และผงแครอทพักไว้ 
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เพ่ือให้ง่ายต่อการการผลิตและควบคุมคุณภาพในกระบวนการอุตสาหกรรม  โดยเพ่ิมสารอาหาร
ประเภทเกลือแร่และวิตามินแล้วยังสามารถลดปริมาณแป้งสาลีหรือลดสารอาหารคาร์โบไฮเดรตลงได้
อีกด้วย 

2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพของผงแครอท   
การผลิตผงแครอทปริมาณ 300 กรัมใช้แครอทดิบ 5กิโลกรัม  มีค่าสีปรากฏเป็นสีส้ม 

โดยค่าความสว่าง (L*) 70.56 ± 0.49 ความเป็นสีแดง (a*) 25.76 ± 0.37 และความเป็นสีเหลือง 
(b*) 35.86 ± 0.15 ค่าความชื้น ร้อยละ 6.63 ± 0.37 ค่า aw 0.27 ± 0.01 (ตารางที่ 1) จะเห็นได้ว่า 
aw ของผง  แครอทมีค่าต่ ากว่าค่า aw ที่จุลินทรีย์เติบโตได้ดี อยู่ในช่วง aw ระหว่าง 0.88 – 0.96 
(สุมาลี เหลืองสกุล, 2535) ดังนั้นจุลินทรีย์จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้  

 
ตารางท่ี 1 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของแครอทผง 
 

ปัจจัยคุณภาพ 
ค่าส ี

ค่า aw ค่าความช้ืน 
L* a* b* 

แครอทผง 70.56 ± 0.49 25.76 ± 0.37 35.86 ± 0.15 0.27 ± 0.01 6.63 ± 0.37 
หมายเหตุ   ค่า  L*   หมายถึง  ค่าความสว่าง (ด า = 0,ขาว =100) 
 a*  หมายถึง  สีแดงหรือสีเขียว (+ สีแดง, - สีเขียว) 
 b*  หมายถึง  สีเหลืองหรือสีน้ าเงิน (+ สีเหลือง, - สีน้ าเงิน) 

 
3.  ศึกษาสูตรพื้นฐานของคุกกี้ 

ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสให้การยอมรับสูตร A มากที่สุด ทั้งทางด้านสี กลิ่น รสชาติ 
กรอบร่วน เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ยกเว้นด้านลักษณะปรากฏที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับสูตร 
C มากที่สุด (ตารางที่ 2) ต่อมาได้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของคุกกี้สูตรพ้ืนโดยส่วนผสมของสูตร 
A ซึ่งเป็นสูตรพ้ืนฐานที่มีการยอมรับมากที่สุดประกอบด้วย แป้งเค้กร้อยละ 38.05 ผงฟูร้อยละ 0.53 
เนยสดร้อยละ 27.40 น้ าตาลทรายร้อยละ 19.79 ไขไ่ก่ร้อยละ 8.68 กลิ่นนมเนยร้อยละ 0.23 และนม
ข้นจืดร้อยละ 5.33  จากการวิเคราะห์กายภาพพบว่า มีค่าความสว่าง (L*) 62.33 ± 0.32 ความเป็นสี
แดง (a*) 12.93 ± 0.05 และความเป็นสีเหลือง (b*) 30.46 ± 0.47 ค่า aw 0.33 ± 0.00 ค่าความ
แข็งแรง (hardness) 1124.07 ± 141.34 กรัม และค่าแตกหัก (factorability) 13.19 ± 0.95 กรัม
ต่อมิลลิเมตร (ตารางที่ 3) เนื่องจากสูตร A มีส่วนผสมหลักจากแป้งเค้กซึ่งจัดเป็นประเภทแป้งโปรตีน
ต่ าท าให้คุกก้ีมีความกรอบร่วนมากกว่าสูตรอื่น  และมีค่าความแข็งแรงน้อยกว่าสูตรอ่ืน 
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ตารางท่ี 2 คะแนนความชอบจากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้สูตรพื้นฐาน 
 
คุณลักษณะ สูตร A สูตร B สูตร C 
ลักษณะปรากฏ 7.66 ± 0.93 a 7.21 ±0.90 b 7.73 ± 1.00 a 
ส ี 7.68 ± 1.03 a 7.15 ±1.07 b 7.48 ± 0.98 ab 
กลิ่น ns        7.48 ± 0.96         7.30 ± 0.99        7.25 ± 1.01  
รสชาต ิ 7.65 ± 1.07 a 7.18 ± 1.04 b 6.96 ± 1.08 b 
กรอบร่วน 7.61 ± 1.19 a 7.11 ± 1.12 b 6.96 ± 1.02 b 
เนื้อสัมผัส 7.81 ± 1.14 a 7.11 ± 1.04 b 7.05 ± 0.99 b 
ความชอบโดยรวม 7.90 ± 0.98 a 7.30 ± 0.99 b 7.18 ± 0.91b 

หมายเหตุ : a, b ตัวอักษรต่างกันในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95, ns  ตัวอักษรในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 
ตารางท่ี 3  คุณสมบัติทางกายภาพของคุกกี้สูตรพ้ืนฐาน  
 

คุณสมบัติทางกายภาพ สูตรที่ A สูตรที่ B สูตรที่ C 
ค่าสี    
     L* 62.33 ± 0.32b 55.43 ± 0.72c 64.23 ± 0.32a 
     a* 12.93 ± 0.05a 12.53 ± 0.55a 9.33 ± 0.30b 
     b* 30.46 ± 0.47a 25.40 ± 0.70c 28.33 ± 0.32b 
ค่า aw 0.33 ± 0.00a 0.33 ± 0.00a 0.17 ± 0.01b 
ค่าเนื้อสัมผัส    
   hardness (กรัม) 1124.07 ± 141.34c 1799.12 ± 178.27b 3208.18 ± 237.04a 
   fracturability (กรัมต่อมิลลิเมตร) 13.19 ± 0.95a 10.95 ± 0.15b 9.92 ± 0.57b 

หมายเหตุ : a,b,c  ตัวอักษรต่างกันในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 

ตารางท่ี 4 คะแนนความชอบจากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของของปริมาณแครอท
ผงที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้ 

 
คุณลักษณะ อัตราส่วนแป้งสาลตี่อแครอทผง 

100:0 (สูตรพื้นฐาน) 90:10 80:20 70:30 
ลักษณะปรากฏ 
ส ี
กลิ่น 
รสชาต ิ  
ความกรอบร่วน  
ความชอบโดยรวม 

7.28 ± 0.85b 
6.88 ± 0.93b 
6.96 ± 1.06b 
7.20 ± 1.03b 
7.20 ± 1.03b 
7.06 ± 0.95b 

7.24 ± 0.79b 
7.16 ± 0.54b 
7.08 ± 0.80b 
7.26 ± 0.87b 
7.16 ± 1.01b 
7.10 ± 0.81b 

7.98 ± 0.62a 
8.54 ± 0.70a 
8.20 ± 0.69a 
8.24 ± 0.65a 
8.20 ± 0.57a 
8.64 ± 0.59a 

6.94 ± 1.05b 
6.90 ± 0.88b 
7.04 ± 0.83b 
7.04 ± 0.72b 
6.94 ± 0.91b 
6.80 ± 0.78b 

หมายเหตุ : a,b ตัวอักษรต่างกันในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
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4. ศึกษาปริมาณผงแครอทที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้ 
จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ทดแทนแป้งสาลีด้วยแครอทผงใน

อัตราส่วน 4 ระดับ คือ 100:0(สูตรพ้ืนฐาน), 90:10, 80:20 และ 70:30 (ภาพที่ 2) ได้ผลว่าอัตราส่วน แป้ง
สาลีต่อแครอทผง 80:20 เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการผลิตคุกกี้จากแครอทผง เนื่องจากมีคะแนนความ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุดในทุกด้าน ทั้งทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ กรอบร่วน และ
ความชอบโดยรวม โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p ≤ 0.05) กับทุกสูตร (ตารางท่ี 4) 
ส่วนผสมของสูตร 80:20 ประกอบด้วยแป้งเค้กร้อยละ 30.44 ผงแครอทร้อยละ 7.61 ผงฟู   ร้อยละ 0.53 
เนยสดร้อยละ 27.40 น้ าตาลทรายร้อยละ 19.79 ไข่ไก่ร้อยละ 8.68 กลิ่นนมเนยร้อยละ 0.23 และนมข้นจืด
ร้อยละ 5.33 มีค่าความสว่าง (L*) 53.16 ± 0.28 ความเป็นสีแดง (a*) 26.66 ± 1.66 และความเป็นสีเหลือง 
(b*) 29.40 ± 0.90  ค่า aw  0.45 ± 0.00  มีค่าความแข็งแรง (hardness) 683.37 ± 48.40 กรัม และค่า
แตกหัก (fracturability) 1597.42 ± 61.60 กรัมต่อมิลลิเมตร (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที ่5 คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์คุกกีท้ดแทนแป้งสาลีด้วยแครอทผง 
 

คุณสมบัติทางกายภาพ อัตราส่วนแป้งสาลตี่อแครอทผง 
100:0 (สูตรพืน้ฐาน) 90:10 80:20 70:30 

ค่าส ี
   L* 
   a* 
   b* 
ค่าaw 
ค่าเนื้อสัมผัส 
   Hardness (กรัม) 
  Fracturability(กรัมต่อมลิลเิมตร) ns 

 
62.70 ± 0.10a 
15.93 ± 0.56c 
28.60 ± 0.10b 

 0.41 ± 0.00c 
 

1199.03 ± 213.41a 
1996.47± 358.96 

 
58.73 ± 0.76b 
23.20 ± 2.27b 
34.90 ± 0.43a 
 0.43 ± 0.00a 

 
1252.17 ± 98.66a 

  1905.52±201.11 

 
53.16± 0.28c 
26.66± 1.66a 
29.40± 0.90b 
 0.45 ± 0.00a 

 
683.37 ± 48.40b 

1597.42 ± 61.50 

 
52.16 ± 0.20d 
26.10 ± 0.79a 
27.63 ± 1.50b 
 0.41 ± 0.00a 

 
837.52 ± 52.16b 
1664.71 ± 41.68 

หมายเหตุ  ค่า L* หมายถึง  ค่าความสว่าง (ด า = 0,ขาว =100), a* หมายถึง  สีแดงหรือสีเขียว (+ สีแดง, - สี
เขียว), b* หมายถึง  สีเหลืองหรือสีน้ าเงิน (+ สีเหลือง, - สีน้ าเงิน), ns หมายถึง ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิต ิ

 

 
แป้งสาลี : แครอทผง =100:0       แป้งสาลี : แครอทผง = 90:10 
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  แป้งสาลี : แครอทผง =80:20                    แป้งสาลี : แครอทผง =70:30 
 ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์คุกกี้ทดแทนแป้งสาลีด้วยแครอทผง 4 ระดับ 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผักจากผู้บริโภค
ทั่วไป จ านวน 100 คน พบว่าส่วนใหญ่ชื่นชอบรับประทานคุกกี้ (ร้อยละ 64.00)  ชนิดคุกกี้ที่นิยม
บริโภคคือคุกกี้เนย (ร้อยละ22) โดยมีกลิ่นที่ชื่นชอบคือ กลิ่นรสวนิลา (ร้อยละ31)  และมีความสนใจ
การพัฒนาคุกก้ีเสริมผัก (ร้อยละ 93)  ต้องการเสริมแครอทมากท่ีสุด (ร้อยละ41) ความเข้มข้นของผัก
ในคุกกี้ระดับปานกลาง (ร้อยละ 69)  รูปแบบผักที่ต้องการใส่ในคุกกี้ มากท่ีสุดคือ ชิ้นลูกเต๋า (ร้อยละ 
39) รองลงมาคือ บดละเอียด (ร้อยละ 35)  ด้วยเหตุนี้จึงศึกษาคุกกี้ทดแทนแป้งสาลีด้วยแครอทผง ซึ่ง
สะดวกต่อการการผลิตและควบคุมคุณภาพในกระบวนการอุตสาหกรรม  โดยเพ่ิมสารอาหารประเภท
เกลือแร่และวิตามินแล้วยังสามารถลดปริมาณแป้งสาลีหรือลดสารอาหารคาร์โบไฮเดรตลงได้อีกด้วย   
การผลิตผงแครอทได้จากแครอทดิบ 5 กิโลกรัมผลิตได้ผงแครอท 300 กรัม  มีค่าสีปรากฏเป็นสีส้ม 
โดยค่าความสว่าง (L*) 70.56 ± 0.49 ความเป็นสีแดง (a*) 25.76 ± 0.37 และความเป็นสีเหลือง 
(b*) 35.86 ± 0.15 ค่าความชื้น ร้อยละ 6.63 ± 0.37 ค่า aw 0.27 ± 0.01 ซ่ึงอยู่ในช่วง aw ทีจุ่ลินทรีย์
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้  
 การศึกษาคุกกี้สูตรพ้ืนฐาน จ านวน 3 สูตร พบว่า ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสให้การ
ยอมรับสูตร A มากที่สุด ทั้งทางด้านสี กลิ่น รสชาติ กรอบร่วน เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม 
ยกเว้นด้านลักษณะปรากฏที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับสูตร C มากที่สุด  โดยสูตร A มีส่วนผสมของเนย
สด น้ าตาลทรายปริมาณมากกว่าสูตรอื่นที่ท าให้กลิ่นรสชาติที่ดี  ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสจึงให้การ
ยอมรับสูตร A มากที่สุด ทั้งทางด้านสี กลิ่น รสชาติ กรอบร่วน เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม 
ยกเว้นด้านลักษณะปรากฏที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับสูตร C มากที่สุด  โดยสูตร A มีส่วนผสมของเนย
สด น้ าตาลทรายปริมาณมากกว่าสูตรอื่นที่ท าให้กลิ่นรสชาติที่ดี  จึงคัดเลือกสูตร A เป็นสูตรพ้ืนฐานใน
การศึกษาขั้นต่อไป   

จากการศึกษาปริมาณผงแครอทที่เหมาะสมทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้ ใน
อัตราส่วนแป้งต่อผงแครอท 3 ระดับ เปรียบเทียบกับสูตรพ้ืนฐาน (100:0) พบว่า สูตร 80:20 เป็น
อัตราส่วนที่ดีที่สุดในการผลิตคุกกี้แครอท เนื่องจากมีคะแนนความยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุดใน
ทุกด้านทั้งทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ กรอบร่วน และความชอบโดยรวม โดยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p ≤ 0.05)กับทุกสูตร  โดยมีค่าความสว่าง (L*) 53.16 ± 0.28 
ความเป็นสีแดง (a*) 26.66 ± 1.66 และความเป็นสีเหลือง (b*) 29.40 ± 0.90  ค่า aw 0.45 ± 0.00 
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มีค่าความแข็งแรง (hardness) 683.37 ± 48.40 กรัม และค่าแตกหัก (fracturability) 1597.42 ± 
61.60 กรัมต่อมิลลิเมตร  แสดงให้เห็นว่าปริมาณผงแครอทมีผลต่อค่าสี  ท าให้คุกกี้มีสีเพ่ิมขึ้น มีสีส้ม
อ่อนเล็กน้อย  และปริมาณผลแครอทมากขึ้นจะส่งผลต่อค่าความแข็งแรงและค่าแตกหักลดลง 
เนื่องจากปริมารแป้งเค้กที่มีปริมาณกลูเตนที่ช่วยให้ขนมกรอบและแข็งนั้นลดลง  ส่วนค่า  aw อยู่
ในช่วงที่เหมาะสมโดยเป็นสภาวะไม่เหมาะในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์คือระหว่าง 0.88 – 0.96 

(สุมาลี เหลืองสกุล, 2535)   
กิตติกรรมประกาศ  

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ให้ความ
อนุเคราะห์สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือในการท าวิจัย 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจการใช้งานเตาหุงต้มในครัวเรือนและหาประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนของเตาหุงต้มที่นิยมใช้มากที่สุด ในครัวเรือน 6 หมู่บ้าน เขตต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร โดยส ารวจเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือนจ านวน 297 ครัวเรือน ใน 6 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านนาอ้อย บ้านหนองแดง บ้านกกส้มโฮง บ้านหนองมันปลา บ้านธาตุดุม และบ้านค าสะอาด 
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 68.7 ร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่า 51 ปี คือ 44.0 
หมู่บ้านที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือบ้านกกส้มโฮง คิดเป็นร้อยละ 54.2 ร้อยละ 36.7 ส่วนใหญ่
ไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะเป็นผู้สูงอายุ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มี 3-5 คนและมีจ านวน
เตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน 2 ใบ คิดเป็นร้อยละ 72.1 และร้อยละ 44.1 ตามล าดับ ชนิดของเตาหุงต้ม
ที่นิยมใช้ในครัวเรือนมากที่สุดคือเตาอ้ังโล่ ส าหรับประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาอ้ังโล่และเตา
เหล็กสามขามีค่า 15.8 และ 16.0% ตามล าดับ     
 
ค าส าคัญ : การส ารวจข้อมูล  เตาเหล็กสามขา  เตาอ้ังโล่  ประสิทธิภาพเชิงความร้อน  
 

ABSTRACT 
 This research objective is to survey and evaluate the thermal efficiency of 
household cooking stove in That Choeng Chum sub-district, Muang district Sakon 
Nakhon province. The 297 numbers of household in 6 communities of That Choeng 
Chum sub-district, Muang district Sakon Nakhon province e.g., Ban Naooy, Ban 
Nongdang, Ban Koksomhong, Ban Nongmanpra, Ban Thatdum and Ban Khamsaad  were 
studied. It was found that, most of answerer was female of 68.7%. The percentage of 
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age of majority answerer was over than 51 year-old of 44.0%. Most of community that 
responded answer sheet was Ban Koksomhong of 54.2%.  The 36.7% of people didn’t 
work due to old. The number of person in house were 3-5 and an amount of cooking 
stove were 2 stoves of 72.1% and 44.1%, respectively. The type of cooking stove that 
popular used in household was Ung-lo stove. The thermal efficiency of Ung-lo stove 
and three steel support stove were 15.8 and 16.0%, respectively.  
 
Keywords:   The Data Survey, Three Steel Support Stove, Ung-lo Stove, Thermal 

Efficiency 

 
บทน า 

พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตเพ่ิมขึ้นมาจากปัจจัยสี่ได้แก่  อาหาร ที่อยู่อาศัย
เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ในชีวิตประจ าวันของทุกครัวเรือนต้องมีความเกี่ยวข้องหรือการใช้
พลังงานทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและพลังงานในรูปของน้ ามันเชื้อเพลิง จากผล
การด าเนินโครงการการจัดท าแผนพลังงานชุมชนของกระทรวงพลังงานตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2549 จ านวน 
24 ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลจนถึงปัจจุบันมีชุมชนผ่านโครงการประมาณ 500 
ชุมชนทั่วประเทศซึ่งพบว่าครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานประมาณ 20-30% ของรายได้และ
ครัวเรือนต่าง ๆ มีการใช้เตาหุงต้มเพ่ือประกอบอาหารหลากหลายชนิดเช่น เตาอ้ังโล่ เตาปากยื่น เตา
มหาเศรษฐีหรือเตาอ้ังโล่ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น (ศูนย์วิจัยพลังงาน, 2554) ประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนในการท างานของเตาเป็นตัวชี้วัดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงส าหรับหุงต้มอาหารแต่ละครั้งถ้าเตามี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากมีอัตราการให้ความร้อนสูงท าให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากซึ่งเตาแต่ละ
ชนิดมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปร่างของเตาวัสดุที่ใช้ท าเตา ขนาดและ
จ านวนรูของรังผึ้ง ความกว้างของปากเตา ความกว้างของช่องใส่ฟืน ขนาดช่องลมเข้า ระยะห่าง
ระหว่างรังผึ้งกับปากเตา เป็นต้น (เดชอนันต์ โกมาสถิตย์, 2545) จากเอกสารของกระทรวงพลังงาน 
(ม.ป.ป.) รายงานว่าเตามหาเศรษฐีที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนเฉลี่ย  29% ซึ่งมากกว่า 
เตาอ้ังโล่ตามท้องตลาดท าให้ประหยัดเชื้อเพลิงจากไม้ฟืนและถ่านไม้ประมาณ  500-600 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี เป็นการลดการท าลายป่าไม้และจากการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา 
ชีวมวลที่ใช้ในครัวเรือน 5 ชนิดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่ เตาประสิทธิภาพสูง เตาธรรมดา เตาด า 
เตาลิ้นแดงและเตาลิ้นปูน พบว่า มีประสิทธิภาพเชิงความร้อน 43.14%, 40.20%, 38.65%, 35.27% 
และ 27.44% ตามล าดับ (กษมา ศิริสมบูรณ์, 2544) นอกจากนี้ อนุรักษ์ หอสูงเนิน (2552) ได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้ม 4  รูปแบบ คือ เตาอ้ังโล่เบอร์ 3 
เตาอ้ังโล่ด า เตาอ้ังโล่ปูน และเตาซุปเปอร์อ้ังโล่ โดยได้ท าการทดสอบหาประสิทธิภาพของเตาหุงต้ม
ด้วยวิธีต้มน้ าเป็นหลักและใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิง  พบว่าเตาซุปเปอร์อ้ังโล่ มีป ระสิทธิภาพสูงสุด 
29.41% รองลงมาเป็นเตาอ้ังโล่ด า เตาอ้ังโล่เบอร์ 3 และเตาอ้ังโล่ปูน โดยมีประสิทธิภาพ 25.08%, 
23.18% และ 19.94% ตามล าดับ และยังพบว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของเตาหุงต้มคือ ขนาดพ้ืนที่ช่องความร้อนออก ระยะจากรังผึ้งถึงก้นภาชนะหุงต้ม พื้นที่ช่องอากาศรัง
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ผึ้งช่องอากาศเข้า ชนิดและวัสดุของเตา รวมถึงสภาวะอากาศขณะที่ใช้งาน ธเนศ ไชยชนะ และคณะ 
(2555) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มระดับครัวเรือนในพ้ืนที่ชนบทส่วน
ใหญ่ประกอบอาหารด้วยเตาที่ใช้ฟืนหรือถ่านเป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากฟืนและถ่านเป็นเชื้อเพลิงที่
สามารถหาได้ง่ายในพ้ืนที่และมีราคาถูกโดยได้ท าการศึกษาหาประสิทธิภาพของเตาหุงต้มที่ใช้ส าหรับ
การประกอบอาหารในครัวเรือนซึ่งประกอบด้วยเตา 6 ชนิดคือ เตาอ้ังโล่ธรรมดา เตาอ้ังโล่ธรรมดา
ขนาดเล็ก เตาอ้ังโล่ประสิทธิภาพสูง เตาปากยื่น เตาด าขนาดกลาง และเตาด าขนาดเล็ก การศึกษาใน
ครั้งนี้ใช้วิธีการทดสอบโดยการต้มน ้า (water boiling test) โดยใช้ถ่านไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงพบว่า
เตาอ้ังโล่ประสิทธิภาพสูงมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ  30.54% รองลงมาคือเตา
ด า ขนาดกลางเตาอ้ังโล่ธรรมดา เตาปากยื่น เตาด าขนาดเล็ก และเตาอ้ังโล่ธรรมดาขนาดเล็กซึ่งมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงเท่ากับ 24.29% 21.70% 19.80% 18.46% และ 16.66% ตามล าดับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนตั้งอยู่ในเขตต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งต าบลธาตุเชิงชุมประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
นาอ้อย บ้านหนองแดง บ้านกกส้มโฮง บ้านหนองมันปลา บ้านธาตุดุม และบ้านค าสะอาด แม้ว่าท าเล
ที่ตั้งอยู่ในเขตความเจริญของเมืองแต่ยังมีชาวบ้านบางครัวเรือนที่ยังคงใช้เตาหุงต้มเพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่ายแทนการใช้แก๊ส  LPG การส ารวจชนิดของเตาหุงต้มที่ชาวบ้านนิยมใช้และทดสอบ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาเตาหุงต้มให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือส ารวจเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือนจ านวน 6 หมู่บ้านในเขตต าบลธาตุเชิงชุม 

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มในครัวเรือนที่นิยมใช้มากท่ีสุด 
3. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มในครัวเรือนที่นิยมใช้มาก

ที่สุดกับเตาแบบดั้งเดิม 

วิธีการวิจัย 
การส ารวจข้อมูล 
ขั้นตอนการส ารวจข้อมูลประกอบด้วย ประชากร การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือประชากรของครัวเรือนใน 6 หมู่บ้านได้แก่ บ้านนาอ้อย บ้าน

หนองแดง บ้านกกส้มโฮง บ้านหนองมันปลา บ้านธาตุดุม และบ้านค าสะอาด ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ออกพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลครัวเรือนโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อมูลปฐมภูมิ 
(primary data) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้นรวมทั้งสิ้นจ านวน 297 
ชุดโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลน าแบบประเมินไปรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินโดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามที่เป็นแบบเลือกตอบ  (check 
list) และแบบค าถามปลายเปิด (open-question) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 จ านวนและชนิดของเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ปัญหาการใช้งาน) 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมน ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และท าการประมวลผล

ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS ซึ่งใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ (quantitative data) คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ที่ได้รับจากแบบสอบที่เป็นแบบเลือกตอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา  (descriptive statistics) เพ่ือหา
ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามปลายเปิดโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แล้วสรุปผล
เป็นความเรียงจัดกลุ่มและสรุปผลโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (frequency table) 

4.3 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี
สมการ ดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ย ( x ) 

n

x
x

i

n

1i


       (1) 

 
2. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S ) 
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n

xx
S       (2) 

เมื่อ x  แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ix  แทน คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาคนที่ i  
n  แทน จ านวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 
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 การทดสอบประสิทธิภาพของเตาหุงต้ม 
อุปกรณ์ 
1. เตาหุงต้มทีใ่ช้ในการทดสอบ ได้แก่ เตาอ้ังโล่ และ เตาดั้งเดิม (เตาเหล็กสามขา) แสดงดังรูปที่ 1(ก) 
และ (ข) 
 

    
(ก) เตาอ้ังโล่   (ข) เตาเหล็กสามขา       (ค) ภาชนะส าหรับใส่น้ า 

    
(ง) เทอร์โมมิเตอร์      (จ) ห้องส าหรับทดสอบ 

รูปที่ 1 (ก-จ) อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้ม 
 
2. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบคือถ่านไม้กระถินณรงค์ จ านวน 0.3 kg มีค่าความร้อน 29,811 kJ/kg 
(กรมป่าไม้, ม.ป.ป.) 
3. K Type thermocouple และ thermometer (APPA55) ดังรูปที่ 1(ง) 
4. ภาชนะส าหรับใส่น้ าทดสอบโดยปริมาณน้ าที่ใช้คือ 0.6 L แสดงดังรูปที่ 1(ค) 
5. ห้องทดสอบเป็นห้องทรงสี่เหลี่ยม ด้านบนมีช่องเปิด ด้านหน้ามีประตูเปิดปิดได้ แสดงดังรูปที่ 1(จ) 
 
การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
 การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มท าได้โดยวิธีการต้มน้ า (water boiling 
test, WBT) แสดงดังรูปที่ 2 ท าการวัดอุณหภูมิจ านวน 8 จุด ได้แก่ อุณหภูมิภายในเตา จ านวน 1 จุด 
(จุดที่ 1) อุณหภูมิข้างเตาหุงต้มระดับรังผึ้งห่างจากผนังเตา 0.2 m จ านวน 2 จุด (จุดที่ 2 และ 3) 
อุณหภูมิเหนือผิวน้ าระยะห่าง 0.5 m จ านวน 1 จุด (จุดที่ 4) อุณหภูมิน้ าจ านวน 2 จุด (จุดที่ 5 และ 6) 
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อุณหภูมิเตา จ านวน 1 จุด (จุดที่ 7) และอุณหภูมิอากาศแวดล้อม (นอกห้องทดสอบ) จ านวน 1 จุด (จุด
ที่ 8) พิจารณาการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิน้ า อัตราการใช้เชื้อเพลิงและประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา  

 
รูปที่ 2 จุดวัดอุณหภูมิที่ต าแหน่งต่าง ๆ 
 

โดยประสิทธิภาพเชิงความร้อนสามารถหาได้จากสมการที่ 3 
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t     (3) 

 
เมื่อ 

thη  =  ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%) 
 

wm  =  มวลของน้ าที่ใช้ทดสอบ (kg) 
 em  =  มวลของน้ าที่ระเหย (kg) 
 fm  =  มวลของเชื้อเพลิง (kg) 

 wp,C  =  ความจุความร้อนจ าเพาะของน้ า (4.186 kJ/kgC) 
 T  =  ผลต่างของอุณหภูมิเริ่มต้นและอุณหภูมิสูงสุดของน้ าที่ได้จากการทดสอบ (C) 
 L  =  ความร้อนแฝงของการระเหยน้ า (kJ/kg) = 2,257 kJ/kg 
 HHV =  ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (kJ/kg) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการส ารวจข้อมูลเตาหุงต้มในครัวเรือน 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การสอบถามเรื่องเพศของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน พบว่าผู้ตอบแบบ

ประเมินครั้งนี้เป็นเพศชาย 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 เพศหญิง 204 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 ดัง
แสดงในตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 จ านวนร้อยละเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 93 31.3 
หญิง 204 68.7 
รวม 292 111 

 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การสอบถามเรื่องอายุของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ ส่วนใหญ่อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 ส่วนอายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคืออายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 จ านวนร้อยละอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 ปี 24 8.1 

31-40 ปี 
41-50 ปี 

56 
86 

18.9 
29.0 

51 ปีขึ้นไป 131 44.0 
รวม 292 111 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถาม 
การสอบถามเรื่องจ านวนครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามใน 6 หมู่บ้าน พบว่า บ้านกกส้มโฮง มี

ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จ านวน 161 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.2 ส่วนหมู่บ้านที่ตอบ
แบบสอบถามน้อยที่สุด คือ บ้านหนองมันปลา จ านวน 21 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ดังแสดงในตารางที่ 3  

 

ตารางท่ี 3 จ านวน ร้อยละ ครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามของแต่ละหมู่บ้าน 
 

ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน (คน) ร้อยละ 
นาอ้อย 17 5.7 

หนองแดง 25 8.4 
กกส้มโฮง 

หนองมันปลา 
ธาตุดุม 

ค าสะอาด 

161 
21 
22 
51 

54.2 
7.1 
7.4 
17.2 

รวม 292 111 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การสอบถามเกี่ยวกับอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามของหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน พบว่า ส่วน

ใหญ่มีอาชีพอ่ืนที่นอกเหนือจากข้อค าถาม เช่น รับเหมาก่อสร้าง เย็บผ้า และไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ 
เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้สูงอายุ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7รองลงมาคืออาชีพ
รับจ้างทั่วไป จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ส่วนอาชีพที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนร้อยละอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกร 
รับจ้างทั่วไป 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
อ่ืน ๆ 

25 
47 
68 
48 
109 

8.4 
15.8 
22.9 
16.2 
36.7 

รวม 297 100 
 
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 การสอบถามเกี่ยวกับจ านวนสมาชิกในครัวเรือนของหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่
ครัวเรือนมีสมาชิก 3-5 คน จ านวน 214 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 72.1 ซึ่งเป็นครอบครัวขนาดกลาง 
รองลงมาสมาชิกในครัวเรือน 6 คนขึ้นไป จ านวน 52 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ส่วนน้อยที่สุดสมาชิกใน
ครัวเรือน 1-2 คน จ านวน 31 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 จ านวนร้อยละของสมาชิกในครัวเรือน 
 

สมาชิกในครัวเรือน จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
1-2 คน 
3-5 คน 

6 คนขึ้นไป 

31 
214 
52 

10.4 
72.1 
17.5 

รวม 292 111 
 
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน 
 การสอบถามเกี่ยวกับจ านวนเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนของหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน พบว่า ส่วน
ใหญ่ครัวเรือนมีเตาหุงต้ม 2 ใบ จ านวน 131 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมาครัวเรือนมีเตา
หุงต้ม 3 ใบ จ านวน 95 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และครัวเรือนที่มีจ านวนเตาหุงต้มมากถึง 5 ใบ 
มีจ านวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ดังแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 จ านวนร้อยละเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน 
 

จ านวนเตาหุงต้มในครัวเรือน จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
1 ใบ 
2 ใบ 
3 ใบ 
4 ใบ 
5 ใบ 

43 
131 
95 
22 
6 

14.5 
44.1 
32.0 
7.4 
2.0 

รวม 292 111 
 
 7. ชนิดของเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือน 
 รูปที่ 3 แสดงเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือนของหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน พบว่า เตาหุงต้มที่
ชาวบ้านนิยมใช้มากที่สุดคือ เตาอ้ังโล่แบบธรรมดา จ านวน 181 ใบ รองลงมาคือเตาถ่าน จ านวน 161 
ใบ คิดเป็นร้อยละ 49.2 และร้อยละ 43.8 ของจ านวนเตาที่ส ารวจทั้งหมด ตามล าดับ 
 

 
รูปที ่3  ชนิดเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือน 

 
 นอกจากนี้ การใช้เตาหุงต้มของครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านแสดงดังรูปที่ 4 พบว่า 
บ้านกกส้มโฮงมีจ านวนเตาหุงต้มทุกชนิดมากท่ีสุด เนื่องจากมีประชากรมากท่ีสุดและเมื่อเปรียบเทียบ
ความนิยมการใช้เตาหุงต้มในครัวเรือนสังเกตได้ว่าเตาถ่านกับเตาอ้ังโล่มีค่าใกล้เคียงกัน 
 

161
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2
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รูปที่ 4 จ านวนเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน 

 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
 จากผลการส ารวจการใช้งานเตาหุงต้มในครัวเรือนทั้งหมด พบว่าชาวบ้านนิยมใช้เตาอ้ังโล่
มากที่สุด เมื่อน ามาทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มเทียบกับเตาเหล็กสามขา ได้ผล
ดังตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้ม 
 

ชนิดเตาหุงต้ม มวลของ
น  า 
(kg) 

มวลของเชื อเพลิง 
(kg) 

ผลต่างอุณหภูมิ 
(C) 

ประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อน (%) 

เตาเหล็กสาม
ขา 

0.6 0.3 58 16.0 

เตาอ้ังโล่ 0.6 0.3 40.5 15.8 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการส ารวจข้อมูลการใช้งานเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือนจ านวน 297 ครัวเรือนใน 6 
หมู่บ้านของต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคิดเป็นร้อยละ 68.7 อายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ
มากกว่า 51 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.0 หมู่บ้านที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือบ้านกกส้มโฮง คิดเป็น
ร้อยละ 54.2 ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะเป็นผู้สูงอายุ  คิดเป็นร้อยละ 36.7 มีสมาชิกใน
ครัวเรือน 3-5 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 จ านวนเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน 2 ใบ คิดเป็นร้อยละ 44.1 
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บ้านนาอ้อย หนองแดง กกส้มโฮง หนองมันปลา ธาตุดุม ค าสะอาด
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ชนิดของเตาหุงต้มที่นิยมใช้ในครัวเรือนมากที่สุดคือ เตาอ้ังโล่ ส าหรับประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
เตาอ้ังโล่และเตาเหล็กสามขามีค่า 15.8 และ 16.0% ตามล าดับ   ที่เป็นเช่นนี้เพราะเตาเหล็กสามขามี
ช่องว่างในการรับอากาศเข้าไปท าปฏิกิริยาการเผาไหม้กับเชื้อเพลิงได้ดีกว่าเตาอ้ังโล่ แต่เตาอ้ังโล่มี
ระยะเวลาส าหรับการเผาไหม้นานกว่าเนื่องจากปฏิกิริยาเกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
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